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PPiiąątteekk,,  1166..0088..22001199  

  
ggooddzz..  1144..0000  ––  1177..0000  

  

  WWyykkłłaadd  ::  TTeecchhnniikkaa  nnuurrkkoowwaanniiaa  ww  hheełłmmiiee  ddzzwwoonnoowwyymm  

  NNuurrkkoowwaanniiee  ww  hheełłmmiiee  oottwwaarrttyymm  ((ddzzwwoonnoowwyymm))  --  rreepplliikkaa  ppoollsskkiieeggoo  hheełłmmuu  pprrooff..  RR..  WWoojjttuussiiaakkaa  zz  11993355rr..  

                                                                    ((NNuurrkkoowwaanniiaa  ttaakkżżee  ddllaa  oossóóbb  bbeezz  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ppłłeettwwoonnuurrkkoowwyycchh  !!!!))  

  

ggooddzz..  1188..3300  ––  1199::3300  

  

WWyykkłłaadd  ::    LLaa  SSppiirrootteecchhnniiqquuee  „„MMiissttrraall””--  kkuullttoowwyy  aauuttoommaatt  ooddddeecchhoowwyy    IIII  ppoołł..  XXXX  ww..  --  WWiieessłłaaww  WWaacchhoowwsskkii  

  

WWyyssttaawwyy  ((cczzyynnnnee  ww  ggooddzziinnaacchh  oottwwaarrcciiaa  bbaazzyy  nnuurrkkoowweejj))  ::      ssaallaa  wwyykkłłaaddoowwaa,,  tteerreenn  bbaazzyy    

  WWyyssttaawwaa  ffrraannccuusskkiicchh,,  aannggiieellsskkiicchh  ii  aammeerryykkaańńsskkiicchh    aauuttoommaattóóww  ooddddeecchhoowwyycchh  ttyyppuu    „„MMiissttrraall””  

  WWyyssttaawwaa  pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh  mmaasseekk  ppeełłnnoottwwaarrzzoowwyycchh  ffiirrmmyy  CCoommeexx  ((FFrraannccjjaa))  

  PPlleenneerroowwaa  wwyyssttaawwaa  ppoollsskkiieeggoo  zzaabbyyttkkoowweeggoo  sspprrzzęęttuu  nnuurrkkoowweeggoo  AAkkaaddeemmiicckkiieeggoo  KKlluubbuu  PPooddwwooddnneeggoo  „„AArriiuuss””        

ww  BByyddggoosszzcczzyy  

  

ggooddzz..  2200::0000  

  

                PPookkaazz  ffiillmmóóww  hhiissttoorryycczznnyycchh  oo  tteemmaattyyccee  nnuurrkkoowweejj  zz  II  ppoołł..  XXXX  ww  --  JJ--YY  CCoouusstteeaauu,,  HH..HHaassss,,  ii  iinnnnii..  

  
  

SSoobboottaa,,  1177..0088..22001199  

  
ggooddzz..  99..0000  ––  1177..0000      

  

  WWyykkłłaadd  ::  TTeecchhnniikkaa  nnuurrkkoowwaanniiaa  ww  hheełłmmiiee  ddzzwwoonnoowwyymm  

  NNuurrkkoowwaanniiee  ww  hheełłmmiiee  oottwwaarrttyymm  ((ddzzwwoonnoowwyymm))  --  rreepplliikkaa  ppoollsskkiieeggoo  hheełłmmuu  pprrooff..  RR..  WWoojjttuussiiaakkaa  zz  11993355rr..  

                                                                    ((NNuurrkkoowwaanniiaa  ttaakkżżee  ddllaa  oossóóbb  bbeezz  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ppłłeettwwoonnuurrkkoowwyycchh  !!!!))  

  

                                    WWyyssttaawwyy  ((cczzyynnnnee  ww  ggooddzziinnaacchh  oottwwaarrcciiaa  bbaazzyy  nnuurrkkoowweejj))  ::      ssaallaa  wwyykkłłaaddoowwaa,,  tteerreenn  bbaazzyy    

  WWyyssttaawwaa  ffrraannccuusskkiicchh,,  aannggiieellsskkiicchh  ii  aammeerryykkaańńsskkiicchh    aauuttoommaattóóww  ooddddeecchhoowwyycchh  ttyyppuu    „„MMiissttrraall””  

  WWyyssttaawwaa  pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh  mmaasseekk  ppeełłnnoottwwaarrzzoowwyycchh  ffiirrmmyy  CCoommeexx  ((FFrraannccjjaa))  

  PPlleenneerroowwaa  wwyyssttaawwaa  ppoollsskkiieeggoo  zzaabbyyttkkoowweeggoo  sspprrzzęęttuu  nnuurrkkoowweeggoo  AAkkaaddeemmiicckkiieeggoo  KKlluubbuu  PPooddwwooddnneeggoo  „„AArriiuuss””    

ww  BByyddggoosszzcczzyy  
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ggooddzz..  1188..3300  ––  1199::3300  
  

WWyykkłłaadd  ::  RReebbrreeaatthheerr’’yy  aannggiieellsskkiieejj  ffiirrmmyy  SSiieebbee  GGoorrmmaann  ww  PPoollsskkiieejj  MMaarryynnaarrccee  WWoojjeennnneejj  IIII  RRPP  --  WWiieessłłaaww  WWaacchhoowwsskkii  
  

ggooddzz..  2200::0000  

  

                                      PPookkaazz  ffiillmmóóww  hhiissttoorryycczznnyycchh  oo  tteemmaattyyccee  nnuurrkkoowweejj  zz  II  ppoołł..  XXXX  ww      --    JJ--YY  CCoouusstteeaauu,,  HH..HHaassss,,  ii  iinnnnii..  

  
  

  

NNiieeddzziieellaa,,  1188..0088..22001199  

  
ggooddzz..  99..0000  ––  1133..0000  

  NNuurrkkoowwaanniiee  ww  hheełłmmiiee  oottwwaarrttyymm  ((ddzzwwoonnoowwyymm))--  rreepplliikkaa  ppoollsskkiieeggoo  hheełłmmuu  pprrooff..  RR..  WWoojjttuussiiaakkaa  zz  11993355rr..  

((NNuurrkkoowwaanniiaa  ttaakkżżee  ddllaa  oossóóbb  bbeezz  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ppłłeettwwoonnuurrkkoowwyycchh  !!!!))  

  

                          WWyyssttaawwyy::      ssaallaa  wwyykkłłaaddoowwaa,,  tteerreenn  bbaazzyy    

  WWyyssttaawwaa  ffrraannccuusskkiicchh,,  aannggiieellsskkiicchh  ii  aammeerryykkaańńsskkiicchh    aauuttoommaattóóww  ooddddeecchhoowwyycchh  ttyyppuu    „„MMiissttrraall””  

  WWyyssttaawwaa  pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh  mmaasseekk  ppeełłnnoottwwaarrzzoowwyycchh  ffiirrmmyy  CCoommeexx  ((FFrraannccjjaa))  

  PPlleenneerroowwaa  wwyyssttaawwaa  ppoollsskkiieeggoo  zzaabbyyttkkoowweeggoo  sspprrzzęęttuu  nnuurrkkoowweeggoo  AAkkaaddeemmiicckkiieeggoo  KKlluubbuu  PPooddwwooddnneeggoo  „„AArriiuuss””        

ww  BByyddggoosszzcczzyy  

  

OOssoobbyy  nnuurrkkuujjąąccee  ww  hheełłmmiiee  ddzzwwoonnoowwyymm  oottrrzzyymmuujjąą  ookkoolliicczznnoośścciioowwee  ddyypplloommyy  !!  
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