
„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Anny Krawiec

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                     Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 

                       Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Alicji Jaworowskiej

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                   Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 
                       

Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Elizy Bojda

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                 Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 
                       

Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Marii Krzaczkowskiej

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                             Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 
                    

   Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Pauliny  Popowicz

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                             Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 
                      

 Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla  Sylwii Szwed

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                   Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 
                      

 Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Karola Żyguły

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                                   Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 

                       Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Pauliny Kojder

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                                 Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 

                       Dębno,12.03.2013r.                                   



„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz 

LIST GRATULACYJNY

dla Gabrieli Łokaj

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  nauce,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań. Wyrażamy 
nadzieję,  że  stypendium  ułatwi  zdobywanie  wiedzy,  która  w 
przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                              Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 

                       Dębno,12.03.2013r.                                   



                                                                                                                         
                                                                                             „Dopóki walczysz,
                                                                                       Jesteś zwycięzcą”

                                                                                                    Św. Augustyn
                                                              Aureliusz Augustyn z Hippony

LIST GRATULACYJNY

dla Anny Krawiec

W  uznaniu  znakomitych  wyników  w  sporcie,  osiągnięć 
pozaszkolnych  
oraz  zaangażowania  w  działania  społeczne,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Dębno przyznaje Ci stypendium w okresie styczeń-
czerwiec 2013.

Celem  prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  programów 
stypendialnych jest wspieranie zdolnych uczniów w podejmowaniu 
nowych wyzwań, rozwijaniu talentów i zainteresowań sportowych. 
Wyrażamy nadzieję, że stypendium ułatwi uprawianie sportu, a w 
przyszłości  pozwoli  na  realizację  sportowych  (olimpijskich) 
aspiracji i marzeń.

Doceniamy Twoje dotychczasowe świetne osiągnięcia i  jesteśmy 
przekonani,  że  tak  ambitna  i  pełna  pasji  osoba  będzie  z 
powodzeniem  dalej  pracować  nad  swoim  rozwojem,  osiągając 
zamierzone cele.

Życzymy wielu dalszych sukcesów

                      Bogusław Urban                            Kazimierz Krawiec 
 
        Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum                  Prezes Zarządu 

                       Dębno,12.03.2013r.                                   


