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D
oktor Mateusz Kowalski, absolwent

studiów doktoranckich Wydzia³u Hu-

manistycznego naszej uczelni, otrzy-

ma³ Nagrodê Prezesa Rady Ministrów.

Jego praca pod tytu³em „Metodologiczny

problem temporalnoœci w pismach lingwistycz-

nych Jana Baudouina de Courtenay i Ferdinan-

da de Saussure’a” znalaz³a siê w gronie 28 wy-

ró¿nionych rozpraw doktorskich. Te presti¿owe

nagrody, przyznawane s¹ za wybitne osi¹gniê-

cia z zakresu dzia³alnoœci naukowej, nauko-

wo-technicznej oraz artystycznej.

Laureat nie kry³ swojego zaskoczenia: - Nie

spodziewa³em siê tej nagrody. To by³o szczere,

nieudawane zaskoczenie. Wydawa³o mi siê, ¿e

tematy teoretyczne, zw³aszcza humanistyczne

nie s¹ w obecnych czasach uwa¿ane za atrak-

cyjne – powiedzia³.

Doktor Mateusz Kowalski, który aktualnie zaj-

muje siê nauczaniem jêzyka polskiego w jednej z

podwarszawskich szkó³, planuje dalszy rozwój

kariery naukowej oraz kolejn¹ rozprawê, tym ra-

zem z dziedziny filozofii. Na otrzymane wyró¿nie-

nie pracowa³ przez kilka lat studiów z zakresu lin-

gwistyki na Uniwersytecie Jana Kochanowskie-

go.

- Ta nagroda jest dla mnie zwieñczeniem piê-

ciu lat pracy nad zagadnieniem rozk³adu jêzyka

w czasie. Zag³êbi³em siê miêdzy innymi w filo-

zoficzny aspekt tej tematyki. Porównywa³em

koncepcjê dwóch jêzykoznawców Jana Bau-

douina de Courtenay i Ferdinanda de Saussu-

re’a. To postaæ Baudouina, nieco zapomniane-

go i niedocenianego przez polskich jêzyko-

znawców, zainspirowa³a mnie do podjêcia tego

tematu. Jego spojrzenie by³o pionierskie i nie-

konwencjonalne. By³ on bliski moim pogl¹dom

metodologicznym w momencie, gdy szuka³em

swojej drogi naukowej – podkreœla doktor Ma-

teusz Kowalski. Jego naukowym przewodni-

kiem pracy by³ profesor Marek Ruszkowski.

� Doktor Mateusz Kowalski podczas

jednego z odczytów.

DOKTORANT UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO WYRÓ¯NIONY PRZEZ PREMIERA

Nagroda dla lingwisty
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R
ektor i Senat Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach zapraszaj¹ na Inaugura-

cjê Roku Akademickiego 2014/2015.

Uroczystoœæ odbêdzie siê 2 paŸdziernika 2014 ro-

ku o godzinie 12 w Auli G³ównej budynku rektoratu,

przy ulicy ¯eromskiego 5. W programie uroczystoœci

przewidziano przemówienie inauguracyjne profesora

Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego, immatrykulacjê nowych studentów, wrê-

czenie orderów i odznaczeñ pañstwowych. Wyk³ad in-

auguracyjny pod tytu³em „Fundamentalizm jêzykowy”

wyg³osi profesor Marek Ruszkowski.

Znowu

zabrzmi

Gaudeamus

„Adapciak” na fali„Adapciak” na fali

� S³oneczna pogodna, pla¿a, szum fal… studenciS³oneczna pogodna, pla¿a, szum fal… studenci

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego nabierali si³ i motywacjiUniwersytetu Jana Kochanowskiego nabierali si³ i motywacji

do pracy umys³owej. W tegorocznym „Adapciaku”do pracy umys³owej. W tegorocznym „Adapciaku”

w Jastrzêbiej Górze uczestniczy³y 44 osobyw Jastrzêbiej Górze uczestniczy³y 44 osoby
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STUDENTII

„J
ak siê czujesz,

tak kierujesz” –

to jedna z akcji, w

jakiej udzia³ bior¹

studenci Wy¿szej Szko³y Eko-

nomii, Prawa i Nauk Medycz-

nych w Kielcach. Mówi¹ o profi-

laktyce, ale tak¿e ucz¹ siê po-

stêpowaæ w przypadku nie-

szczêœliwego wypadku.

Dosz³o do wypadku z

udzia³em samochodu do-

stawczego, przewo¿¹cego ma-

teria³y niebezpieczne oraz sa-

mochodu s³u¿¹cego do prze-

wozu osób – to na szczêœcie

nie relacja z kroniki policyjnej,

a sytuacja zaaran¿owana na

potrzeby pokazu, do którego

dosz³o podczas Miêdzynaro-

dowej Wystawy Ratownictwa i

Techniki Po¿arowej EDURA

2014.

Pokaz z ¿ycia wziêty

Na zaproszenie Komendy

Miejskiej Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej w Kielcach uczestni-

czyli w nim studenci kierunku

ratownictwo medyczne: Eweli-

na ¯ak, Anna ¯y³a, Huber t

Szczechla, Sebastian Wosik,

Rafa³ Ruskowski wraz z opie-

kunem Jakubem Kasiñskim.

Studenci mieli mo¿liwoœæ

uczestniczenia i obserwowa-

nia, jak w praktyce przebiega

wspó³praca jednostek Krajo-

wego Systemu Ratowni-

czo-Gaœniczego z jednostkami

systemu Pañstwowego Ratow-

nictwa Medycznego. Podczas

pokazów spiker wielokrotnie

dziêkowa³ za udzia³ przedsta-

wicielom Wy¿szej Szko³y Eko-

nomii Prawa i Nauk Medycz-

nych.

Nasi studenci byli tak¿e za-

anga¿owani w kolejn¹ akcjê. Z

inicjatywy dziekana Kolegium

Medycznego Wydzia³u Nauk o

Zdrowiu, doktora Grzegorza

Ga³uszki, zosta³y przeprowa-

dzone dwie akcje z cyklu „Jak

siê czujesz, tak kierujesz”.

Wspólnie z przedstawicielami

œwiêtokr zyskiej policji 29

czerwca byli obecni na drodze

w miejscowoœci Brzegi, a 25

lipca w Miedzianej Górze.

Profesja trudna, ale

satysfakcjonuj¹ca

W czasie akcji kierowcy zo-

stali poddani badaniu trzeŸwo-

œci oraz kontroli dokumentów.

Oprócz tego kieruj¹cy pojaz-

dem, jak równie¿ ich pasa¿e-

rowie mogli sobie zmierzyæ

ciœnienie têtnicze krwi, têtno,

poziom cukru. Akcja mia³a te¿

na celu uœwiadomienie kie-

rowcom, jak wa¿ny jest odpo-

czynek w czasie podró¿y.

Zwracano równie¿ uwagê na

to, jak wa¿ne jest posiadanie

kompletnej apteczki samo-

chodowej.

- Zawód ratownika medycz-

nego to profesja trudna, ale

daj¹ca wiele satysfakcji z uwa-

gi na fakt, ¿e nie ma nic wa-

¿niejszego ni¿ ratowanie in-

nych i niesienie pomocy po-

tr zebuj¹cym. Wymaga su-

miennoœci, zdyscyplinowania

– podkreœla dziekan Grzegorz

Ga³uszka. – Zró¿nicowane wa-

runki, w jakich przychodzi

dzia³aæ ratownikowi medycz-

nemu zmuszaj¹, aby by³ to

cz³owiek zdrowy, sprawny fi-

zycznie i potrafi¹cy radziæ so-

bie ze stresem. W³aœnie wy-

kszta³cony ratownik medyczny

powinien posiadaæ indywidu-

alne predyspozycje i motywa-

cjê do wykonywania medycz-

nych czynnoœci ratunkowych w

wypadkach masowych i kata-

strofach. Dlatego te¿ staramy

siê anga¿owaæ studentów do

udzia³u w akcjach i przedsiê-

wziêciach, które maj¹ na celu

przygotowanie wyspecjalizo-

wanej kadry medycznej zdol-

nej do samodzielnych dzia³añ

ratowniczych – dodaje.

Jak siê czujesz, tak

kierujesz

Najbli¿sza akcja pod nazw¹

„Jak siê czujesz, tak kieru-

jesz” ju¿ wkrótce na terenie

województwa œwiêtokrzyskie-

go. Studentów zainteresowa-

nych udzia³em w akcji zapra-

szamy. Wiêcej informacji pod

numerem telefonu:

41-345-13-13, oraz w kance-

larii Wy¿szej Szko³y Ekonomii

Prawa i Nauk Medycznych.

Lato z ratownictwem medycznym
� Nasi studenci w czasie wakacyjnej przerwy nie leniuchowali.

Czuwali tak¿e nad bezpieczeñstwem innych

S
tudenci naszej uczel-

ni to ludzie z pasj¹ i

szerokimi zaintereso-

waniami. Jednym z

nich jest Darek Janik. Od wielu

lat by³ zwi¹zany ze scen¹ mu-

zyczn¹, ale zawsze intereso-

wa³a go tak¿e polityka. Jako

specjalista od public relations

pomaga³ w wielu kampaniach

wyborczych. Teraz sam stan¹³

do walki o posadê burmistrza

Opatowa.

* Dorota Klusek: - Darek

Janik to zawsze by³a muzyka.

Darek Janik: - By³a obecna

w moim ¿yciu od wczesnych

lat, od dzieciñstwa. Kiedy ju¿

poszed³em do szko³y intereso-

wa³em siê mikserem, kablami,

ich dzia³aniem. By³em anga-

¿owany do obs³ugi sprzêtu. Jak

ju¿ by³em starszy organizo-

wa³em ró¿nego rodzaju bale

dla klas ósmych, by³em pro-

szony do prowadzenia imprez,

uroczystoœci. Zawsze siê

udziela³em. Nigdy nie wsty-

dzi³em siê ani mikrofonu, ani

publicznych wystêpów. Coraz

bardziej mnie, m³odego

ch³opaka, interesowa³a muzy-

ka, granie, konferansjerka.

Muzyka zawsze by³a i bêdzie

moj¹ pasj¹ i nigdy z niej nie zre-

zygnuje, choæ od kilku lat stop-

niowo od niej odchodzê. Kiedy

zajmowa³em siê dzia³k¹ arty-

styczn¹, interesowa³em siê

marketingiem politycznym.

Skoñczy³em politologiê. Polity-

ka zawsze mnie interesowa³a.

* Zajmowa³eœ siê swoj¹

karier¹, ale tak¿e opieko-

wa³eœ siê innymi artystami.

Czy to ju¿ przesz³oœæ?

- Nie, ca³y czas jest to aktu-

alne. Nadal wspó³pracujê z

ekip¹ Andrzeja Piasecznego z

programu „Bitwa na g³osy”.

S¹ te¿ producenci na œwiecie i

w Polsce, z którymi wspó³pra-

cujê i nadal mam od nich pro-

pozycje, ¿eby coœ fajnego zro-

biæ. Na pewno nie zrezygnujê z

tego.

* Kiedy zacz¹³eœ odcho-

dziæ od muzyki? W którym

momencie szala zaczê³a siê

przechylaæ w kierunku polity-

ki?

- Oko³o 5-6 lat temu. Sko-

ñczy³em politologiê w Akade-

mii Humanistycznej imienia

Aleksandra Gieysztora w

Pu³tusku. Ju¿ wtedy zacz¹³em

interesowaæ siê prawem.

Chcia³em byæ mo¿e nie adwo-

katem, ale bardziej prokurato-

rem, interesowa³o mnie prawo

karne. Dlatego poszed³em na

prawo w Wy¿szej Szkole Eko-

nomii, Prawa i Nauk Medycz-

nych w Kielcach. Nie ukr y-

wam, ¿e pierwszy rok studiów

by³ sprawdzianem, czy po-

do³am.

* Jak artysta odnalaz³ siê

wœród paragrafów?

- Powiem szczerze, ¿e nie

by³o ³atwo (œmiech). To by³o

coœ nowego, ca³kiem inny jê-

zyk. Odsiew studentów by³ du-

¿y, ale powalczy³em i zo-

sta³em. Uœwiadomi³em so-

bie, ¿e studiowanie na uczel-

ni prywatnej nie ró¿ni siê ni-

czym od studiowania na

uczelni pañstwowej, a pro-

gram jest na tak samo wyso-

kim poziomie, jak chocia¿by w

Uniwersytecie Jagielloñskim.

Naby³em tak¿e ró¿nych umie-

jêtnoœci, które wykorzysty-

wa³em w marketingu politycz-

nym, bo przez te wszystkie la-

ta, jako pijarowiec, prowa-

dz i ³em f i rmê szkolenio-

wo-agencyjn¹. Praca w ró¿-

nych mediach pozwoli³a mi

promowaæ siebie, natomiast

ja zajmowa³em siê promocj¹

polityków. Uczestniczy³em w

wielu kampaniach wybor-

czych, choæ nie by³em widocz-

ny na zdjêciach, by³em na dal-

szym planie.

* Teraz z tego drugiego

planu postanowi³eœ wyjœæ na

pierwszy. Wystartowa³eœ w

wyborach na fotel burmistrza

Opatowa.

- Tak, to prawda, postano-

wi³em kandydowaæ. Nie ukry-

wam, ¿e w tej decyzji wspiera-

li mnie tak¿e koledzy z uczel-

ni, którzy podpowiadali, ¿e-

bym spróbowa³ powalczyæ.

Jestem po politologii, teraz

studiujê na czwar tym roku

prawa, a w polityce znajo-

moœæ prawa siê przydaje. Je-

œli ktoœ nie orientuje siê w

ustawach, przepisach, to nie

wiem, czy do koñca wie, co

robi.

* Dziêkujê za rozmowê i

¿yczê powodzenia.

ROZMOWA Z DARKIEM JANIKIEM, STUDENTEM PRAWA WY¯SZEJ SZKO£Y EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH W KIELCACH

Muzyka zawsze by³a i bêdzie moj¹ pasj¹

Dariusz Janik
Ma 37 lat, kawaler. Wykszta³ce-

nie wy¿sze magister politologii Aka-

demii Humanistycznej imienia Alek-

sandra Gieysztora w Pu³tusku, do-

datkowo na ukoñczeniu drugi fakul-

tet – studia prawnicze w Wy¿szej

Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Me-

dycznych w Kielcach. Od 18 lat

wspó³pracuje z mediami. Od 10 lat

zwi¹zany z marketingiem politycz-

nym w samorz¹dzie oraz wszelkimi zagadnieniami z zakre-

su samorz¹du terytorialnego, od problematyki spo³eczno-

œciowej po zagadnienia prawne z tego zakresu. W³aœciciel

firmy szkoleniowej, wyk³adowca akademicki z zakresu po-

litologii i public relations.

- Zawód ratownika me-

dycznego to profesja

trudna, ale daj¹ca wie-

le satysfakcji – mówi

doktor Grzegorz

Ga³uszka, dziekan Ko-

legium Medycznego

Wydzia³u Nauk o Zdro-

wiu Wy¿szej Szko³y

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

w Kielcach.
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� Studenci ratownictwa uczestnicz¹c w ró¿nych akcjach i pokazach, zdobywaj¹ cenne umiejêtnoœci, niezbêdne w ich przysz³ej pracy.

� Studenci mieli okazjê zobaczyæ, jak wygl¹da wspó³praca

ratowników medycznych z innymi s³u¿bami.
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O
bóz zorganizowany zosta³ przez

Uczelnian¹ Radê Samorz¹du

Studenckiego oraz Oœrodek Na-

uki i Kultury Studenckiej Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego. Uczestni-

czy³y w nim 44 osoby. Przez tydzieñ odby-

wa³y siê rozgrywki sportowe, quizy wiedzy i

inne ciekawe konkurencje. Uczestnicy

wziêli udzia³ w dwóch wycieczkach: rejsie

po Ba³tyku, zwiedzili te¿ Trójmiasto i Pó³wy-

sep Helski. Poza tym uk³adali piosenki i

projektowali logo w³asnej grupy, oraz stroje

wieczorowe. Najmilszym uczestnikiem

obozu zosta³ Damian Liwocha z Wydzia³u

Zarz¹dzania i Administracji.

13
wr zeœnia

„ K a z a n i a

Œwiêtokrzy-

skie”, po-

chodz¹cy z XIV wieku skarb li-

teratur y polskiej, trafi¹ do

Klasztoru oo. Misjonarzy Obla-

tów MN na Œwiêtym Krzy¿u.

Wspó³organizatorem wyj¹tko-

wej wystawy jest Uniwersytet

Jana Kochanowskiego.

Niecodziennego odkrycia

dokona³ 25 marca 1890 roku

Aleksander Brückner, który w

oprawie ³aciñskiego kodeksu

w petersburskiej Bibliotece

Publicznej odnalaz³ zapis ka-

zañ, podzielonych na 18 pa-

sków. Kodeks, w którym od-

kry³ cenne znalezisko opatrzo-

ny by³ znakiem w³asnoœci bi-

blioteki klasztornej benedykty-

nów ze Œwiêtego Krzy¿a na

£ysej Górze, st¹d te¿ póŸniej-

sze okreœlenie znaleziska. Od-

naleziony tekst okaza³ siê

zbiorem szeœciu kazañ, w wiê-

kszoœci zachowanych jedynie

we fragmentach (w ca³oœci od-

naleziono jedynie kazanie „Na

œwiêt¹ Katarzynê”). Wiek rê-

kopisu okreœlony zosta³ na

drug¹ po³owê XIV wieku, jed-

nak, wed³ug badañ, zawarte w

kazaniach s³owa i frazeologi-

zmy œwiadcz¹ o tym, ¿e s¹ one

kopi¹ starszego tekstu. Autor

œredniowiecznych zapisów nie

jest znany, jednak styl wypo-

wiedzi, zawarte w nich treœci

oraz staranne, jednolite pi-

smo - minusku³a gotycka,

œwiadcz¹ o jego wykszta³ceniu

teologicznym.

„Kazania Œwiêtokrzyskie”

zosta³y opublikowane ju¿ w

1891 roku przez Brücknera w

zbiorze „Prac Filologicznych”.

Rêkopis, który wróci³ do Pol-

ski w 1925 roku, zgodnie z

ustaleniami traktatu ryskiego,

trafi³ do Biblioteki Narodowej

w Warszawie. Przed wybu-

chem II wojny œwiatowej, Ka-

zania zosta³y zabezpieczone w

Bank of Montreal w Ottawie.

Powróci³y do Biblioteki Naro-

dowej w 1959 roku.

„Kazania Œwiêtokrzyskie”

trafi¹ do klasztoru na Œwiê-

tym Krzy¿u zaledwie na jed-

nodniow¹ wystawê. Unikato-

wy rêkopis znajdzie siê w za-

krystii bazyliki Podwy¿szenia

Dr zewa Kr zy¿a Œwiêtego.

Or ygina³ zabytku literatur y

polskiej wymaga odpowied-

niego zabezpieczenia i wa-

runków. Szczególne œrodki

ostro¿noœci pozwol¹ na udo-

s têpn ien ie kazañ zwie-

dzaj¹cym zaledwie przez kil-

ka godzin.

Pierwszy program Telewizji

Polskiej w niedzielê 14 wrze-

œnia o godzinie 12 poka¿e pro-

gram poœwiêcony „Kazaniom

Œwiêtokrzyskim” i Œwiêtemu

Krzy¿owi. Bêdzie on nadawany

z klasztoru.

29
wrzeœnia w

A u l i

Zarz¹dzania

i Administra-

cji Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach odbê-

dzie siê uroczysta sesja na-

ukowa poœwiêcona 50 roczni-

cy podpisania umowy, która

umo¿liwi³a kszta³cenie

przysz³ych magistrów ekono-

mii w Kielcach.

W kon fe r enc j i wezm¹

udzia³ w³adze Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie

oraz prezes Polskiego Towa-

r zystwa Ekonomicznego,

profesor El¿bieta M¹czy-

ñska. Goœciem specjalnym

bêdzie profesor Jerzy Hau-

sner. Na wydarzenie sk³ad-

aj¹ siê dyskusje oraz prelek-

cje specjalistów z dziedziny

ekonomii.

N
a taki projekt œwiêto-

kr zyscy uczniowie

czekal i bardzo

d³ugo. „Fascynuj¹cy

œwiat nauki” ma rozwijaæ ich

pasje.

Projekt Œwiêtokrzyski Sys-

tem Wspierania Talentów –

Fascynuj¹cy Œwiat Nauki re-

alizowany dziêki unijnym fun-

duszom to okazja pr zede

wszystkim dla najzdolniej-

szych uczniów. Wœród osób,

które bior¹ udzia³ w zajêciach

znajduj¹ siê laureaci konkur-

sów oraz olimpiad przedmio-

towych ze œwiêtokrzyskich

szkó³ podstawowych i gimna-

zjów.

Uczniowie poszukuj¹ od-

powiedzi na drodze badañ i

dyskusji. Uniwersytet Jana

Kochanowskiego w Kielcach

udostêpnia uczniom kadrê

wykwalifikowanych wyk³adow-

ców, którzy przekazuj¹ wie-

dzê w formie wyk³adów i labo-

ratoriów.

W czasie czterech zjazdów

naukowych uczestnicy projek-

tu poszukuj¹ odpowiedzi na

nietypowe pytania z ró¿nych

dziedzin, na przyk³ad: „Dla-

czego substancje œwiec¹?”,

„Jak klimat regionu œwiêto-

krzyskiego wp³ywa na jego

atrakcyjnoœæ tur ystyczn¹?”

czy „Jakich mediów chc¹

m³odzi?”. - Dzieci maj¹ szan-

sê na to, ¿eby poznaæ jak

funkcjonuje nasz uniwersy-

tet, ucz¹ siê w salach wyk³ad-

owych, nawi¹zuj¹ kontakt z

kadr¹. Staramy siê pobudziæ

uczestników projektu do sa-

modzielnego myœlenia, poka-

zujemy im, w jaki sposób

mog¹ dochodziæ do wniosków

i poszukiwaæ odpowiedzi na

nur tuj¹ce ich pytania. Nasi

pracownicy opracowali spe-

cjalne programy badawcze w

zakresie modu³ów, podzielo-

nych wed³ug tematyki. Na za-

koñczenie projektu uczniowie

bêd¹ prezentowali rezultaty

swojej pracy. D¹¿ymy do tego,

aby system nauczania, który

im proponujemy przyniós³ wy-

mierne korzyœci w dalszym

procesie zdobywania wiedzy –

powiedzia³a dr hab. Marzena

Marczewska, koordynator hu-

manistycznego modu³u pro-

jektu.

Oprócz zajêæ na kieleckim

uniwersytecie, dzieci spoty-

kaj¹ siê równie¿ w Centrum

Edukacyjnym w Wólce Mila-

nowskiej, gdzie wzbogacaj¹

swoj¹ wiedzê o praktyczne

æwiczenia. Odwiedziliœmy ich

podczas sierpniowego zjaz-

du. Uczniowie programowali

roboty do walk sumo, projek-

towali wydruki na drukarkach

o zaawansowanej technologii

3D oraz uczyli siê jêzyka an-

gielskiego, rozmawiaj¹c z na-

tive speakerem Iwanem. – Tu-

taj dowiedzia³em siê jak za-

programowaæ roboty w taki

sposób, aby potrafi³y znaleŸæ

przeciwnika podczas walki

sumo. To ciekawe umiejêtno-

œci, których nie móg³bym zdo-

byæ w szkole – powiedzia³ Filip

Chatys, jeden z uczestników

warsztatów. Oprócz nauki,

dzieci bra³y udzia³ w grach in-

tegracyjnych. W projekcie

Œwiêtokrzyski System Wspie-

rania Talentów – Fascynuj¹cy

Œwiat Nauki, uczniowie maj¹

zagwarantowane darmowe

zakwaterowanie, wy¿ywienie

oraz przejazdy.

Renata HARA

CENNY ZABYTEK WRACA DO MIEJSCA, GDZIE POWSTA£

Kazania na Œwiêtym Krzy¿u
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� Wspólne zdjêcie uczestników obozu.

„Adapciak” na fali

� Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia w Jastrzêbiej Górze

odby³ siê obóz adaptacyjny. Pogoda dopisa³a,

uczestnicy œwietnie siê bawili

� Materia³ do budowy piaskowych konstrukcji dostarcza³a g³ównie ¿eñska czêœæ obozu.

Pó³ wieku nauk

ekonomicznych

WYJ¥TKOWY PROJEKT NA NASZEJ UCZELNI

M³odzi zdolni
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� Filip Chatys i Bart³omiej Styczeñ nad robotem, którego

przygotowuj¹ do walki sumo.


