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Pani  
Renata WYPASEK 
Państwowe Szkoły Budownictwa 
Gdańsk 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor 
 

Z okazji jubileusz 70-lecia Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana 
Osińskiego w Gdańsku, w imieniu członków gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich, składam na Pani ręce najlepsze życzenia wszelkiego dobra dla 
wszystkich osób związanych z tą szkołą, a w szczególności dla byłych jak i obecnych 
nauczycieli zawodu GEODETA oraz ich wychowanków. 
Jubileusz ten, jest okazją do wspomnień, spotkań oraz  rozmów o Tych, których już 
wśród Was nie ma i z Tymi, którzy tę szkołę tworzyli i byli wzorem dla młodych pokoleń. 
Na przestrzeni lat szkoła wydała całą plejadę znakomitych absolwentów, często 
odgrywających ważną rolę w regionie i daleko poza jego granicami.  

Niech dorobek Waszej szkoły będzie fundamentem i tworzywem do dalszego 
rozwoju oraz pomnażania dobra przez Was i przez Waszych następców. Nade wszystko 
życzę Wam zdrowia, szczęścia osobistego i kolejnych dekad obfitujących w sukcesy 
przynoszące satysfakcję. Życzę by wysiłek, ofiarność i zaangażowanie jakie wkładacie 
w swoją pracę były właściwie doceniane. Stanowicie bowiem Państwo przykład rzetelnej 
pracy na rzecz młodego pokolenia Polaków. 

W tym szczególnym dniu pragnę zapewnić, że nasze „Porozumienie o współpracy” 
będzie kontynuowane dla dobra młodych adeptów zawodu GEODETY jako płaszczyzna 
bezpośredniego kontaktu uczniów ze środowiskiem geodetów co z pewnością 
zaowocuje cennymi doświadczeniami nie tylko w wymiarze instytucjonalnym lecz także                   
w wymiarze indywidualnym, wpływając na rozwój intelektualny młodzieży i ich życiowe 
postawy. 

Z okazji jubileuszu życzę wszystkim uczniom wspaniałych wyników w nauce,                   
a absolwentom, pracownikom szkoły, rodzicom, wszystkim uczestnikom i gościom 
dzisiejszej uroczystości wszelkiej pomyślności, dalszych osiągnięć w pracy, oraz 
szczęścia w życiu osobistym. 

 
Z wyrazami jak największego szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem 
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