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Pan

mgr Adam Sinicki 

Dyrektor Zespołu Szkół 

w Tułowicach

S) W vQjlJksu^
Serdecznie fcteł^ltuję za zaproszenie n ^  uroczyste obchody jubileuszu 60 — lecia 

Edukacji Leśnej w  Tułowicach, które odbędą się w dniu 27 maja 2017 roku. Niestety ze względu 

na wcześniej powzięte zobowiązania nie będę m ógł uczestniczyć w tym wydarzeniu.

N a ręce Pana Dyrektora składam serdeczne życzenia z okazji obchodów  jubileuszu. 

Jestem  przekonany, że uroczystość będzie okazją do miłych spotkań.

W  załączeniu pragnę przekazać album pt. „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich 

pszczół w  lasach” , który z pewnością zachęci Państwa do bliższego poznania barci.

Korzystając z okazji przekazuję również szczere uznanie dla wszystkich zaangażowanych 

w organizację wydarzenia. Życzę wytrwałości w codziennym działaniu, wszelkiej pomyślności 

w realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych oraz przekazuję serdeczne pozdrowienia.

" L



W O JEW O D A  OPOLSKI OpoCe, dnia 27 maja 2017 r.

Szanowny (Pan 
JLdam S in ie j
(Dyrektor Zespołu S zkółw  ‘Tułowicach

Z  okazji JuSiłeuszu 60 — Cecia edukacji Leśnej w  ‘Tułowicach, pragnę złożyć na ręce 
CTana (Dyrektora najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dotychczasową pracę, 
zaangażowanie i pasję.

Ten szczegóCny (Dzień jest wspaniałą okazją do świętowania, wspomnień 
i podsumowań. To również doskonała okazja do tego, 6y wyrazić słowa najwyższego 
uznania dła dotychczasowego doroSku Szkoły i podtrzymywanej przez nią tradycji 
przekazywania wiedzy z  zakresu użytkowania, urządzania, ochrony i hodowłi łasu, 
łowiectwa, prawa i ekonomiki Ceśnej. (Pragnę docenić łiczne osiągnięcia i wyróżnienia 
wychowanków (Pana Placówki’> o czym świadczy plasowanie się Szkoły na wysokich 
pozycjach w  rankingach edukacyjnych. Wyrazy uznania kieruję również dła tych 
Wszystkich, którzy tworzyłi i tworzą historię tej Szkoły-

Żałuję, że wraz z  (Państwem nie mogę uczestniczyć w  tak^podniosłym Wydarzeniu. 
Jestem przekonany, że zaplanowana "Uroczystośćprze6iegnie w  miłej i radosnej atmosferze, 
a współne świętowanie 6ędzie miłą chwilą refleksji.

‘Korzystając z  okazji, wszystkim 6yłym i o6ecnym (Pedagogom, Pracownikom 
administracji i o6sługi, a także JA6sołwentom, ‘Uczniom i ich (Rodzicom, życzę wiełu chwił 
pełnych ciepła i wzruszenia, wiełu dalszych sukcesów, satysfakcji z  podjętych zamierzeń 
oraz wytrwałości w  ich reałizacji, jak^również zdrowia i radości w  życiu oso6istym.

W O JE W €feA  OPOLSK I *
/yen tu s?
Adrian Czubak



OPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Skaróem człowieka i narodu są jego śtacfy na ziemi.

Sienkiewicz

(Dyrekcja 
ęrono (Pedagogiczne 
Zespołu Szkół w ‘Tułowicach 

Szanowni (Państwo
serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość ju6iCenszu 60 - Cecia istnienia edukacji 
leśnej w  Tułowicach.

%flżdy ju6iCensz skłania do spojrzenia wstecz. Interesujące są początki edukacji 
leśnej w  Tułowicach, sięgające 1949 roku, kiedy to powstał Ośrodeki %ształcenia 
(RoSotników Leśnych - placówka zaspokająca ówczesne potrze6y doskonalenia kadry leśnej. 
Wiele się zmieniło od tamtych powojennych lat. Nauczanie w zakresie technikum leśnego 
rozpoczęło się 1 września 1957r., a więc dokładnie 60 lat temu.

(Dzisiejsza uroczystość stanowi więc okazję do zaprezentowania 60 - letniej historii 
szkoły, osiągnięć fladry pedagogicznej, uczniów, a6sołwentów oraz wyrażenia wdzięczności 
dyrekcjom, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie i trud włożone 
w edukowanie kolejnych pokoleń techników leśnych.

Z  prawdziwą przyjemnością przekazuję na ręce gospodarza dzisiejszej uroczystości 
serdeczne gratulacje i podziękowania za wspaniałą pracę, inicjatywy, skuteczne działania 
edukacyjne.

Jestem przekonany, że wszyscy aósoCwenci szkoły miło wspominają spędzone tutaj 
chwile, zachowując we wdzięcznej pamięci nauczyciełi oraz szkotnych przyjaciół.

Życzę (Państwu, a6y nadchodzące dni, miesiące i łata 6yły pomyśłne zarówno 
w wymiarze zawodowym,jaki osoóistym.

HichM
Michał Siek̂

Opole, 27 maja 2017 r.



dyrekcja,, Qrono Pedagogiczna, Pracoumicy 

oraz Ahujlufenci i Uczniowie 

Ze&pcłu Szkół oj Tułowicach

W  życiu kciżdej szkoły są* dni wytężomg pracy', ale również chanie 

wyjątkowe. Jubileusz óo tec ia  Jest niewątpliwie takim pięknym dniem, okazją 

da zaprezentowania historii szkoły, osiągnięć kadry pedagogicznej, uczniów 

i absolwentów oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przez la ta  

tworzyli dorobek szkoły.

Ul imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. łioleślaw a Chrobrego 

w Niemodlinie pragnę przekazać słowa szacunku i uznania* wszystkim  

1Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administraęji i obsługi oraz 

Absolwentom i Uczniom Zespołu Szkół w łułowicach.

Życzę, aby Szkoła rozwijała* się dynamicznie i przygotow yw ała kolejne 

pokolenia do dorosłego życia. £)yrekcji i Qronu Pedagogicznemu 

-  satysfćikcji z  dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów w pracy*. 

Absolwentom -  zaw&ze miłych wspomnień szkolnych Hat i radosnych spotkań 

w gronie nauczycieli i kolegów. Aktualnie za ś uczącej się m łodzieży osiągania 

wyników na m iarę swoich m arzeń i ambicji.

Z  wy raza  mi szacunku 

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Niemodlinie

/Ą /^Cb^diot^Cu
mgr Barbara Panecka



NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA SARBIA

Pan
Adam Sinicki 
Dyrektor Zespołu Szkół 
w Tułowicach

Z okazji uroczystości 60-lecia Zespołu Szkół w Tułowicach 
składam gratulacje i życzenia.

Państwa Szkoła jest przykładem wyjątkowej pracy i służby polskim 
lasom. Jej rola jest niezmiernie ważna dla właściwego wychowania 
i wykształcenia młodego pokolenia leśników. W związku z tym 
wspomnienie czasów powstania szkoły, jej wizji i misji, najważniejszych 
wydarzeń i sukcesów oraz perspektyw dalszej działalności, podczas 
dzisiejszych uroczystości jest niewątpliwie szczególnym wydarzeniem 
historycznym zarówno dla Szkoły, ale również dla całego środowiska.

W imieniu pracowników Nadleśnictwa Sarbia i własnym życzę 
Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, pracownikom oraz wszystkim uczniom 
zdrowia i osobistej pomyślności. Szczególnie życzę dbałości o dobre 
wychowanie młodego człowieka w myśl pięknych idei edukacji 
narodowej.

Nadleśniczy/fladleś wa Sarbia 

dr ińż. Maciej Strawa

Sarbia, 27 maja 2017 roku



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

<Pan

jldam Siniclą 

(Dyrektor Zespołu Szkół 

w  Tułowicach

Szanowny (Panie (Dyrektorze!

Szanowni Nauczyciele i TJczniowie !

Z  okazji ju6iCeuszu 60. Cecia Edukacji Leśnej w  Tułowicach składam całej 

Społeczności SzkoCnej, a także JĄ.6soCwentom oraz Wszystkim oóecnym i byłym 

(Pracownikom, wielkie gratulacje, wyrazy uznania i serdeczne życzenia.

Szkoła ma piękną historię, a przez Cata pracy i zaangażowania kolejnych 

dyrektorów, nauczycieli, uczniów i samorządu oraz całej tułowickiej wspóCnoty, 

rozwinęła się tak, znakomicie, że o6ecnie Edukacja Leśna w  Tułowicach jest marką 

regionalną i ogólnopolską.

ęratułuję osiągnięć i wyrażam wielkie uznanie dła zasług Zespołu Szkół 

w  ‘Tułowicach w  zakresie kształcenia i przygotowania kadr dla gospodarki leśnej 

i wychowania młodych adeptów leśnictwa, w poszanowaniu tradycji oraz wartości 

zawodowych i polskiej kułtury.

Życzę serdecznie Społeczności Szkolnej dumy i radości z  wspaniałego jubileuszu 

i pięknej tradycji. Życzę dałszych sukcesów, satysfakcji i pomyślnego rozwoju Edukacji 

Leśnej w  ‘Tułowicach..

Z najlepszymi jubileuszowymi życzeniami i wyrazami szacunku

Opole, 27 maja 2017 r.



Szanowny Pan 
Adam Sinicki 

Dyrektor 
Zespołu Szkół w Tułowicach

Szanowni Państwo!

Składam najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu 60 -  lecia edukacji leśnej 
w Tułowicach. To dla mnie ogromy zaszczyt brać udział w świętowaniu istnienia tak zacnej 
placówki, jaką niewątpliwe jest Technikum Leśne w Tułowicach.

O szkole można by mówić długo i wiele. Mimo, że na przestrzeni lat zmieniła swoje 
oblicze i strukturę, w istocie pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią 
lokalnej rzeczywistości, ale w pewnym stopniu wyznacza też ramy i rytm dnia codziennego. 
Dzisiejsza uroczystość to szczególny moment dla tej placówki. To wspaniała okazja, żeby 
przypomnieć nie tylko wieloletnią oraz bogatą tradycję i kulturę Szkoły, ale także 
zaprezentować jej liczne osiągnięcia i sukcesy. Pokazać jak zmieniła się infrastruktura 
i jak ważne dla wszystkich jest jej historyczne tło.

Szanowni Państwo!

Czuję się w obowiązku podziękować nauczycielom -  zarówno tym obecnym, 
jak i ich poprzednikom, bowiem to dzięki ich wiedzy, poświęceniu i zaangażowaniu, kolejne 
pokolenia młodych ludzi, od 60 lat otrzymują solidne podstawy, odkrywają zdolności 
i rozwijają zainteresowania. Dzięki codziennej pracy i pasji z jaką wykonujecie swój zawód 
coraz to nowe pokolenia młodych ludzi odnajdują zamiłowanie do pracy w leśnictwie.

Wierzę, że kolejne lata będą równie owocne i przyniosą realizację nowych, ambitnych 
planów i projektów. Wszystkim leśnikom, przyrodnikom, pracownikom szkoły, uczniom życzę 
wielu sukcesów i osobistej satysfakcji z podejmowanych działań. Niech przygoda z leśnictwem 
będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy i źródłem radości.

STAROSTA OPOLSKI

HENRYK LAKWA

Tułowice, 27 maja 2017 roku



Z  okazji jubileuszu

6 0  -  (ecia  

(E d u k a c ji L e ś n e j  w  ^ W Ł O W l C A C K

Okręgowa. <R$da Łcruńecka i Zarząd Okręgowy 

(Polskiego Związku Łmińeckiego w Opolu 

skrada
na ręce (Pana (Dyrektora Adama SI!NICKJ‘EęO

słowa serdecznego pozdrowienia do uczestników ta&arwnego ju6ileuszu, 
całej społeczności szkolnej, nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców.

(podczas uroczystości na pewno nie zabraknie czasu rm wspomnienia 
uczniów i nauczycieli, którzy przez 60 -  lat 

szerzyli wiedzę leśno -przyrodniczą, 
kształtując wiele pokoleń młodych leśników i przyrodników, 

z pożytkiem dla społeczności szkoły, regionu oraz kraju.

Z okazji Jubileuszu życzymy wszystkim wspaniałych osiągnięć oświatowych, 
wychowawczych i osobistych 

oraz dumy z Edukacji Leśnej w TUŁOWICACH-

Z  myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór'

Okręgom,



( D y p l b m  ( P a m i ą t k o w y

Z  okazji jubileuszu

6 0  - Cecia 

(E d u k a c ji  L e ś n e j  w  T X ) Ł O W l C f t C t f

Okręgowa %gda Łowiecka i Zarząd Okręgowy 

(Polśkiego Związkji Łowieckiego w  OpoCu 

przekazuje

na ręce CPana (Dyrekprajldama SINICKJfcęO

<PiCar%g m echan iczną  ^C K O  C S-620  S X

ceCem wykorzystania w dalszym kształcenia nowych pokoleń młodych kśnik&w

Z  myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór'



Q b a n k  s p ó ł d z i e l c z y
W N A M Y S Ł O W I E

Szanowny <Pan 
A d a m  S i n i e j  

(Dyrefoor Zespołu SzĄpf 
w  lutówkach

Z okazji doniosłej uroczystości 60-  Cecia ‘Edukacji Leśnej w  
Tułowicach, Zarząd (Banku Spółdzielczego w  Namysłowie składa serdeczne 
gratulacje, życzenia i wyrazy uznania.

Kjiżdy ju6iCeusz to ok&zja do wspomnień, fy&re choć minione zawsze 
pozostają w  pamięci ‘Uroczystość ta sĄfania do zadumy i refleksji nad tym co 
było aCe też spojrzenie w  przyszłość.

(Panu (Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom życzymy szerokich 
perspektyw rozwoju, wytrwałości w  realizacji zamierzeń, satysfakcji z  trudu 
kształtowania młodego pokolenia, a także radości z  poczucia ambitnie 
realizowanych celów.

Z  wyrazami szacunkji

(PrzźesZarzadu 

(Dorota !Niewiadomska

Namysłów, dnia 27 maja 2017 toĄu



<Dyrefyor, Nauczyciele i Uczniowie
T*\ 'fe (■' ■

Zespołu Szkół w  Tułowicach

S fa n o d in i J & n s f & b j

Z okazji oSchodów 60-tej rocznicy Edukacji Leśnej w Tułowicach 
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz -wyrazy 
podzięfywania od leśników Nadleśnictwa Lądek^Zdrój.

60 lat af$ywnejpracy na rzecz kształcenia fladry leśników, to olSrzymi 
w ffadw  rozwój leśnictwa naszego regionu. Wielu aSsolwentów Technikum 
Leśnego w Tułowicach praktyczny aspekt swojej leśnej bariery kontynuowało 
lu6 kontynuuje w naszym Nadleśnictwie. Swoją postawą zawodową zawsze 
poświadczali, że zdo6yte w Waszej szkole wykształcenie to cenny i solidny 
Sagaż leśnej wiedzy.

(Proszę przy tej okazji przyjąć nasze podziękowania za dotychczasową 
6ardzo doSrą współpracę. Życzymy wielu kolejnych pięknych ju6ileuszy, 
sukcesów w kształceniu młodej kadry leśnik&w oraz wiele szczęścia w życiu 
oso6istym.

rz <Bór

Grzegorz Pietruńko 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój

Nadleśnictwo Lądek Zdrój
la d e k .w ro c la w .lasy .g o v .p l

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

Lasy Państwowe

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lądek Zdrój



(Dyrektor, Nauczyciele i ̂ Uczniowie 
Zespołu SzĄół w Tułowicach

Z okazji ju6iteuszu 60-Cecia 
(Edukacji Leśnej w  Tułowicach 

pragniemy (Państwu serdecznie pogratulować 
dotychczasowych sukcesów 

w  pracy pedagogiczno -  wychowawczej. 
Każda rocznica jest wyjątkowym świętem, 

upływający czas pokazuje nam, 
jafcjwiele zmieniło się i czego udało się 

dokonać w  tym czasie.
M/ tym uroczystym dniu życzymy 

dalszej owocnej pracy z  młodzieżą oraz ^olejnych 
wspaniałych rocznic.

mg? Krystyna Dialuk



U N IW ERSYTET RO LN ICZY
im. H ugona Kołłątaja w  K rakowie

Wydział Leśny
Kraków, dnia 27 maja 2017r.

Sz. Pan
Mgr Adam Sinicki
Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z  obchodzonym przez Zespół Szkół w Tułowicach Jubileuszem 60 lecia Edukacji 

Leśnej składam w imieniu swoim oraz społeczności akademickiej Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie najserdeczniejsze gratulacje i życzenia chlubnej 

kontynuacji tradycji w kształceniu kadry leśników na poziomie technikum i wykształcenia 

średniego. Nie zapominamy, że Technikum Leśne w Tułowicach jest kuźnią również dla przyszłych 

absolwentów i kadr kształconych na studiach uniwersyteckich realizowanych na Wydziale Leśnym 

UR w Krakowie. Zawód leśnika jest wyjątkowo związany z  szczególnymi predyspozycjami 

osobowymi młodych adeptów oraz długoletnim, bardzo solidnym i opartym o praktykę i naukę 

doświadczeniu kadry nauczycielskiej, a także zapleczem dydaktycznym szkół leśnych, jestem  

przekonany, że wszystkie te przymioty doskonale spełnia Technikum Leśne w Tułowicach.

Z okazji obchodzonego Jubileuszu życzę nauczycielom i uczniom wiele sukcesów, 

pomyślności z życiu osobistym i satysfakcji z  podejmowanych codziennie zwykłych i niezwykłych 

wyzwań.

Z tradycyjnym pozdrowieniem - Darz Bór

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46, tel. +48 (12) 662 50 01,662 50 05, fax: (012) 411-97-15 
e-mail: wles@ar.krakow.pl, www.ar.krakow.pl

mailto:wles@ar.krakow.pl
http://www.ar.krakow.pl


SZKOŁY LEŚNE
MINISTRA ŚRODOWISKA

(Dyrekcja, (Ęacfa Pedagogiczna, (Pracownicy, 
jĄ6soCwenci i "Uczniowie Szkoły Leśnej w  Tułowicach

‘Uroczystość Ju6i(euszu 60-lecia (Edukacji Leśnej w Tułowicach 

to okazja do wzruszających wspomnień, podsumowań i twórczych refleksji. 

W  historię Szkoły wpisała się praca dyrektorów, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych, rodziców oraz wielu pokoleń uczniów. Wszyscy zostawili 

po so6ie wiele znaczących osiągnięć. Każda szkolą ma swój odrę6ny 

wizerunek^ to coś co można nazwać jej duchem. Jest tu miejsce na sukcesy, 

zaspokajanie swoich am6icji, rozwój intelektualny oraz przyjaźnie. Tutaj toczy 

się życie młodych ludzi, których następnym etapem óędzie znalezienie miejsca 

w dorosłym świecie. Zaangażowanie wszystkich pracowników Szkoły 

w rozwój samej placówki, jaf^ i w wykształcenie i wychowanie uczniów 

- przyszłych leśników, wpisuje się w jej historię oraz daje wymierne efekty.

gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę Całej Szkolnej 

Społeczności ja^  najlepszych wyników w dalszej pracy, nauce 

i kontynuowaniu pięknych tradycji Szkoły, satysfakcji z  ^olejnych osiągnięć, 

a tafżże wszystkiego najlepszego w życiu oso6istym.

Z  leśnym pozdrowieniem 
<Darz (Bór

dyrektor

Barcino, dnia 27 maja 2017 r. ^"^-^yk-Szulkowska

Technikum Leśne w Warcinie 
E3 77-230 Kępice * Warcino 1 

*(59 )8576601  ♦ 8576602 
email:sekretariat@tlwarcino.pl 

www.tlwarcino.pl

TECHNIKUM LEŚNE W  WARCINIE 

im. prof. Stanisława Sokołowskiego

mailto:sekretariat@tlwarcino.pl
http://www.tlwarcino.pl


Szanowny (Pan 
Adam Sinieli 

(Dyrektor Zespołu S zkó ł w  Tułowicach

<Dzisiejsza uroczystość 

związana z  JuSiCeuszem 60-Cecia szkoły 

jest szczegóCną okazją, aby złożyć wyrazy uznania 

ćda całej społeczności Technikum Leśnego wTułcrwicach, 

za wychowanie i kształcenie wiełu pokoCeń leśników. 

(W imieniu pracowników, a6sołwentów i uczniów 

Zespołu Sz^ół Leśnych i Ekologicznych w (Brynfąi 

składam życzenia samych sukcesów, 

wszeCkjej pomyślności i wytrwałości 

w dążeniu do osiągania wyznaczonych ceCów, 

a Ju6iłatce kolejnych wspaniałych rocznic.

(Dyrektor 
Technikum Leśnego w (BrynĄu

mgr Ireneusz ęudowicz

(Brynei 27.05.2017r.



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Szanowny Pan 
mgr Adam Sinicki 
Dyrektor
Zespołu Szkół w Tułowicach

dziękując za zaproszenie na Uroczystość 60-lecia Edukacji Leśnej 

w Tułowicach, pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora dla całego Grona 

Pedagogicznego, wszystkich pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół serdeczne 

gratulacje w związku z tak doniosłą Rocznicą a także przekazać najlepsze życzenia 

pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń, dydaktycznych i wychowawczych oraz 

wielu lat sukcesów i dalszego rozwoju Szkoły.

W imieniu własnym oraz leśników RDLP w Katowicach, pragnę gorąco 

podziękować za dotychczasową pełną życzliwości współpracę oraz podkreślić zasługi 

Szkoły w kształceniu zawodowym pracowników leśnictwa, które owocują wymiernymi 

efektami w prowadzeniu przez nas trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Niezaprzeczalne osiągnięcia w zdobywaniu wiedzy adeptów sztuki leśnej owocują 

ciągłym doskonaleniem poziomu zagospodarowania lasów i ich ochrony.

Życząc raz jeszcze pomyślności, pragnę wyrazić nadzieję na kontynuację 

zamierzeń związanych z rozwojem Szkoły oraz realizacją wszelkich planów 

na kolejne lata .

Z leśny n pozdrowieniem 
RZ BÓR '

Lesław Kucharski, 
Dyrektor RDLP w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Św. Huberta 45, 40-543 Katowice \ai\ai\a i k a t « \ A / i r l a c w  r i r w  n l
tel.: +48 32 60-94-501, fax: +48 32 60-94-503, e-mail: sekretariat@katowice.iasy.gov.pl W W W . R d l0 W l t e . l d i y . g 0 V . p l
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Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i przydatne jak dobre wspomnienie (...) 
Kto zgromadził wiele takich wspomnień z  dzieciństwa, zaopatrzył się na całe swe życie.

Fiodor Dostojewski

Pan
Adam Sinicki 
Dyrektor
Zespołu Szkół w Tułowicach

Z okazji tak pięknego Jubileuszu 60 - lecia Edukacji Leśnej w Tułowicach pragnę 
złożyć Państwu serdeczne życzenia i gratulacje. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do 
złożenia wyrazów uznania za pracę, wsparcie edukacyjne niezwykłą dbałość o 
kultywowanie tradycji leśnych i łowieckich.

Edukacja młodych ludzi to jedno z najtrudniejszych ale najwdzięczniejszych zadań, 
gdyż sukcesy na tym polu są wkładem we wspólną przyszłość.

Przez te wszystkie lata kolejne pokolenia młodych ludzi zdobywały tu wiedzę i 
umiejętności przydatne w życiu, uczyły się znajdować prawdę, dobro i piękno w 
świecie.

Dziś wszyscy Państwo : Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice 
i Przyjaciele Szkoły, możecie być dumni ze swych dokonań.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów Technikum Leśnego w Miliczu 
składam życzenia samych sukcesów, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w dążeniu 
do osiągania wyznaczonych celów.

D arz Bór

Justyna Żarczyńska  
D yrektor
Technikum Leśnego w  M iliczu

Milicz, 27 maja 2017 r.



ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

02 -124 Warszawa 
ul. Grójecka 127

tel. 22 58 98 380 
IP 18 00380

www.zlpwrp.pl e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl NIP: 522 00 11 988

Warszawa, 18.05.2017 r.

Zn. spr. ZLP-01.59.2017
Pan

Adam Sinicki 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Tułowicach

J
Z okazji jubileuszu 60-lecia edukacji leśnej w Tułowicach, w imieniu własnym 

i członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, składam serdeczne 

gratulacje i wyrazy uznania.

Zespół Szkół w Tułowicach przez długie lata pracował na zaszczytne miano placówki 

dydaktycznej wyróżniającej się wysokim poziomem kształcenia. Cel został osiągnięty - szkoła 

z roku na rok może pochwalić się mocnąjDozycją w rankingu edukacyjnym, prestiżowym 

trzecim miejscem w województwie opolskim i 50 lokatą wśród 300 techników w Polsce.

Jako ZLP w RP, wysoko cenimy sobie dbałość o jakość kształcenia, zwłaszcza 

w obszarze edukacji leśnej. Dowodem uznania dla skutecznie prowadzonej działalności 

dydaktycznej szkoły są stypendia ZLP w RP, przyznane uczniom niespełna trzy tygodnie temu.

Gratuluję kadrze pedagogicznej sukcesów w kształceniu młodzieży, składam na 

Państwa ręce podziękowania za kontynuowanie długich i pięknych tradycji edukacji leśnej. 

Swoją codzienną pracą przyczyniają się Państwo do kształtowania kolejnych pokoleń leśników 

i tym samym rozwoju polskiego leśnictwa. Dziękuję także Wam, uczniowie, za zapał 

w zdobywaniu wiedzy i realizowaniu własnych pasji, przez co jesteście dumą swojej szkoły 

i zapowiedzią kontynuacji wyróżniającej się marki polskiego leśnictwa.

P m

Szałata

http://www.zlpwrp.pl
mailto:zlpwrp@lasy.gov.pl


<Dnr<PLOM
uznania

Zarząd %fuSu Sygnalistów ‘Myśliwskich <PZŁ 
składa gratulacje i wyraża uznanie

dla

Zespołu Szkól w Tułowicach
Z okazji ju 6ileuszu 60-lecia działalności Szkoły gratulujemy całemu gronu 
pracowników wspaniałych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. 

Życzymy wiele satysfakcji z  pracy na rzecz polskiego leśnictwa 
dziękujemy za działalność na rzecz kultury łowieckiej, a w  sposóS szczególny 

za (Państwa zaangażowanie na rzecz muzyki myśliwskiej.

(preLes K sĄ feZŁ
;pCU<4 

drijiż. Wjaciej Strawa

Warszawa, 27 maja 2017 roku



Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo:
Nauczyciele, Pracownicy,
Młodzież oraz Absolwenci 
Zespołu Szkół w Tułowicach

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody Jubileusz 60-lecia Edukacji 

Leśnej w  Tułowicach. Niestety z ważnych względów zawodowych nie mogę w tym dniu 

skorzystać z zaproszenia. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej będzie reprezentował 

dyrektor O ddziału Biura w  Brzegu — Pan Janusz Bańkowski.

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół w Tułowicach — ważnej placówki pedagogicznej 

w polskim leśnictwie, to szczególna uroczystość skłaniająca do refleksji nad przeszłością, 

teraźniejszością i przyszłością. Historię Szkoły tworzą dokonania wybitnych pedagogów 

i kolejnych roczników absolwentów, którzy zapisują piękne karty w rozwoju leśnictwa, regionu 

i kraju. Szczególne bogactwo przyrodnicze lasów regionu, ich istotna rola we współtworzeniu 

godnych warunków życia mieszkańców oraz historia Technikum  Leśnego w Tułowicach jako 

jednej z najstarszych szkół leśnych przeplatają się z losami setek absolwentów -  gospodarzy tego 

bogactwa przyrodniczego.
•

Absolwenci TL w Tułowicach od dziesięcioleci zasilają również kadry Biura Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej wyróżniając się wysokim poziom em  merytorycznym. Z dokonań pokoleń 

swych absolwentów w polskim leśnictwie Technikum  Leśne w Tułowicach m oże być szczególnie 

dumne.

Jubilatowi życzę dalszego rozwoju i kolejnych wspaniałych jubileuszy. Nauczycielom 

i absolwentom, pomyślności zawodowej i osobistej.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę miłej atmosfery, bogatych wspom nień 

i wzruszeń na dzisiejszym — jubileuszowym spotkaniu.

Dyrektor

Biura Urządzania Lasu  i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary, 27 maja 2017 r.



Szanowny Pan 
Adam Sinicki
Dyrektor
Zespołu Szkół w Tułowicach

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Edukacji Leśnej w Tułowicach pragnę 

złożyć na ręce Pana Dyrektora najserdeczniejsze gratulacje.
Jubileusz Szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość 

i przywołania pamięcią wydarzeń i łudzi współtworzących świadectwo, 
którego obecne pokołeniejest spadkobiercami.

Szkoła to nie mury -  tyłko ludzie, którzy tworzą jej historię. 
To dyrektorzy, którym przyszło w różnych, czasem ciężkich czasach 

i warunkach kierować placówką, to pedagodzy, którzy z entuzjazmem i pasją 

wychowywali młode pokolenia, to absolwenci, którzy są najlepszymi 
ambasadorami tej placówki.

Jubileusz 60-lecia nie tylko przywołuje wspomnienia minionych lat 
szkolnych, ale także skłania ku refleksji nad mijającym czasem.

Życzę, aby kolejne lata istnienia Szkoły przynosiły wspaniałe owoce 

w postaci wysokiego poziomu kształcenia i wzorcowego modelu wychowania 
szczególnie młodego pokolenia leśników.

z leśnym pozdrowieniem  
Darz Bór

J f
J V a u d /e £ s u c ta h O /

Stara Kuźnia, dn. 27 maja 2017 r.



Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ,
NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW

46-060 Prószków, ul. Opolska 11 
tel. (77) 464-80-22, (77) 464-80-36 

e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl 
http://www.proszkow.Katowice.lasy.gov.pl/

V v> o

*

(Prószków, 27.05.2017

Sz. (p.
Adam Sinieli
(Dyrektor
Zespołu Sz^ół u Tułowicach

"W dniu o Schodów 60 -  (ecia Zespołu Szkół w Tułowicach, 
na ręce (Pana (Dyrektora składam (Dyrekcji Szkoły, ęronu 
(pedagogicznemu i całej Młodzieży Szkpfnej najserdeczniejsze 
gratulacje i słowa uznania dla Waszych osiągnięć 
edukacyjnych, wynikających nie tylko z  ciężkiej pracy, ale 
również z  wieloletniej tradycji.

Jako Nadleśniczy Nadleśnictwa (Prószków, ale również 
jako Wasz aSsolwent, pragnę podziękować Państwu za trud i 
zaangażowanie w kształcenie kolejnych roczników adeptów 
leśnictwa. ‘Młodzież opuszczająca mury Technikum Leśnego 
cechuje się dużym profesjonalizmem zdo6ytej wiedzy 
zawodowej i kultury osoóistej, znajdując zatrudnienie oraz 
możliwość realizacji życiowych pasji

Trud jaki podejmujecie (Państwo w celu edukowania 
młodzieży, niech będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji i 
autentycznego społecznego szacunku.

Łączę najszczersze życzenia spełnienia planów i zamierzeń 
w dalszej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
jak, i zawodowym.

MarefcjBocianowskj

mailto:proszkow@katowice.lasy.gov.pl
http://www.proszkow.Katowice.lasy.gov.pl/


‘Kto lasu nie kocha -  ten Ojczyzny nie kocha 
-  ten (Boga nie kocha,

a kfo (Boga i Ojczyznę miłuje -  ten musi 
kochać Cas (...)

Las bowiem swym majestatem sprawia 
wrażenie czegoś wielkiego i wspaniałego

-  (as też właśnie jest jednym 
z  najlepszych sym6ołi wielkości i piękna naszego 
kraju (...).”

ks. bp. Teodor Kubina

Szanowny (Pan 
A d a m  S i n i c f ą

(Dyrektor 
‘Technikum Leśnego 

w ‘Tułowicach

‘W dniu obchodów 60-kcia (Edukacji Leśnej w  Tułowicach
ęrono (Pedagogiczne, (Pracownicy i "Uczniowie serdeczne składają na ręce (Pana 
(Dyrektora, z  okazji tak, znamiennej rocznicy funkcjonowania Waszej placówki, 
serdeczne gratulacje i podziękowania za długie łata ciężkiej i owocnej pracy na rzecz 
wychowania, kształtowania oraz przygotowania do życia całych pokoleń leśników.

ęronu Pedagogicznemu życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych 
planów i zamierzeń, satysfakcji z  przekazywania wiedzy następnym pokoleniom.

Jednocześnie pragniemy życzyć Panu (Dyrektorowi i całemu gronu 
pedagogicznemu, 6y następne lata przyniosły owoce w postaci urzeczywistnienia 
Waszych pragnień i marzeń. iJczniom życzymy, a6y lata spędzone w szkole dały 
pełną satysfakcję, a a6solwentom częstych powrotów w stronę lat szkolnych.

-

Z leśnym pozdrowieniem (Darz (Bór!

(Dyrekcja
nauczyciełe, pracownicy i uczniowie 

Technikum Leśnego 
w (Białowieży



Ę j Szanowny Pan 
I f  Adam Sinicki
I j jfr^ Dyrektor

W . . i-- ^  . 1 • -w ^  j vj* V

Zespołu Szkół w Tułowicach

Je s t  mi niezmiernie miło złożyć Panu oraz całej 
Radzie Pedagogicznej wyrazy szacunku i uznania 
z okazji 60-lecia Edukacji Leśnej w Tułowicach.
Miniony czas to okres wielu dokonań pedagogicznych 
i organizacyjnych, z których cieszą się wszyscy. Jestem  
przekonany, że dokładacie Państwo wszelkich starań, aby 
Wasi uczniowie prezentowali umiłowanie otaczającej nas 
przyrody oraz głęboką wiedzę i szacunek dla zawodu 
leśnika.

W imieniu własnym oraz pracowników Ośrodka 
Kultury Leśnej w Gołuchowie przekazuję Dyrekcji, ^ladzie 
Pedagogicznej, wszystkim uczniom oraz przyjaciołom 
Waszej szkoły serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej 
pom yślności oraz jak  nąjlepszych wyników nauczania 
i wychowania dla dobra przyrody i je j znakomitego 
skarbu jakim  są  nasze lasy. 1

Dyrektor 
Ośrodka-Kultury 

w Gołuchowi

edykt Roźmiarek

Gołuchów, 27 maja 2017 roku



Nadleśnictwo Namysłów

Pan

Adam Sinicki

Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach

Jubileusz, to dzień wyjątkowy, a uroczystość 60-lecia edukacji leśnej 

w Zespole Szkół w Tułowicach to powód do dumy i okazja do wspomnień. Na ręce 

Pana Dyrektora przekazuję podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy 

na przestrzeni lat wspierali Szkołę swoimi siłami, wiedzą, ciężką pracą oraz 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowania jej świetności.

Z okazji tego pięknego Jubileuszu proszę przyjąć najszczersze gratulacje oraz 

życzenia pomyślności i wielu radości w życiu zawodowym 

oraz osobistym dla wszystkich pracowników. Uczniom -  byłym i obecnym -  życzę 

radości i dumy z możliwości uczęszczania do szkoły o tak bogatej wieloletniej 

tradycji.

P.O.NA^lUŚN/jbzEGO
NADLEŚ>fflClWAjjAMYSLÓW

P io tr O leszek

Tułowice, 27.05.2017 r.



W Y D Z I A Ł  L E Ś N Y
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Pan
mgr Adam Sinicki
Dyrektor
Zespołu Szkół w Tułowicach

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z okazji Jubileuszu 6o-lecia Edukacji Leśnej w Tułowicach, w imieniu całej 

społeczności akademickiej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji oraz życzeń wielu sukcesów 

pedagogicznych i satysfakcji jaką daje świadomość wprowadzania młodego człowieka 
w świat leśnych ostępów, świat pełen tajemnic, ale także świat realny ciężkiej 

i żmudnej pracy na rzecz polskich lasów.
Uczniom życzę wytrwałości i niesłabnącego zapału w pokonywaniu kolejnych 

etapów wiedzy, którą powinniście traktować jako najlepszą inwestycję pozwalającą 

realizować marzenia zawodowe w dojrzałym życiu.
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pragnie przekazać 

wyrazy uznania dla Państwa dotychczasowych dokonań i pełnej poświęceń pracy, 

a jednocześnie wysoko ceni sobie współpracę dydaktyczną z Zespołem Szkół 

w Tułowicach
Kadrze nauczycielskiej, uczniom oraz absolwentom życzę wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym

Łączę wyrazy szacunki/j poważania 

^Dai)z BóJ

Poznań, dnia 27 maja 2017 r.



Sz. <P.
Adam Sinieli 

(Dyrektor Zespołu Sz^ół 
w  Tułowicach

Z  okazji ju6iCeuszu 60-lecia edukacji Ceśnej w  Tułowicach 
składamy na <Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę 

oraz wyrazy uznania dła całej społeczności szkolnej.
Liczni aSsołwenci tej Szkoły zatrudnieni w Lasach (Państwowych 

potwierdzają wysoką jakość kształcenia i przygotowania do zawodu leśnika. 
To dzięki 'wartościom wyniesionym z  tej Szkoły realizują oni 

z  powodzeniem współczesny model wielofunkcyjnego leśnictwa.
Niech ten dzisiejszy ju6ileusz 6ędzie dla całej społeczności Szkoły 

inspiracją do kontynuacji i wzSogacania wspaniałych tradycji 
w zakresie kształtowania sylwetki aSsolwenta w zawodzie leśnika.

< 7  ,  O  -
lOićŁi /i!pl 07 v

(Darz (Bór 
w  imieniu załóg nadleśnictw  

zgrupowanych w  (R£)£<P %fitowice

^
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/  Tułowice, dnia 27 maja 2017 r.



Sz. <P. 
Adam Sinieli 

(Dyrektor Zespołu Sz^ół 
w  Tułowicach

Z  okazjiju6ileuszu 60-Cecia edukacji leśnej w  Tułowicach 
składam na (Pana ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę 

oraz wyrazy uznania dCa całej społeczności szkolnej.
<Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Wasza Sz fioła cieszy się 

zasłużonym autorytetem i renomą w środowisku.
Skfadam w  szczególności wyrazy uznania i szacunku ęronu (Pedagogicznemu 

za rzeteCną i z  pasją wykonywaną pracę dydaktyczno-wychowawczą 
w  zakresie kształtowania sylwetki a6soCwenta w zawodzie leśnika.

To dzięki wartościom wyniesionym z  tej Szkoły 
jej a6soCwenci -  leśnicy reafizują z  powodzeniem współczesny 

modeCwiełofunkęyjnego leśnictwa w kraju, 
a zawód Ceśnika cieszy się dużym uznaniem w  społeczeństwie.

Jestem przekonany, że dzisiejszy Ju6iCeusz 
stanie się dła całej społeczności Szkoły 

inspiracją do kontynuacji i wzóogacania wypracowanych, 
wspaniałych tradycji odpowiadających wyzwaniom współczesności.

<Darz (Bór 
<Ryszard (Bojkowski

/ 7m*j
!Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice 

z  załogą
‘Tułowice, dnia 27 maja 2017 r.



KOMENDA MIEJSKA 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu

Szanowny Pan Dyrektor 

Adam Sinicki

oraz Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice; 

Szanowni Państwo Absolwenci 

Zespołu Szkół w Tułowicach

Z okazji obchodzonej w dniu dzisiejszym uroczystości 60. lecia powstania i działalności 

Technikum Leśnego w Tułowicach składam najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania dla 

wszystkich osób zaangażowanych w jego rozwój. Dzisiejsza uroczystość to dla wszystkich 

Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół dzień podniosły i szczególnie ważny. To zarazem 

powód do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz stosowna chwila do złożenia hołdu 

wraz z wyrazami wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą 

przyczynili się do rozwoju Szkoły.

W yrażam słowa uznania wszystkim Dyrektorom Technikum Leśnego oraz Zespołu 

Szkół, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową działalność, 

ciężką pracę, wytrwałość, serce i oddanie.

Życzę wszystkim Uczniom, by wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował 

sukcesami na dalszej drodze życiowej, a Rodzicom — satysfakcji z osiągnięć młodego 

pokolenia.

Mam nadzieję, że trud Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, wspierany przez Rodziców 

i samorząd lokalny pozwoli na dalsze budowanie chlubnej historii Szkoły, a kolejne roczniki 

absolwentów będą szczyciły się przynależnością do wspólnoty Zespołu Szkół w Tułowicach.

KO M ENDANT MIEJSKI 

Państwowej Straży Pożarnej 

✓ w 0 p o lu  /



Zespołu Sz^płw Tułowicach 

<Pan jA-dam Sinieli

List gratulacyjny
z  o f y z j i  6 0  —  C ec ia  Z e s p o łu  S z f f f i  w  T u fo w ic a c fi

Ju6i[eusz to dzień szczególny, a uroczystość 60 -  lecia istnienia 
szkoły to powód do dumy i okazja do wspomnień.

Na przestrzeni minionych lat Szkoła wychowała wiele pokoleń młodych 
ludzi

W  tym szczególnym dniu, na ręce (Pana (Dyrektora przekazuję
' ' r *  ńrgratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy wspierali szkołę

swoimi siłami, wiedzą, ciężką pracą. | | łwi T  |i ’ n  ■!

łożyć życzenia wszelkiej pomyślności: gro^u pedagogicznemu, 
oraz aSsolwentom szkoły.

iszelkje oczekiwania, a dalsze sukcesy i osiągnięcia 
niech zapiszą nowe, piękne karty w Waszych kronikach.

Z wyrazami uznania
W c*ot>/sTo« ć-i&j  5VovtexirVt*-cioQy

(Dyrektor ęminnego Zespołu Szkół w  Tułowicach



GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA NIEMENA 
W KORFANTOWIE 
ul. A. Mickiewicza 1 
48-317 Korfantów 

NIP 7532426708. REGON 531567632

„ Ładnie jest składać hołd przeszłości, 
Jeżeli teraźniejszość i przyszłość 
dobrze się przedstawiają”

Tomasz Mann

Dyrektor
Rada Pedagogiczna 
Uczniowie
Zespołu Szkół w Tułowicach

Historię i etos szkoły tworzą dni codziennej, mozolnej pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, ale także zdarzenia podniosłe. Piękna uroczystość 6 0 - lecia edukacji leśnej 

w Tułowicach jest taką niezwykłą chwilą dla całej społeczności.

Znany aforyzm mówi, że „Rocznice są wzniesieniem w krajobrazie naszego życia. Kierują nasz wzrok 

w stronę przebytej drogi.” Wierze, że w tak wyjątkowej chwili będą Państwo czerpać wielką radość z 

atmosfery wspomnień i refleksji oraz przeżywać wzruszenia ze spotkań po latach.

Chciałabym wyrazić mój wielki szacunek dla ludzi, którzy przez wszystkie te lata tworzyli i rozwijali 

tę szkołę. Państwa wiedza, mądrość, wsparcie i poświęcenie są najważniejszymi elementami edukacji 

młodych ludzi, którzy w szkole zdobywają nie tylko wiedzę, ale poznają siebie i otaczający świat.

Wiem, że dzięki Państwa staraniom młodzież ucząca się w Zespole Szkół będzie rozsławiać placówkę 

w kraju i za granicą.

Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena 

w Korfantowie

(Acuoo/tzofa O im duu

Korfantów, dnia 27 maja 2017 r.



49-100 Niemodlin 
ul. Boh.Powst.Ś1.37 
tel. 77 4606 295 
fax.77 4606 260

um@niemodlin.pl
www.niemodlin.pl

B U R M I S T R Z  
NIEMODLINA

„ Aby drogę mierzyć przyszłą, Niemodlin, 2017.05.27.
Trzeba koniecznie pamiętać, 
skąd się wyszło ”

C.K. Norwid

Sz. P.

mgr Adam Sinicki

Dyrektor Zespołu Szkól w Tułowicach

LIST GRATULACYJNY

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 60 -  lecia szkoły proszę przyjąć 
najlepsze życzenia i gratulacje dla całej społeczności szkolnej.

Osiągnięcia szkoły to zasługa wielu pokoleń nauczycieli
i wychowawców. Wyrażam słowa uznania i podziękowania tym wszystkim 
pedagogom, uczniom, rodzicom i sympatykom Jubilatki, którzy olbrzymim wkładem 
pracy i zaangażowaniem doprowadzili do rozwoju i sukcesów szkoły.

Całej społeczności życzę dalszych owocnych lat pracy, kolejnych 
jubileuszy oraz kontynuowania i pielęgnowania najlepszych tradycji Szkoły. 
Niech wszystkie podejmowane działania będą źródłem radości i zadowolenia.

Z wyrazami szacunku

mailto:um@niemodlin.pl
http://www.niemodlin.pl

