
                   

Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 13.03.2015 r. 

                                     

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 

dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i złożył gratulacje 

prof. UG, dr hab. Annie Paner z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej, dr Annie 

Mazurkiewicz, która została pierwszym zastępcą przewodniczącego Polsko-Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Historycznego i profesorowi Adamowi Kosidle, który otrzymał tytułu 

profesora nauk humanistycznych. 

 

Dziekan podziękował również pracownikom i doktorantom prowadzącym zajęcia w ramach 

zimowej szkoły matury: prof. UG dr hab. Annie Paner, dr Annie Sobeckiej, mgr Paulinie 

Moszczyńskiej, mgr Sandrze Wodzyńsk-Goc, mgr Jagodzie Załęskiej - Kaczko, prof. dr hab. 

Witoldowi Świętosławskiemu, prof. dr hab. Tadeuszowi Stegnerowi, prof. UG dr hab. 

Grzegorzowi Berendtowi, prof. UG dr hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. UG dr hab. 

Sławomirowi Kościelakowi, prof. UG dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu, dr Michałowi 

Kosznickiemu. 

  

Dziekan podziękował także prof. Christoferowi Herrmannowi za uzyskanie dotacji DAAD na 

objazd naukowy studentów historii sztuki do Włoch. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 

1. Eunapios z Sardes. Zapiski Historyczne; Christianitas Antiqua, vol. V, Wydawnictwo UG,  

    Gdańsk 2013. 

2. Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości  

    mieszkańców, pod red. J. Borzyszkowskiego, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014. 

3. Józef Borzyszkowski. Historia Kaszubów. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut  

    Kaszubski, Gdańsk 2014. 

4. Michał Kosznicki, Idee edukacyjne późnoantycznej sofistyki IV wieku., Wydawnictwo  

    Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014. 

5. Miedziowiec. Wrak średniowiecznego statku i jego ładunek, pod red.  Waldemara 

    Ossowskiego, Narodowe Muzeum Morskie, Gdańsk 2014. 

6. Architektura średniowieczna w Polsce (tom 1 i 2). Red. Christofer Herrmann,  

   Wydawnictwo Michael Imhof Verlag, 2015. 

   

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie powołania prof. dr hab. Witolda 

Świętosławskiego na stanowisko profesora  zwyczajnego  UG w Zakładzie Archeologii 

Średniowiecza i Nowożytności w Instytucie Archeologii i Etnologii. 

 



2. Wniosek Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie powołania dr. Dariusza Kaczora 

na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii. 

 

3. Wyznaczenie  recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej dr. Michała 

Kosznickiego w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

 

4. Wniosek prof. UG dr hab. Sobiesława Szybkowskiego o udzielenie  urlopu naukowego 

(01.10.2015 – 30.09.2016). 

 

5. Wniosek Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii o zmianę nazwy z „ Zakład 

Etnologii” na „Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej”. 

 

6. Wniosek o nadanie Stanisławowi (Stanley’owi)  Marianowi Garstce,  twórcy  funduszu 

stypendialnego dla młodych badaczy historii na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie  

USA,  Złotego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

7. Sprawy doktorskie. 

 

8. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki. 

 

9.  Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 stycznia 2015 r. i  20 

lutego 2015 r.   

 

10. Sprawy bieżące.                                                       

 

Ad. 1  

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Wydziałowej 

Komisji Konkursowej w sprawie powołania prof. dr hab. Witolda Świętosławskiego na 

stanowisko profesora  zwyczajnego  UG w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i 

Nowożytności w Instytucie Archeologii i Etnologii. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Wydziałowej 

Komisji Konkursowej w sprawie powołania dr. Dariusza Kaczora na stanowisko starszego 

wykładowcy w  Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii na okres od 1.04.2015 r. do 

31.03.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 



Ad. 3  

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przystąpił do wyznaczenia  recenzenta, 

sekretarza i członka komisji habilitacyjnej dr. Michała Kosznickiego w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

 

Kandydatury: 

 

 recenzent  - prof. dr hab. Juliusz Jundziłł - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności 

w Bydgoszczy  

 

 członek komisji - prof. dr hab. Jan Iluk - Instytut  Historii UG  

 

 sekretarz - prof. UG, dr hab. Anna Paner - Instytut Historii UG  

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Juliusza Jundziłła. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji prof. dr. hab. Jana Iluka. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na sekretarza, prof. UG, dr hab. Annę Paner. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4  

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił wniosek prof. UG dr 

hab. Sobiesława Szybkowskiego o udzielenie  urlopu naukowego (01.10.2015 – 30.09.2016). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5  

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił Wniosek Dyrektora 

Instytutu Archeologii i Etnologii o zmianę nazwy z „ Zakład Etnologii” na „Zakład Etnologii i 

Antropologii Kulturowej”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 44 osoby. 



Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 6  

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek, przedstawił wniosek o nadanie Stanisławowi (Stanley’owi)  

Marianowi Garstce,  twórcy  funduszu stypendialnego dla młodych badaczy historii na 

Uniwersytecie Notre Dame w Indianie  USA, Złotego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

 

Ad. 7.1a 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Natalii Ulatowskiej  

 

temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2004 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr hab. Barbary Szordykowskiej -  dr hab. Przemysław 

Różański 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.1b 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Marka Wawrzynkowskiego  

 

temat: Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu  

           nr VIII, w latach 1921-1939 

 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - przewodniczący 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. AMW, dr. hab. Adama Kosidły – prof. UG, dr hab. Igor 

Hałagida 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Barbary Szordykowskiej – dr hab. Przemysław 

Różański  

- objęcie funkcji przewodniczącego komisji przez prof. dr. hab. Eugeniusza Kokę 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 



 

 

Ad. 7.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy 

mgr. Michałowi Hincowi  

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - promotor 

temat: Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim  

          w latach 1945-1956 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 7.3a 

Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Dymowskiego 

 

Temat: Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje 

 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski  - promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 7.3b 

Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kłodzińskiego 

 

Temat: Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim  

            w latach 1945-1956 

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –   28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 7.3c 

Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ulatowskiej 

 

Temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

 



prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 7.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Krzysztofowi Kłodawskiemu 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 27.03.2015 r., godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr Agnieszce Warzosze  

 

temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej 

 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński - przewodniczący  

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus - promotor 

prof. dr hab. Lechosław Lameński - recenzent 

prof. IS PAN dr hab. Joanna Sosnowska - recenzent 

prof. UG, dr hab. Christofer Herrmann 

prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

 

Proponowany termin egzaminu: 27.03.2015 r., godz.12.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7.6a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

dyscyplinie historia mgr. Grzegorzowi Labudzie  



 

temat: Społeczno-kulturowe i polityczno-propagandowe aspekty funkcjonowania kolei w 

województwie gdańskim w latach 1950-1957) 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida  - przewodniczący 

 

Obrona odbyła się 20.02.2015 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia najnowsza Polski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosów za,  3 wstrzymujący się i 2 przeciwny. 

 

 

Ad. 7.6b 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

dyscyplinie historia mgr. Danielowi Czerwińskiemu  

 

temat: Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 – 1956. Struktury –  

           kadry – główne kierunki działania 

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt  - przewodniczący 

 

Obrona odbyła się 27.02.2015 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia najnowsza Polski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7.6c 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii mgr. Łukaszowi Męczykowskiemu  

 

temat: Uzbrojenie Local Defence Volunteers /Home Guard w latach 1940-1945. Studium  

           z dziejów militarnej kultury materialnej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko  - przewodniczący 

 

Obrona odbyła się 06.03.2015 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia najnowsza powszechna 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 8 

Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. 

Anna Paner  przedstawiła wniosek o zmianę nazwy Studiów Doktoranckich z Wydziałowe 

Studia Doktoranckie Historii i Historii  Sztuki na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki 

i Archeologii. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 9 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 stycznia 2015 r. został zatwierdzony przy jednym 

głosie przeciwnym (45 głosów za). 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 lutego 2015 r. został zatwierdzony przy jednym 

głosie przeciwnym (45 głosów za). 

 

Ad. 10 

Głos zabrała dr Anna Mazurkiewicz, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji umowy z 

University of Winconsin-Parkside. Dr Mazurkiewicz poinformowała członków Rady 

Wydziału, iż w tym roku akademickim przyjechało i poprowadziło zajęcia na Wydziale 

Historycznym 6 wykładowców z USA oraz odwiedzili nas studenci z University of Winconsin-

Parkside.  

Dr Mazurkiewicz poinformowała, iż obecnie trwa rekrutacja - do dnia 8 kwietnia 2015 roku 

studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą starać się o wyjazd na semestr do University of 

Wisconsin-Parkside. Oferta wymiany obejmuje zwolnienie z czesnego. Student sam musi 

pokryć koszt przelotu, utrzymania, a także opłat związanych z procedurą wizową, posiadać 

środki na zakup książek, ubezpieczenia etc.  

Dr Mazurkiewicz przedstawiła informacje na temat programu Erasmus i poinformowała, iż 

oprócz niej, działa na Wydziale  jeszcze 3 koordynatorów programu Erasmus: dr Anna Sobecka, 

dr Monika Milewska,  prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda. Dr Mazurkiewicz poinformowała 

również, iż Wydział ma podpisane 24 umowy, przyjechało do nas 9 studentów w ramach 

wymiany. Pani Mazurkiewicz zachęcała do propagowania możliwości wyjazdów 

zagranicznych. 

Głos zabrała Pani Marta Szaszkiewicz, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego 

Etnologów UG, która poinformowała, że Koło otrzymało grant Miasta Gdańska na 

zorganizowanie konferencji „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna”. Koło 



kontynuuje również zapoczątkowany w zeszłym roku projekt - Konkurs Antropologiczny, w 

zeszłym roku dla uczniów pomorskich, w tym roku pomorskich i warmińsko-mazurskich szkół  

średnich., na który zgłosiło się 80 osób. Finał konkursu odbędzie się pod koniec kwietnia 2015 

r. 

Głos zabrał Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który przypomniał o 

uzupełnianiu Expertusa o swoje publikacje.  

Głos zabrała doktorantka Jagoda Załęska-Kaczko, która zaprosiła wszystkich na III 

Konferencję Historii Morskiej i Rzecznej, która się odbędzie na Wydziale Historycznym w 

dniach 20-21.03.2015 r.  

Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, który poprosił o 

omawiali ze studentami sylabusa prowadzonego przedmiotu i zwrócenie szczególnej uwagi na 

formę zaliczenia przedmiotu. Prosił również o zgłaszanie wszelkich zmian, które prowadzący 

chcieliby do sylabusa wprowadzić. Dyrektor prosił również o przestrzeganie terminowości  

zaliczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


