
 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Oliwerowi Machoń 

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  
 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 
 

 

 

 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Karolinie Stosiek  

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  

 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 



 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Monice Jaśkowiec 

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  
 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 
 

 

 

 

 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Zuzannie Pajor  

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  
 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 



 

 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Agnieszce Kasprzyckiej 

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  

 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 
 

 

 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Mai Juszczyk 

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  
 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 
 



 

 

 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie  

ma zaszczyt przyznać  
ucz. Wiktorii Szkwarek 

stypendium naukowe za  osiągnięcie wysokich wyników nauczania. 
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 
„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, 
kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.” 
                                                Caldwell  Erskine 

 

            Dyrektor  
 

 

 
Dytmarów, 10 lutego 2017 r. 

 


