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Krzysztof Kozłowski

MIKOŁAJKI
W dniu 11.12.2008 roku tradycyjnie odby³o siê integracyjne spotkanie obu
naszych Stowarzyszeñ - tak zwane " Miko³ajki”.
Tym razem organizatorem tego spotkania by³ nasz Oddzia³. Spotkanie to
odby³o siê nie jak dotychczas w siedzibie budynku NOT, ale w uroczym klubie
Uni-Art w £odzi przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 82 . Klub ten zosta³
zaadaptowany z pomieszczeñ starej fabryki przez przedsiêbiorczych ludzi
pañstwa Staniaszczyk.
W spotkaniu miko³ajkowym uczestniczy³ - jak zreszt¹

zawsze - nasz

prezydent PSRWN pan profesor Andrzej Hopfer oraz wielu wybitnych cz³onków
naszego i zaprzyjaŸnionego Stowarzyszenia.
W czêœci oficjalnej po przywitaniu przyby³ych goœci przez prezesa naszego
Stowarzyszenia

pana

Krzysztofa

Koz³owskiego

i

Prezesa

£ódzkiego

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj¹ tkowych pana Andrzeja Zarychtê zabra³
g³os Pan profesor Andrzej Hopfer. Przypomnia³ o najwa¿niejszych sprawach
nurtuj¹ cych nasze œrodowisko, o sprawach za³atwionych i o sprawach nie
za³atwionych przez Komisjê Krajow¹ PFSRM.
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Nastêpnie zosta³y przez pana prezydenta wrêczone Srebrne Odznaki PFSRM
za

d³ugoletnie dzia³ania w

œrodowisku

rzeczoznawców

maj¹ tkowych

nastêpuj¹ cym naszym cz³onkom: Annie Bandel , Marianowi Czochañskiemu ,
Krzysztofowi

Koz³owskiemu

,

Stanis³awowi

Satole.

Gratulujemy

naszym

cz³onkom tego zaszczytnego wyró¿nienia.

Po czêœci oficjalnej nast¹ pi³ ma³y koncert solistki Teatru Wielkiego w £odzi
pani Anny Cymerman , która zaœpiewa³a nam bardziej i mniej znane kolêdy .
Na koniec przysz³a pora na integracjê œrodowiska: ³amanie siê op³atkiem,
sk³adanie ¿yczeñ oraz poczêstunek .
Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne wydanie naszego Biuletynu. Ca³e
spotkanie zosta³o bardzo mile przyjête przez œrodowisko.
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Ewa Baś

SZKOLENIE W UNIEJOWIE
W dniach 18.06 – 20.06 2009 r. oddzia³ regionalny w £odzi PSRWN
zorganizowa³ kurs specjalistyczny na temat: „Praktyczne aspekty wyceny
nieruchomoœci w podejœciu dochodowym, w œwietle proponowanych zmian
Rozporz¹ dzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomoœci i sporz¹ dzania operatu szacunkowego”. Wyk³ady odbywa³y siê
w zabytkowych salach œredniowiecznego zamku w Uniejowie.
W

pierwszym

dniu

szkolenia

Tomasz

Telega

omówi³ zmiany

proponowane w projekcie rozporz¹ dzenia zmieniaj¹ cego rozporz¹ dzenie w
sprawie wyceny nieruchomoœci i sporz¹ dzania operatu szacunkowego.
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Obecna nowelizacja spowodowana jest potrzeb¹ uwzglêdnienia w
przepisach

rozporz¹ dzenia

doœwiadczeñ

w

jego

wniosków

stosowaniu

Projektowane zmiany wynikaj¹
dotycz¹ cych

wyceny

lokalizacyjnych

przez

z

czteroletnich

rzeczoznawców

maj¹ tkowych.

z koniecznoœci przystosowania regulacji

nieruchomoœci,

przeznaczane

wynikaj¹ cych

s¹

na

które

zgodnie

realizacjê

z

treœci¹

inwestycji

decyzji

drogowych.

Dodatkowo zmianie uleg³y równie¿ niektóre przepisy rozporz¹ dzenia m.in.
dotycz¹ ce zasad wyceny dla potrzeb przekszta³cania prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci oraz dla potrzeb okreœlania zmiany wartoœci
nieruchomoœci spowodowanej wejœciem w ¿ycie lub zmian¹ miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt nowelizacji przygotowany
zosta³ z uwzglêdnieniem czêœci propozycji przedstawionych przez Polsk¹
Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹ tkowych skupiaj¹ c¹ praktyków
w dziedzinie wyceny nieruchomoœci, a ponadto z uwzglêdnieniem uwag
przekazywanych

przez

ró¿ne

organy

lub

instytucje

do

Ministerstwa

Infrastruktury.

Zgodnie z decyzj¹ Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierda Dziekoñskiego, projekt rozporz¹ dzenia zosta³ przekazany do konsultacji
spo³ecznych do dnia 30 kwietnia 2009 r. Niestety do dziœproponowane zmiany w
rozporz¹ dzeniu nie wesz³y w ¿ycie.
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W drugim i trzecim dniu szkolenia zg³êbialiœmy zagadnienia szacowania
nieruchomoœci w podejœciu dochodowym. Praktyczne zastosowanie podejœcia
dochodowego,

metody

inwestycyjnej

i

metody zysków,

szacowanie

i

modelowanie stopy kapitalizacji, okreœlanie poziomu dyskonta, wartoœci
rezydualnej to tylko niektóre z zagadnieñ prezentowanych przez dr in¿.
Andrzeja Muczyñskiego – wyk³adowcy z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztyna.
W ci¹ gu tych trzech dni zdobywaliœmy wiedzê i doskonaliliœmy warsztat
rzeczoznawcy maj¹ tkowego, ale równie¿ by³ czas na relaks. Mo¿na by³o
skorzystaæ z k¹ pieli w basenach termalnych lub w dêbowych baliach z
solankow¹ wod¹ termaln¹ , a podczas kolacji biesiadnej skosztowaæspecja³ów
kuchni staropolskiej Zamku w Uniejowie i mi³o pogawêdziænie tylko na tematy
zawodowe.

Szkolenia w formie wyjazdowej sprzyjaj¹ nawi¹ zywaniu kontaktów zawodowych i
integracji naszego œrodowiska. Szkoda tylko, ¿e zapa³ i wysi³ek organizatorów
szkolenia nie mia³ odzwierciedlenia w frekwencji. Szkolenia organizowane s¹
g³ównie dla cz³onków naszego stowarzyszenia, przy minimalnej odp³atnoœci. Trudno
zrozumieæma³e zainteresowanie tematem, jak i zaproponowan¹ form¹ wyjazdow¹
szkolenia. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e zarz¹ d oddzia³u wyszed³ naprzeciwko
propozycjom zg³aszanym wczeœniej przez niektórych naszych cz³onków – niestety
nie obecnych na tym szkoleniu. Ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie szkoleniem
oraz stratê finansow¹ i koniecznoœædop³aty przez stowarzyszenie, prawdopodobnie
szkolenia wyjazdowe nie bêd¹ w przysz³oœci organizowane.
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Ewa Baś

SPOTKANIA KLUBU
DYSKUSYJNEGO
W okresie od stycznia do maja 2009 r. zgodnie z harmonogramem,
odby³y siê cztery spotkania klubu dyskusyjnego w oddziale regionalnym w
£odzi PSRWN .Najwiêksz¹ frekwencj¹ cieszy³o siê spotkanie, które prowadzi³
Tomasz Telega, na temat

okreœlania wartoœci nieruchomoœci w zwi¹ zku z

uchwaleniem lub zmian¹ planu miejscowego. O¿ywiona dyskusja œwiadczy³a
o du¿ym zainteresowaniu tematem przez uczestników spotkania.
Ponadto tematyka spotkañ obejmowa³a nastêpuj¹ ce zagadnienia: sposoby
okreœlania stopy dyskontowej, pojêcie stopy referencyjnej – prowadz¹ cy
Stanis³aw ¯urawski; prezentacja analizy rynku lokali mieszkalnych dla dzielnicy
£ódŸ-Ba³uty – Tobiasz Dobrski oraz

wycena kamienic mieszczañskich na

podstawie materia³ów prezentowanych przeze mnie z konferencji WAZA 2009.
Pomimo wejœcia w ¿ycie nowego „Rozporz¹ dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie sta³ego doskonalenia zawodowego przez
rzeczoznawców maj¹ tkowych…” reguluj¹ cego kryteria oceny spe³nienia
obowi¹ zku sta³ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, nadal

spotkania

ciesz¹ siê zainteresowaniem wœród cz³onków naszego oddzia³u. Œwiadczy to,
o potrzebie ich kontynuacji. Spotkania daj¹ mo¿liwoœæwymiany pogl¹ dów, s¹
miejscem ciekawych dyskusji z zakresu szacowania nieruchomoœci jak równie¿
umo¿liwiaj¹ nawi¹ zanie bli¿szych kontaktów zawodowych.
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania klubu dyskusyjnego.
Terminy spotkañ
w 2009 r.:

29.10; 26.11.

w 2010 r.:

28.01; 25.02; 25.03; 22.04; 27.05. .

Miejscem spotkañ jest sala nr 411 w budynku NOT w £odzi pl. Komuny
Paryskiej 5a.
Zapraszam do czynnego uczestnictwa i zg³aszania problemów, które Was
interesuj¹ i mog³yby byæ tematem naszych spotkañ.
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KORESPONDENCJA
W SPRAWIE KOSZTÓW PRZEPROWADZANIA DOWODU
Z OPINII BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
Warszawa dnia 03.06.2009roku
Szanowny Pan
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹ tkowych,
organizacji

zawodowej

skupiaj¹ cej

Stowarzyszenia,

których

cz³onkami

s¹

rzeczoznawcy maj¹ tkowi, w tym du¿a grupa bieg³ych s¹ dowych ds. wyceny
nieruchomoœci, zwracamy siê z proœb¹ o przyspieszenie wejœcia w ¿ycie od dawna
zapowiadanego rozporz¹ dzenia zmieniaj¹ cego rozporz¹ dzenie w sprawie kosztów
przeprowadzenia dowodu z opinii bieg³ych w postêpowaniu s¹ dowym.
Treœæ rozporz¹ dzenia jest pozytywnie odbierana przez nasze œrodowisko.
Projekt rozporz¹ dzenia znajduje siê w uzgodnieniach miêdzyresortowych od kilku
miesiêcy. Pierwotnie rozporz¹ dzenie mia³o wejœæ w ¿ycie w kwietniu 2009 roku.
Obecnie na witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci pojawi³a siê nowa
data 01 lipca 2009 roku. Jesteœmy zaniepokojeni zw³ok¹ w tej sprawie. Wielu
naszych doœwiadczonych kolegów pe³ni¹ cych funkcje bieg³ych rezygnuje z pracy na
rzecz s¹ dów, miêdzy innymi z powodu nieuregulowania sprawy podatku VAT.
Jednoczeœnie korzystaj¹ c z okazji postulujemy wdro¿enie tak¿e nastêpuj¹ cych
zasad wynagradzania bieg³ych s¹ dowych:
- zobowi¹ zanie S¹ dów do wydania postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za
wykonane czynnoœci w okresie do 14 dni od daty otrzymania opinii i preliminarza
kosztów,
- wyp³ata nale¿noœci w terminie maksymalnie 21dni od daty z³o¿enia rachunku pod
rygorem naliczenia odsetek za zw³okê,
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- zobowi¹ zanie S¹ dów do zap³aty za czas niezbêdny do przygotowania siê do
rozprawy (zaznajomienie siê z aktami sprawy i sporz¹ dzon¹ opini¹ w sytuacji np.
gdy od czasu z³o¿enia pisemnej opinii do wezwania na rozprawê w celu z³o¿enia
dodatkowych wyjaœnieñ mija d³u¿szy okres czasu),
- zobowi¹ zanie S¹ dów do zap³aty za czas :
• dojazdu do S¹ du na rozprawê,
• dojazdu do miejsca oglêdzin i instytucji zwi¹ zanych ze sporz¹ dzeniem opinii
(Starostwa, Urzêdy Gmin, itp.),
• w sytuacji kilkugodzinnego oczekiwania pod drzwiami na rozprawê.
- uznanie samochodu za narzêdzie pracy bieg³ego, a je¿eli nie to uproszczenie
procedury u¿ycia samochodu i zwrotu wydatków za jego u¿ycie przy dojazdach do
miejsca wykonywania czynnoœci,
- okreœlenie zasad wynagrodzenia za czynnoœci przygotowawcze, badawcze i
dodatkowe (np. procentowo w stosunku do stawki bazowej),
- okreœlenie czynnoœci, ktore s¹ zaliczane do nak³adów pracy bieg³ego, w tym
m.in.:
• Sporz¹ dzenie rysunków i rzutów,
• Sporz¹ dzenie innych opracowañ graficznych,
• Oznaczenie granic nieruchomoœci, lokali, s³u¿ebnoœci, podzia³u,
• Sporz¹ dzenie opracowañ graficznych zdjêæz ich opisaniem,
• Kopiowanie i sporz¹ dzania okreœlonej iloœci egzemplarzy opinii,
• Pisanie i wysy³anie listami poleconymi w urzêdach pocztowych zawiadomieñ o
oglêdzinach,
• Odbiór i zwrot akt,
- uwzglêdnienie w stawce stopnia skomplikowania sprawy (np. w sytuacji, gdy do
sporz¹ dzenia opinii bieg³y s¹ dowy powinien oprócz uprawnieñ zawodowych do
wyceny posiada. uprawnienia budowlane, geodezyjne, lustratora w spó³dzielniach
mieszkaniowych itp.).
- uwzglêdnienie w taryfie posiadanych przez bieg³ego kwalifikacji, w formie np.
dodatków: po roku wykonywania czynnoœci bieg³ego + 10 %, po 3 latach +30 %, po
5 latach + 50 %.
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- nie stosowanie grzywien za nieumyœlne opóŸnienia w oddawaniu opinii,
a jedynie karanie poprzez zmniejszenie wynagrodzenia za sporz¹ dzenia opinii
maksymalnie do 25% wartoœci wynagrodzenia,
- wprowadzenie mo¿liwoœci negocjowania wynagrodzenia za sporz¹ dzenie
opinii przed jej przyjêciem, bez skutków odmowy przyjêcia wykonania opinii,
- wprowadzenie zasady corocznej waloryzacji stawki bazowej wskaŸnikami
wzrostu p³ac stosowanymi dla resortu sprawiedliwoœci.
Zale¿y nam, by bieg³ymi s¹ dowymi byli najlepsi fachowcy z danej dziedziny.
Mamy nadziejê, ¿e nasze uwagi zostan¹ uwzglêdnione w dalszej procedurze
przygotowania przepisów dotycz¹ cych pracy bieg³ych.
Jesteœmy gotowi do dalszej wspó³pracy w tym obszarze.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Hopfer
Prezydent PFSRM

W nawi¹ zaniu do Pana zapytania z dnia 12 sierpnia br. uprzejmie informujê,
¿e prace legislacyjne nad projektem rozporz¹ dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
zmieniaj¹ cym rozporz¹ dzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii
bieg³ych w postêpowaniu s¹ dowym zosta³y czasowo wstrzymane, wobec braku
œrodków na pokrycie skutków finansowych wejœcia w ¿ycie projektowanego
rozporz¹ dzenia w 2009 r.
W zwi¹ zku z tym zosta³ przesuniêty termin wejœcia ww. aktu prawnego z
dnia 1 paŸdziernika 2009 r. na dzieñ 1 styczna 2010 r.
Gra¿yna Ta³adaj
Departament Legislacyjno - Prawny MS.
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Marian Czochański

O WYPUSZCZANIU W WIECZYSTĄ
I EMFITEUTYCZNĄ DZIERŻAWĘ
REALNOŚCI MIEJSKICH
W

1815 roku miasto £ódŸ wchodzi w sk³ad Królestwa Polskiego.

Podejmowane przez w³adze Królestwa dzia³ania

s¹ interesuj¹ ce równie¿ z

punktu widzenia rzeczoznawcy maj¹ tkowego. Zawarte w Zbiorze przepisów
administracyjnych Królestwa Polskiego1) ustalenia dotycz¹

miêdzy innymi

szacowania nieruchomoœci oddawanych w u¿ytkowanie wieczyste.
We wstêpie do tytu³u zawieraj¹ cego przepisy „O wypuszczaniu w wieczyst¹ i
emfiteutyczn¹ dzier¿awê realnoœci miejskich” przeczytaæmo¿emy:
„Prawo wy³¹ cznego u¿ywania rzeczy i rozporz¹ dzania ni¹ , stanowi w³asnoœæ
onej zupe³n¹ , dominium directum, proprietatem. Prawo u¿ywania z cudzej rzeczy,
to jest ci¹ gnienia z niej u¿ytków, dochodów, stanowi w³asnoœæu¿ytkow¹ rzeczy
(dominium tiule rei). To ostatnie prawo, mo¿e byæ przedmiotem dzier¿awy
czasowej, lub nieograniczonej czyli wieczystej. Wypuszczanie w wieczyst¹ lub
d³ugoletni¹

(emfiteutyczn¹ ) dzier¿awê realnoœci miejskich, bêd¹ ce równie¿

pozbywaniem siê czêœci w³asnoœci, to jest prawa u¿ytkowania z onej, wymaga
zatwierdzenia Rady Administracyjnej, i powinno nastêpowaæw drodze publicznej
licytacyi, z dopuszczeniem wyj¹ tku, jedynie z upowa¿nienia tej¿e Rady, dla
szczególnych korzyœci, mog¹ cych siê natrafiæ dla miasta, z wypuszczenia w
dzier¿awê z wolnej rêki”.
Treœci zawarte w tym tytule zawieraj¹ równie¿ wydane 10 listopada 1823 roku
przez Kommissyê Rz¹ dow¹ Przychodów i Skarbu „Rozporz¹ dzenie wskazuj¹ ce
zasady do szacowania placów rz¹ dowych po miastach i wypuszczania onych w
wieczyst¹ dzier¿awê”. Rozporz¹ dzenie to cytujê w ca³oœci.

1)

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

http:/pbc.biaman.pl
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O szacowaniu placów rz¹ dowych po miastach,
i wypuszczaniu onych w wieczyst¹ dzier¿awê.
(d. 10 Listopada 1823 r.)
do
Wszystkich Kommissyj Wojewódzkich
KOMMISSYA RZ¥DOWA PRZYCHODÓW I SKARBU

Chc¹ c zaprowadziæ jednostajnoœæ przy szacowaniu placów rz¹ dowych po miastach, i
wypuszczaniu onych w wieczyst¹ dzier¿awê, Kommissya Rz¹ dowa postanowi³a:
1. Ka¿dy plac powinien byæpomierzony, i plan z niego sporz¹ dzony.
2. Do przemierzania placów rz¹ dowych po miastach, u¿yt¹ byæ ma miara nowo-polska,
mianowicie prætów 7½ ùokci trzymaj¹ ca.
3. Redukcya prêta kwadratowego na ³okcie nastêpowaæma wedle dzie³a Kolberga, to jest
præt kwadratowy rachuje siæ po ùokci kwadratowych 56¼ , sàýeñ kwadratowy zaú po ùokci
kwadratowych 9.
4. Miasta dziel¹ siê na piêærzêdów, wedle podzia³u miast przez Kommissyê Rz¹ dow¹ Spraw
Wewnêtrznych i Policyi uskutecznionego. Wedle tego podzia³u oszacuje siê ³okieækwadratowy
w obrêbie samego miasta II rzêdu po gr. .................8
w obrêbie samego miasta III

„

„ ................. .6

w obrêbie samego miasta IV

„

„ .................4

„

„

„

V

„

„ ..................2

6. Poniewa¿ place na przedmieœciach, nie mog¹ byæuwa¿ane w tej samej wartoœci, w jakiej
s¹ place w obrêbie miast samych po³o¿one, przeto oszacuje siê ³okieækwadratowy
na przedmieœciu miasta rzêdu II po gr. ...................5
„

„

„

III

„ ......................4

„

„

„

IV

„ ......................3

„

„

„

V

„ ......................1

7. Powierzchnia placu, rozmno¿ona przez cenê normaln¹ , stanowi kapita³.
8. Piêæprocent od kapita³u, czyni roczny czynsz z placu.
9. Po oszacowaniu wskazanym sposobem placu rz¹ dowego, spisze siê protokó³ deklaracyjny
z interessentem, a nastêpnie sporz¹ dziwszy wykaz, wed³ug za³¹ czaj¹ cej siê tu normy, takowy,
wraz z z protokó³em i planem, do dalszej decyzyi Kommissyi Rz¹ dowej przedstawi siê.
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Przy spisaniu protokó³u deklaracyjnego, interessent winien z³o¿yænale¿yte wkupne,
tymczasowo do depozytu w Kassie Wojewódzkiej.
Kommissya Wojewódzka zatem, przy wydzier¿awianiu placów rz¹ dowych po
miastach i przedmieœciach, do niniejszego rozporz¹ dzenia œciœle zastosuje siê.
W przypadkach zaœ, gdzieby od niego odst¹ piækoniecznoœæwskazywa³a, doniesie o
tem poprzednio Kommissyi Rz¹ dowej, z wyjaœnieniem stanu rzeczy i powodów, niemniej
za³¹ czaj¹ c projekt stosowny.
Klassyfikacya miast, gdyby siê w Kommissyi Wojewódzkiej znajdowaænie mia³a, ma
byæza¿¹ dan¹ od Kommissyi Rz¹ dowej Spraw Wewnêtrznych i Policyi.
w Warszawie, dnia 10 Listopada 1823 r.
Z polecenia Ministra Prezyduj¹ cego,
Radca Stanu, (podpisano) Plater
Nr. 43,311/2,361

Uwa¿ny Czytelnik stwierdzi³ z pewnoœci¹ , ¿e w cytowanej instrukcji brak punktu 5.
Treœætego punktu znaleŸæmo¿na w innym tomie Zbioru przepisów administracyjnyvh
Królestwa Polskiego, w którym znajduje siê objaœnienie z dnia 19 wrzeœnia 1826 r.,
kierowane przez Kommissyê Rz¹ dow¹ Spraw Wewnetrznych i Policyi do Kommissyi
Wojewódzkich, ¿e „przy wieczystym wydzier¿awianiu placów miejskich, nale¿y
stosowaæsiê do przepisów skarbowych, w tej mierze wydanych”. Za³¹ cza siê do tego
objaœnienia wyci¹ g z Instrukcji. „jak¹ w tej mierze Kommissya Rz¹ dowa Przychodów i
Skarbu pod dniem 10 Listopada 1823 roku N. 43,311/2,361 wyda³a”, w którym to
wyci¹ gu przeczytaæmo¿na:
„Miasta, przy oszacowaniu placów dziel¹ siê na piêærzêdów:
do rzêdu 1. Warszawa z Prag¹ ,
„ 2. miasta nad 6,000 g³ów ludnoœci maj¹ ce,
„ 3. miasta od 3,000 do 6,000 ludnoœci maj¹ ce,
„ 4. miasta od 1,000 do 3,000 ludnoœci maj¹ ce,
„ 5. miasta licz¹ ce mniej jak 1,000 g³ów.”
W za³¹ czonym 2-gim aneksie do tego objaœnienia znajduje siê równie¿ „Norma do
oszacowania placów kass miejskich po miastach przedmieœciach, z potr¹ ceniem
czêœci na podatki”.
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Przepraszam, czy mo¿na zaj¹ æPañstwu chwilê?
czyli

WYCENIARSKI K¥ CIK SZARADZIARSKI
Odgadniête s³owa nale¿y wpisaædo diagramu tak, by ostatnia litera poprzedniego
wyrazu by³a jednoczeœnie pierwsz¹ nastêpnego. Litery te utworz¹ rozwi¹ zanie.
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•

6
1-6 zbrojne powstanie szlachty, bunt, rewolta, rebelia, pucz; wiec,

10

sejmik szlachecki
•

6-10 pok³ad mineralny
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•

10-14 pierwszy komputer na œwiecie

•

14-19 najwy¿szy tytu³ monarszy

•

19-23 roœlina lecznicza

•

23-27 mo¿e byæw ramach
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•

27-31 organizacja z regu³¹
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•

31-34 mo¿e byædyplomatyczna

•

34-38 grupa najczynniejszych dzia³aczy

•

38-42 mo¿e byædrogowy

38

•

42-45 mo¿e byæzdrowa, wra¿liwa, g³adka, normalna, sucha, t³usta
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Jak zawsze z ¿yczeniami przyjemnej zabawy k³ania siê Pañstwu
Marian Czochañski
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Tablica z 1872 roku znajduj¹ ca siê na œcianie Bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP
w Kielcach, zawieraj¹ ca zawieraj¹ ca zasady katechizmu, alfabet, liczby oraz jednostki miar
d³ugoœci, ciê¿aru i powierzchni. – oraz wzorce liniowe ³okcia koronnego, stopy paryskiej i
stopy angielskiej (fot. M.Czochañski)

