
  
               LINKI do pierwszych spotkań na WIL  
 
 
dla grup 1 roku Budownictwa i Transportu (studia stacjonarne) 
dla 2 roku Budownictwa i Transportu (studia niestacjonarne 1 stopnia) 
dla Budownictwa i Transportu (studia niestacjonarne 2 stopnia) 
(semestr zimowy 2020/2021) 
 
Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć! 
 
Studenci 1 roku Budownictwa i Transportu, którzy wybrali język 
angielski (studia stacjonarne 1 stopnia) proszeni są o zgłoszenie się na 
pierwsze spotkanie online według numeru swojej grupy dziekańskiej.  
 
Terminy dla grup “mix”, które widnieją w harmonogramie jako 2-ga 
opcja zajęć, są terminem dodatkowym - dla utworzenia innego poziomu 
jęz. lub dodatkowego terminu dla zbyt licznych grup dziekańskich 
(dotyczy języka angielskiego). 
 
Wszystkich studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy wybrali 
język angielski, prosimy o rozwiązanie wcześniej ‘Placement Test’ na 
stronie SJO i podanie lektorowi swojego wyniku na 1 spotkaniu. 
Link do testu: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/  
 
Osoby zdecydowane na lektorat języka niemieckiego, francuskiego lub 
rosyjskiego, prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do lektorów tych 
języków (linki - na dole tej listy). 
 
Proszę sprawdzić linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami, 
ponieważ możliwe jest wprowadzanie zmian w ostatniej chwili. 
 
Linki do spotkań w Microsoft Teams znajdują się poniżej: 
 
 

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/


   Studia stacjonarne 1 stopnia: 
 
                       BUDOWNICTWO 1 rok:  
 

 
JĘZYK ANGIELSKI:  (18 grup lektorskich z językiem angielskim) 

 
mgr Daniel Dyrda - 7 grup 
 
Gr 13 dziekańska - środa (7/10/20) - godz. 16.15 - 17.45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 14 dziekańska - środa (7/10/20) - godz. 18.00 - 19.30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr MIX - środa (7/10/20) - godz. 19.45 - 21.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 7 dziekańska - czwartek (8/10/20) - godz. 16.15 - 17.45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 11 dziekańska - czwartek (8/10/20) -  18.00 - 19.30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr MIX - czwartek (8/10/20) - godz. 19.45 - 21.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr MIX - piątek (9/10/20) - godz. 14.30 - 16.00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
mgr Magdalena Bednarska - 1 grupa 
 
Gr 3 dziekańska - środa (7/10/2020) - godz. 14:30 - 16:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600177567359?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600178342733?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600178511759?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600178723083?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600178844096?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600178964799?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600179273058?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2271358264-b64e-41b7-82fb-b0a59859ba21%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600098553128?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d


mgr Joanna Wrana - 3 grupy 
 
Gr 12 dziekańska - środa (7/10/2020) - godz. 12:45 - 14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 10  dziekańska - piątek (9/10/2020) - godz. 9:15 - 10:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 4  dziekańska - piątek  (9/10/2020) - godz. 11:00- 12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
mgr Justyna Firganek - 2 grupy 
 
Gr 2 dziekańska  - środa (7/10/2020) - godz. 9:15 - 10:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 1 dziekańska - środa (7/10/2020) - godz. 12:45 - 14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
mgr Ewa Watt - 2 grupy 
 
Gr 8 dziekańska - piątek (9/10/2020) - godz. 9.15 - 10.45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 9 dziekańska - piątek (9/10/2020) - godz. 11.00 - 12.30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
mgr Aleksandra Zając - 3 grupy 
 
Gr 5 dziekańska - piątek (9/10/2020) - godz. 9.15 - 10.45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 6 dziekańska - piątek (9/10/2020) - godz. 11.00 - 12.30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600196741803?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600196846473?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600196954211?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600171950592?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600172280493?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600334780867?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22739c6463-767b-4591-a5ad-54f8e150340c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600591527581?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22739c6463-767b-4591-a5ad-54f8e150340c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600541946403?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22da639bbf-43ec-4e7b-8f14-46ba467a5331%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600542547312?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22da639bbf-43ec-4e7b-8f14-46ba467a5331%22%7d


Gr MIX - piątek (9/10/2020) - godz. 12.45 - 14.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
Budownictwo w języku angielskim - 1 grupa 
 
mgr Joanna Wrana 
1 grupa - środa (7/10/2020) - godz. 14:30 - 16:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 

                        TRANSPORT 1 rok:  

 

 
JĘZYK ANGIELSKI:    (5 grup angielskich) 
 
 
mgr Magdalena Bednarska - 2 grupy 
 
Gr 1 dziekańska - poniedziałek (5/10/2020) godz.14:30 - 16:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr 3 dziekańska - poniedziałek (5/10/2020) godz.16:15 - 17:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
mgr Patrycja Churcher - 1 grupa 
 
Gr 4 dziekańska wtorek (6/10/2020) godz. 16:15 - 17:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
mgr Aleksandra Zając - 2 grupy 
 
Gr 2 dziekańska - środa (7/10/2020) - godz. 12.45 - 14.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600542819856?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22da639bbf-43ec-4e7b-8f14-46ba467a5331%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600196452611?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600098361282?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600098468198?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600104329691?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600543118673?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22da639bbf-43ec-4e7b-8f14-46ba467a5331%22%7d


Gr MIX - środa (7/10/2020) - godz. 14.30 - 16.00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
JĘZYK  NIEMIECKI: 
 
Studia stacjonarne 

Budownictwo + Transport , mgr Elżbieta Hejnowicz - 2 grupy 
 

1. Budownictwo, grupy 1-9, środa, 7.10.2020, godz. 12.45 - 14.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

 
2. Budownictwo, grupy 10-14 + Transport, grupy 1-4, środa, 7.10.2020, godz. 

14.30 - 16.00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 

 
 

JĘZYK FRANCUSKI: 
 

Studia stacjonarne 

Budownictwo + Transport,  mgr Beata Heil - 1 grupa 

środa 7.10. 2020 - godz. 14.30 - 16.00 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

kod w celu zapisania się do grupy na Teams: jpt36ez 

lub kontakt: bheil@pk.edu.pl 
 
 
  

JĘZYK ROSYJSKI: 
 
Studia stacjonarne 

Budownictwo + Transport,  mgr Dorota Duchnowska - 1 grupa 

środa 7.10. 2020 - godz. 14.30 - 16.00 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600543412429?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22da639bbf-43ec-4e7b-8f14-46ba467a5331%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600163881214?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600164001210?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600162919385?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22f372f4f5-692e-4f3b-9f59-055e89540c5a%22%7d
mailto:bheil@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600340529737?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d


               Studia niestacjonarne 1 stopnia: 
 

  
                      BUDOWNICTWO 2 rok:  

        (grupy, które rozpoczynają lektorat języka obcego w tym semestrze): 
 

 
JĘZYK ANGIELSKI:  (3 grupy lektoratowe z językiem angielskim) 

 
mgr Magdalena Cora - 1 grupa POZIOM MNIEJ ZAAWANSOWANY (B1/B2)  
WIL 2 rok niestacjonarny., 1 spotkanie 2.10.2020 (piątek) godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
mgr Ilona Wojewódzka - 1 grupa - POZIOM MNIEJ ZAAWANSOWANY (B1/B2) 
WIL 2 rok niestacjonarny., 1 spotkanie 2.10.2020 (piątek)  godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
mgr Alicja Półtorak - 1 grupa POZIOM BARDZIEJ ZAAWANSOWANY (B2/C1) 
WIL 2 rok niestacjonarny., 1 spotkanie 2.10.2020 (piątek) godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
JĘZYK FRANCUSKI: 
 
mgr Beata Heil - spotkanie informacyjne dla WIL 2 rok niestacjonarny 2.10.2020 
(piątek) godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
  
JĘZYK  NIEMIECKI: 
 
mgr Ewa Targosz 
WIL 2 rok niestacjonarny., 1-sze spotkanie  02.10.2020 (piątek)  godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a54d31efcb9a44508aa676111833490ca%40thread.tacv2/1600499802312?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600159150186?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2266de40c8-82af-46dc-9929-4561226aefdc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600676900760?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%227b07ce5f-f1ce-4e33-b9df-dddf2e9ba60e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600697124291?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22f372f4f5-692e-4f3b-9f59-055e89540c5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600677370877?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228f7ba4cc-4c49-4e32-b18b-c97b5085c5d8%22%7d


JĘZYK ROSYJSKI: 
 
mgr Dorota Duchnowska - spotkanie informacyjne dla WIL 2 rok 
niestacjonarny 2.10.2020 (piątek) godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
 

      TRANSPORT 2 rok:  
                              (1 grupa lektoratowa z językiem angielskim) 
 
 
mgr Magdalena Bednarska - 1 grupa 
 
Gr 51 (Tr. niestacjonarny) - 1 spotkanie - piątek 2/10/2020 - godz. 18:45 - 21:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Studenci z gr 51, którzy chcieliby wybrać inny język, mogą dołączyć do grupy 
niemieckiej lub francuskiej (wspólnej dla Budownictwa i Transportu) - linki powyżej. 
 
 

  
                Studia niestacjonarne 2 stopnia: 
 
JĘZYK ANGIELSKI: 
 
                          Budownictwo 1 rok: 
 
mgr Justyna Firganek - zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie WIL 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
mgr Joanna Wrana - zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie WIL 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600859720686?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600098689270?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600850036697?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa5e8ffeaed84d3e9008ef0ddf1277ff%40thread.tacv2/1600806293671?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d


 

                            Transport 1 rok: 
 
mgr Patrycja Churcher - zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie WIL 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
 
 
 
JĘZYK  NIEMIECKI: 
Budownictwo + Transport 1 rok: 
 
mgr Elżbieta Hejnowicz – spotkanie zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie 
WIL 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

 
 
JĘZYK FRANCUSKI: 
Budownictwo + Transport 1 rok: 
 
mgr Beata Heil – spotkanie zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie WIL 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

 
 
JĘZYK ROSYJSKI: 
Budownictwo + Transport 1 rok: 
 
mgr Dorota Duchnowska – spotkanie zgodnie z harmonogramem zajęć na stronie 
WIL 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600810299566?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1601893193454?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600855388250?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220ee5b430-ea2c-4f65-99be-6608133f90fc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600855440016?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220ee5b430-ea2c-4f65-99be-6608133f90fc%22%7d

