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WIELKI KONKURS POEZJI ZAKO?CZONY
Wielki konkurs poezji zorganizowany przez JPII Polish American Poets Academy w ramachobchodw 10-lecia
Akademii zosta? zako?czyony i rozstrzygni?ty. Pok?osiem tego konkursujest mini tomik Mi?dzy spojrzeniem a
spojrzeniem, ktry jest do nabycia.A oto wyniki tego konkursu:II NAGRODA ($500, dyplom uznania)Nici
porozumienia - Natalia Liwinska, LondynIII NAGRODA ($200, dyplom uznania)Zamiast epitaﬁum Ka...
File name: July 5 Wielki konkurs poezji rozstrzygniety.pdf
Download now or Read Online

MICROSOFT WORD - ZOR WIELKI FINA? ENERGA SAILING CUP 2014.DOCX
Wielki Fina? ENERGA Sailing Cup w klasie Optimist gr. A Sopot, 29 31 sierpnia 2014 r ZAWIADOMIENIE O
REGATACH1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odb?d? si? w Sopocie w dniach 29 31.08.2014 r. na wodach
Zatoki Gda?skiej wok? sopockiego molo.2. ORGANIZATOR Organizatorem regat jest Polski Zwi?zek ?eglarski
www.pya.org.pl .3. PRZEPISY Regaty rozgrywane b?d? zgodnie z przepisami zdeﬁniowanymi w Przepisa...
File name: zor-wielki-ﬁnal-energa-sailing-cup-2014.pdf
Download now or Read Online

WIELKI ZLOT BRAN?Y TURYSTYCZNEJ
Termin. Od 05.01 do 07.01 Stycze? 2011rZ apraszamy Pa?stwa na wi?cej ni? relaks, odpoczynek, zabaw?, spa i
narty. Na tej imprezie poza w w atutami zyskujecie: mo?liwo?? wymiany informacji z lud?mi z bran?y
turystycznej z ca?ego kraju, szkolenia z przedstawicielaminajwi?kszych koncernw ?wiata w tematach, ktre
pomog? Pa?stwu jeszcze lepiejprowadzi? swj biznes. 3 dniowy pobyt ??cz?cy odpoczynek z in...
File name: wielki zlot branzy turystycznej.pdf
Download now or Read Online

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na WIELKI PIKNIK RODZINNY z NAUK? I ZDROWIEM Dnia 08.06.2013 o godz. 10-tej przy ulicy Marynarskiej 2 6 w
Warszawie odb?dzie si? kolejny ju? Piknik z Nauk? i Zdrowiem, organizowany przez LXV LO z Oddzia?ami
Integracyjnymi im. gen. Jzefa Bema, przy wsp?pracy wy?szych uczelni, zaprzyja?nionych fundacji, ﬁrm i
przyjaci? liceum. Honorowy patronat nad imprez? obj?? m.in. Krajowy Konsultant Zdrowia Pu...
File name: wielki-piknik-rodzinny-2013.pdf
Download now or Read Online
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