
Kłamstwo na temat Elie Wiesela 

[Zaktualizowano w dniu 08.09.2019] 

W ostatnich latach powstał cały przemysł, poświęcony „udowodnieniu”, że zmarły Elie Wiesel był 

całkowitym oszustem: oszustem, który ukradł tożsamość prawdziwego ocalałego z Auschwitz. 

Większość szaleńców to oczywiście negacjoniści Holokaustu. Jedynym godnym uwagi wyjątkiem jest 

faktyczny żydowski ocalały z Auschwitz i Buchenwaldu, Nikolaus Grüner, którego książka Stolen 

Identity. Numer Auschwitz A-7713 jest trampoliną dla negacjonistów. 

Przypomnijmy naszym czytelnikom: według Elie Wiesela (1928-2016) w Auschwitz miał on numer (i 

odpowiadający mu tatuaż) A-7713, a jego ojciec Szlomo Wiesel miał numer A-7712. 

Podstawowe ich teorii wyglądają następująco: 

1. Elie Wiesel rzekomo nie miał widocznego tatuażu Auschwitz. 

2. Dokumenty obozowe rzekomo wskazują, że Lazar Wiesel A-7713 z Auschwitz urodził się w 1913 r. 

(Nie w 1928 r. jako Elie Wiesel; uwaga: zarówno „Elie”, jak i „Lazar” są wariantami nazwiska „Eliezer”) 

oraz że A-7712, o którym Elie Wiesel powiedział, że był jego ojcem Szlomo, był w rzeczywistości kimś 

o imieniu Abram Viezel. 

3. Grüner twierdził, że znał „prawdziwego” Lazara Wiesela A-7713 w Auschwitz (Monowitz) i 

Buchenwaldzie i że nie był tą samą osobą, co Elie Wiesel. Ponadto Grüner twierdził, że znał także 

więźnia A-7712, brata Lazara - Abrama. 

Sprawdźmy więc prawdziwość tych argumentów.  

Tatuaż 

To stało się czymś w rodzaju ikony zaprzeczenia. Istnieje cała witryna o nazwie eliewieseltattoo.com 

prowadzona przez absurdalnie ignorancką neonazistkę Carolyn Yeager. 

Negacjoniści wskazują na kilka filmów o niskiej jakości, w których widać nagie przedramię Wiesela i 

mówią, że skoro tatuaż nie jest w nich dostrzegalny, musiał go nie mieć. Oto „argument” 

podsumowany przez neonazistowską witrynę Daily Stormer:  

 



[Elie Wiesel zeznał pod przysięgą w procesie Erica Hunta w lipcu 2008 r w Kaliforni, że posiada numer 

A-7712 wytatuowany na lewym przedramieniu] 

Na tej podstawie zwolennicy teorii spiskowej doszli do wniosku, że Elie Wiesel ukradł tożsamość 

Lazara Wiesela, czasami twierdzą też , że ukradł również książkę „Noc”, która jest krótszą wersją 

grubszego tomu w jidysz „Un di velt hot geshvign”, który według niektórych z nich został napisany 

przez „prawdziwego” Lazara Wiesela. 

Nigdy nie dostarczają wiarygodnego wyjaśnienia, dlaczego, jak i w którym momencie miała nastąpić 

„zmiana”, co się stało z „prawdziwym” Wiesem i dlaczego nikt z ludzi, którzy znali Elie Wiesela od 

czasu Buchenwaldu, nie wypowiedział się tak  o tym poza Grünerem. Ale takie „drobne” sprawy nigdy 

nie powstrzymały negacjonistów, prawda? 

W rzeczywistości yen argument nie ma sensu. Poszczególne tatuaże różniły się tym, jak „jasne” i 

wyraźne były, w zależności od konkretnych okoliczności. Nie ma zatem sensu wskazywać na wyraźne i 

wyraźnie widoczne tatuaże niektórych ocalałych i twierdzić, że tatuaż Wiesela powinien wyglądać 

dokładnie tak samo. Gdyby tatuaż Wiesela był blady od samego początku, z wiekiem stałby się 

jeszcze bledszy, ponieważ tatuaże z czasem blakną. A jasne słońce, które świeciło na niego, jak na 

filmie, w rzeczywistości zasłoniłoby go na filmie, zamiast uczynić go bardziej wyraźnym - to znaczy, 

gdyby w ogóle zaprzeczenia oznaczały właściwe miejsce na jego ramieniu, co, jak zobaczymy w 

moment, nawet nie jest. 

Dla porównania kolejny ledwo widoczny tatuaż, ten autorstwa Andy'ego Rotha, A-8520 w Auschwitz 

(zdjęcie: Tom Rogers). 

 

Taki tatuaż nie byłby widoczny w tych samych okolicznościach, w których Wiesel został sfilmowany w 

powyższych przypadkach. 

Podobnie tatuaż Martina Greenfielda (Maxmiliana Grünfelda) A-4406 jest ledwo czytelny (fot.Joseph 

Victor Stefanchik / The Washington Post): 



 

Istnieją fotograficzne dowody na to, że Elie Wiesel miał dokładnie taki słaby tatuaż. Yeager zebrała 

nawet niektóre z nich w artykule „Jak wygląda„ tatuaż ”Wiesela z miejsca, w którym siedzę”, w 

którym niechętnie przyznała, że można zobaczyć jakiś tatuaż. 

Wystarczy zamieścić tylko dwa z tych zdjęć, a ściślej zbliżenie tatuażu z tych zdjęć. 

Jedno zdjęcie pochodzi z 1945 roku: 

 

Drugie to zdjęcie Eyal Toueg z 2006 roku dla Haaretz: 

 

Jest słaby, ale jest. 

Yeager w pewnym sensie przesuwa słupki bramki (taki idiom), narzekając, że numer jest nieczytelny, 

ale to nie zmienia faktu, że jej główny argument został obalony: zaprzeczający nie mogą wykazać, że 

Wiesel nie miał tatuażu, który twierdził, że ma i powinien był mieć jako ocalały A-7713. Od samego 

początku argumenty zaprzeczające, że filmy i zdjęcia „nie pokazujące” tatuażu były bzdurne. 

Dokumenty 



Teraz przechodzimy do najbardziej interesującej części. Ani Grüner, ani negacjoniści nie kłamią, 

twierdząc, że istnieją autentyczne dokumenty wojenne, które pokazują datę urodzenia więźnia A-

7713 jako 04.09.1913 (nie 30.09.1928, oficjalna data urodzenia Wiesela, lub 04.10.1928, jego data 

urodzenia w niektórych dokumentach po wyzwoleniu) i nazwisko A-7712 jako Abram (a nie Szlomo). 

Negacjonista Holokaustu Carlo Mattogno podsumował niektóre z nich w artykule „Elie Wiesel: New 

Documents” na blogu Inconvenient History. Najważniejszym z nich jest osobista karta Lazara Wiesela 

z Buchenwaldu: 

 

Nie oznacza to jednak automatycznie, że twierdzenia Wiesela dotyczące jego tożsamości są w jakiś 

sposób fałszywe. Z jakiegoś powodu negacjoniści odmówili poważnego rozważenia możliwości, że 

jest to tylko seria błędów urzędniczych (gdzie jest jeden, może być ich więcej ...). 

Na przykład Mattogno twierdzi: 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że Elie Wiesel nie może być ani Lazarem Wieselem, ani 

Lázárem Wieselem, ani Lazarem Vizelem i że numer identyfikacyjny A-7713 nie został jemu 

przydzielony, lecz Lazarowi Wieselowi, podczas gdy identyfikator A-7712 nie został przydzielony 

jego ojcu, ale Abramowi (lub Abraham) Viesel (lub Wiesel). 

Zarzut kradzieży tożsamości postawiony Elie Wieselowi przez Miklosa Grünera nie dotyczy tylko 

Lazara Wiesela, ale także Lázára Wiesela: od pierwszego zabrał on numer identyfikacyjny Auschwitz 

(A-7713), od drugiego pobyt w Buchenwaldzie i później transfer do Paryża. 

W innym miejscu twierdzi, że Elie Wiesel „nigdy nie był internowany w Birkenau, ani w Auschwtz, ani 

w Monowitz, ani w Buchenwaldzie”. A w „Zagadce Lazar-Lázár-Eliezer-Elie Wiesel”: 

Elie Wiesel mógł znać Lazara Wiesela i na jego podstawie zbudował własną historię, upiększaną w 

razie potrzeby. Tutaj jednak wkraczamy w obszar domysłów, choć jest prawdopodobne, że 

prawdy trzeba będzie szukać w tym kierunku. 

Inną możliwość - że sam Elie Wiesel jest Lazarem Wieselem - należy wykluczyć z oczywistych 

powodów chronologicznych: miałby teraz 97 lat! Z drugiej strony, po co jeszcze raz „zmieniać” datę 

jego urodzenia na 30 września 1928 r., Po „sfałszowaniu” jej na 4 października 1928 r.? 

Mattogno, Yeager i inni związali się w węzeł gordyjski, wymyślając coraz więcej różnych oddzielnych 

Wiesels / Viezels / Vizels / ... podczas gdy najbardziej oszczędne rozwiązanie jest tak proste: Eliezer 



(Lazar, Elie) Wiesel to jedna osoba i sprzeczne informacje zawarte w dokumentach są wynikiem 

zwykłych błędów pisarskich. 

To, że dokumenty można pomylić co do takich szczegółów, jest jasne. Przychodzi na myśl przykład 

polskiej lotniczki Janiny Lewandowskiej. Była córką Józefa Dowbora-Musnickiego, urodzonej 

22.4.1908 r. I była jedną z ofiar Katynia. Na liście transportowej NKWD z 1940 r. Figuruje jako Janina 

Lewandowska, córka Mariana, urodzona w 1914 r. Twierdzenie na takiej podstawie, że w Katyniu były 

dwie różne Janiny Lewandowskiej, byłoby po prostu idiotyczne. 

W sumie dokumenty używane przez Grünera i zaprzeczających do tej pory faktycznie pasują do 

tożsamości Elie Wiesela z godnym uwagi wyjątkiem dwóch wyżej wymienionych sprzeczności: w 

Auschwitz był Lazar Wiesel (z Sighet) A-7713, którego rodzicami byli Solomon Wiesel i Serena Wiesel 

z domu Feig (por. karta Buchenwald dla więźnia 123565). Pasuje to do oficjalnego aktu urodzenia Elie 

Wiesela. W przeciwieństwie do Mattogno nie ma dowodów na to, że został wydany na podstawie 

oświadczenia własnego, a nie oficjalnych akt Sighet - w istocie znamy nawet datę wpisu urodzenia 

(30.09.1928) do stanu cywilnego (06.10.1928) 1928), a nawet numer stanu cywilnego (511); 

porównywanie oficjalnego stanu cywilnego z bazą danych Yad Vashem jest bezsensowne. Ojcem Elie 

Wiesel był Solomon Vizel, jego matką była Sura (tj.Sara) Vizel z domu Feig (Sarah i Serena są używane 

zamiennie od czasu do czasu) To również pasuje do A.E.F. D.P. Rejestr rejestracji opublikowany przez 

Międzynarodowe Biuro Poszukiwań po śmierci Wiesela. Jego rodzice określani są tam jako Salomon 

Wiesel i Szerena Feig. 

Więźnia numer 123565 zarejestrowano również na bloku 66, który był blokiem dziecięcym, a nie 31-

letnim. W amerykańskim kwestionariuszu Buchenwald te same dane dotyczące więźniów pod nr. 

123165 („1” zamiast „5” to udowodniony błąd pisarski, ponieważ jest to w rzeczywistości numer 

Pawła Kuna). Więzień ten urodził się w 1928 r. w Sighet, przebywał w Auschwitz i jednym z odniesień 

mógł wymienić Samuela Jakobovitsa. Z kolei Samuel Jakobovits wymienia Lazara Wiesela jako jedno 

ze swoich odniesień. Tak więc się znali. A Jakobovits był mniej więcej w tym samym wieku co Lazar-

1928, z tego samego miasta i faktycznie przybył do Auschwitz tym samym transportem co Lazar-

1913. Zatem tożsamość Lazara-1913 i Lazara-1928 jest raczej oczywista. Lazar-1928 został 

przeniesiony z Buchenwaldu do Paryża. Ponownie pasuje to do historii życia Elie Wiesela. Należy 

zauważyć, że Jakobovits został przeniesiony do Francji tym samym transportem i utrzymywał kontakt 

z Elie Wieselem i jego rodziną. Po prostu nie ma „otwarcia” w tym łańcuchu wydarzeń, w który oszust 

mógłby się wplątać. 

Prawdą jest, że Nikolaus Grüner twierdził, że od czasu pobytu w Monowitz (s. 49) zna braci Lazara i 

Abrahama Wiesel (A-7713 i A-7712), ale jego własna książka podważa jego wiarygodność w tej 

kwestii. Pamiętajcie: twierdził, że nie rozpoznał Elie Wiesela jako swojego starego znajomego Lazara 

Wiesela podczas spotkania w 1986 roku (str. 31-33). A jednak 05.01.2000 napisał list do Elie Wiesela 

(ryc. 14 i 14.1 w swojej książce): 

Odkąd odzyskaliście wolność od wiecznego zagrożenia ze strony komór gazowych w Auschwitz, 

wykazaliście się wielką odwagą, a ponadto złożyliście ogromne poświęcenie, aby ocalić ludzkość 

przed kolejnym nadchodzącym Holokaustem. Za tę akcję otrzymaliście również Pokojową 

Nagrodę Nobla. 

Szanowny Przewodniczący i Uczestnik A-7713, chciałbym prosić o zapoznanie się z moją prośbą o 

sprostowanie (podaną poniżej) szwedzkiego „Projektu Żywej Historii”, który zawiera błędne 



informacje i który proponuje dalsze środki ochrony świata przed kolejnym Holokaustem w 

przyszłość. 

[…] 

Szanowny Przewodniczący! Doszedłem do punktu pewności siebie, kiedy chciałbym, abyś 

przypomniał sobie dzień, w którym byliśmy wyzwoleni, kiedy nasza łączna waga spadła poniżej 55 

kg. Jednak dzisiaj, pięćdziesiąt pięć lat później, a my oboje po siedemdziesiątce, pomimo całej 

ogromnej pracy, czasu, pieniędzy, wysiłku i energii włożonej w nauczanie historii Holokaustu, po 

raz kolejny zarzuca się nam, że jesteśmy poważni. zagrożenie dla gospodarki przeciętnego 

człowieka, a tym samym prawdopodobnie czeka nas w przyszłości kolejny Holokaust. 

[…] 

Mając to na uwadze, załączam do niniejszego listu propozycję powołania organizacji, której celem 

jest „Ogólnoświatowa ochrona pamięci o Holokauście i wszystkich innych ludobójstwach”. 

W tym tekście nie wątpi w wiek Wiesela (Lazar-1913 nie miałby siedemdziesiątki), jego numer 

obozowy i wspólne doświadczenia. 

Wydawałoby się wtedy, że dopiero po tym, jak Wiesel zignorował list Grünera, cała historia „Znałem 

prawdziwego Lazara Wiesela” została wymyślona. (Jestem wdzięczny użytkownikowi „uberjude” z 

AHF za tę obserwację). 

Do tej pory zbadaliśmy tylko opublikowane dokumenty i widzieliśmy, jak słabe są argumenty 

zaprzeczające. Ale teraz jest czas, aby przejść przez ten węzeł gordyjski. 

I to możemy zrobić z dokumentami Międzynarodowej Służby Poszukiwań dotyczącej więźniów A-

7712 i A-7713 (patrz Załącznik 1; oryginalny zestaw dostarczony przez dr Kennetha Waltzera, a 

później zaktualizowany o inne dokumenty z Arolsen Archives). 

Do najważniejszych dokumentów dotyczących więźnia A-7712 należą: 

Karta imienna z Buchenwaldu wręczona Abramowi Viezelowi, numer Buchenwaldu 123488, śmierć 

02.02.1945, oficjalny powód: zgon z ogólnego osłabienia ciała. Urodził się w Sighet 10.10.1900, żona: 

Serena Viezel z domu Feik. 

Kolejna kartka (Nummernkarte) o tym samym więźniu, nowe szczegóły: jego ojcem był Lazar Viezel, 

matką - Betty Viezel z domu Bosch. Żoną jest Serena Viezel z domu Faik. Najważniejszy jest podpis 

Viezela i brzmi: „Viezel Salomon”. Jego zawód to „Schlosser” (ślusarz). 

Karta rzeczy osobistych tego samego więźnia. Z jego osobistym podpisem, który znowu brzmi „Viezel 

Salomon”. Ktoś wykreślił „Salomon” i zamiast tego napisał „Abram”. 

Widzimy zatem, jak w tym przypadku funkcjonowała nazistowska biurokracja: Szlomo Wiesel napisał 

własne nazwisko jako „Salomon” i najwyraźniej jakiś funkcjonariusz poprawił je na oficjalne „Abram”, 

ponieważ tak mówiły inne dokumenty. Nie było sensu protestować. Ordnung muss sein. 



 

Najważniejsze dokumenty ITS dotyczące więźnia A-7713: 

Personalna karta z Buchenwaldu, która została już opublikowana (i wspomniana powyżej), 

wystawiona dla Lazara Wiesela, numer 123565. Urodzony w Sighet 04.09.1913, niezamężny. Ojciec: 

Szalamo Wiesel (z komentarzem, że jest także w Buchenwaldzie), matka: Serena Wiesel z domu Feig 

(w Auschwitz). Zawód: „Schlosserlehrling” (uczeń ślusarza). Nosi podpis Lazara Wiesela. 

Inna karta (Nummernkarte) o tym samym więźniu również zawiera podpis Wiesela. 

Karta szpitalna (Revierkarte) wymieniająca wcześniej istniejące schorzenia Lazara Wiesela: wrodzona 

wada serca; usunięcie wyrostka robaczkowego w 1939 r .; usunięcie migdałków w 1943 r. Podaje jego 

wzrost na 171 cm i wagę na 45 kg. 

Podpisy na pierwszych dwóch kartach więźnia A-7713/123565 odpowiadają podpisowi w 

kwestionariuszu wspomnianego wyżej Rządu Wojskowego Niemiec (omyłkowo przypisany więźniowi 

123165), w którym Lazar Wiesel podaje, że urodził się 04.10.1928 r. . Potwierdza to, że podana 

wcześniej data urodzenia w 1913 r. była błędem pisarskim. Potwierdza to również tożsamość Lazara 

Wiesela urodzonego w 1928 r. z więźniem Auschwitz A-7713. 

 

Co więcej, wyraźnie widzimy, że wbrew twierdzeniom Nikolausa Grünera A-7712 i A-7713 nie byli 

braćmi, a prawdziwe nazwisko A-7712 brzmiało Salomon, a nie Abraham. 

Dokumenty te potwierdzają również oświadczenie Elie Wiesela, że A-7712 był jego ojcem Szlomo 

(Salomon, Salomon): 

A-7712 to Salomon Viezel, mąż Sereny Viezel z domu Faik / Feik. 

A-7713 był synem Szalamo Wiesel i Sereny Wiesel z domu Feig. 

Dlatego A-7713 był synem A-7712, tak jak twierdził Elie Wiesel. 



Jak wspomniano wcześniej, jest to również zgodne z danymi w akcie urodzenia Elie Wiesela i A.E.F. 

D.P. karty (i to dodatkowo potwierdza fakt, że „1913” był błędem pisarskim, ponieważ ojciec Lazara 

Wiesela został zarejestrowany jako urodzony w 1900 r.) 

Elie Wiesel opisał usunięcie migdałków i wyrostka robaczkowego w swojej autobiograficznej książce 

Open Heart (2012), w której ma przejść operację na otwartym sercu i wspomina: 

Aby przegonić ten początek niepokoju, pozwoliłem, by moje myśli zabrały mnie z powrotem do 

odległej przeszłości. Mam osiem lub dziewięć lat i lekarz, mój kuzyn Oscar, usuwa mi migdałki. 

Podczas operacji szukam schronienia w niebie, gdzie anioły biegają tam iz powrotem, nie 

zwracając na mnie uwagi. Najwyraźniej nie uważają mnie za godnego ich uwagi. Pamiętam ten 

sen, ponieważ kiedy się obudziłem, powiedziałem go Oscarowi. 

Poważniejsza operacja: mam dziesięć lub jedenaście lat i jestem w pociągu z rodzicami. Jest 

Szabat, dzień, w którym praktykujący Żyd w zasadzie nie może podróżować. Jednak nasz bliski 

sąsiad, rabin z Borshe, brat słynnego rabina Israëla z Wizsnitz, pozwolił moim rodzicom na 

pogwałcenie świętości Siódmego Dnia i zabranie mnie do Satmar. Mój wyrostek robaczkowy 

trzeba usunąć i tam jest jedyny żydowski szpital. Zabieg odbywa się następnego dnia. Próbują 

mnie uśpić eterem, ale odmawiam wdechu. O dziwo, to, co pamiętam najbardziej po całym tym 

czasie - dziesięcioleciach - to młoda i piękna pielęgniarka o długich ciemnych włosach i ciepłym 

uśmiechu. Zapewnia mnie: „Pozwól, że cię uśpię”. Pozwoliłem jej. Opiekuje się mną przez cały 

następny tydzień. 

Epizod wycięcia migdałków jest również wspomniany w jego Day: A Novel (2006) i The Accident 

(1990), w obu zdarza się, gdy Wiesel ma 12 lat. Sekwencja i chronologia są nieco niewłaściwe, jak 

można się było spodziewać po tylu dziesięcioleciach, i jest prawdopodobnie bardziej symboliczne niż 

cokolwiek innego. Uderzająca jest jednak zbieżność usunięcia migdałków i wyrostka robaczkowego. 

To prawda, że nadal istnieją drobne sprzeczności. Na przykład data śmierci Szlomo Wiesela - czy to 

był 27 stycznia, jak twierdził Elie Wiesel w swoim oświadczeniu w Yad Vashem dla swojego ojca, czy 

też była to noc między 28 a 29 stycznia, jak napisał w Night, czy też 2, jak podają dokumenty 

obozowe? Wiesel mógł bardzo łatwo źle zapamiętać datę, poza tym generalnie nie powinniśmy 

polegać na chronologiach opartych na pamięci pamiętników. Ale nie powinniśmy też zakładać, że 2 

lutego był dokładną datą śmierci, a nie, powiedzmy, dniem, w którym oficjalnie zarejestrowano 

śmierć Wiesela. Może tu znowu dojść do zbiegu błędów i znowu nie ma to znaczenia dla danego 

problemu: w najgorszym przypadku jest to przypadek złej pamięci. 

Następnie pojawia się kwestia daty urodzenia Elie Wiesela, podanej w latach 40.XX wieku na 

04.10.1928 (z wyjątkiem karty DP, gdzie podano ją jako 04.05.1928; karta została wypełniona w maju, 

żeby to wyjaśnić) błąd) i jako 30.09.1928 w oficjalnym akcie urodzenia. Jednak nastolatek, który 

według list transportowych przyjechał do domu dziecka we Francji i o którym wiemy, że to Elie 

Wiesel (z licznych zdjęć, ze wspomnień innych Buchenwald Boys, ze wspomnień wychowawców itp.) 

te rzeczy nie wydarzyły się w próżni) również podano tę samą październikową datę urodzenia, więc 

niezależnie od przyczyny rozbieżności, nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o tożsamość Elie Wiesela. 

Zbieżność informacji dokumentalnych, które posiadamy, dowodzi, że Elie Wiesel był tym, za kogo się 

podawał, pomimo pewnych nieuniknionych błędów i drobnych sprzeczności. Najważniejsze źródła 

podsumowałem w dwóch tabelach w załączniku 2. 



W końcu wiemy, że Nikolaus Grüner kłamał, że Elie Wiesel był oszustem. Nie jest prawdopodobne, 

aby zasugerować, że jest to zwykłe fałszywe wspomnienie, ponieważ poza szczegółami zeznania 

Grünera opartymi na omawianych powyżej błędach urzędniczych, wymyślił również historię o swoim 

wyimaginowanym dorosłym „Lazarze Wiesie”, który został wpuszczony do bloku dla dzieci - musiał, 

aby zamaskować sprzeczność spowodowaną udokumentowaną rejestracją prawdziwego Wiesela w 

tym bloku. 

A negacjoniści - zwłaszcza zawsze śmieszna neonazistka Carolyn Yeager oraz nieudolny i kłamliwy 

pseudo-badacz Carlo Mattogno, których tyle razy ujawniliśmy - po raz kolejny pokazali swoje 

prawdziwe twarze, chwytając się opowieści Grünera i wyciągając wnioski nie uzasadnione 

dokumentami, które mieli do swojej dyspozycji, nie stosując brzytwy Ockhama i nie próbując zrobić 

lepszych badań. Te oszustwa zostały zdyskredytowane - po raz kolejny. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 




