„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu,
z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy.”
„Boże daj... abym do końca mego życia wytrwał gorliwie
w miłości bliźniego.”
Karol Marcinkowski

Program spotkania roczników jubileuszowych „Marcinka”.
Matura 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002, 2007, 2012.
Sobota – 13 maja 2017 r.
godz. 15.00 uroczysta msza św. w kościele przy ul Stolarskiej z udziałem księży absolw.
„Marcinka”;
godz. 16.00 Spotkanie w „Marcinku” pod hasłem Szkoła gości swoich wychowanków –
wychowankowie swojej Szkole z zaproszonymi przez organizatorów rocznika
wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach
klasowych i w salach lekcyjnych;
godz. 20.00 Spotkanie towarzyskie rocznikaw……………………………………………………
Przyjdź koniecznie i:
- odwiedź swoją salę lekcyjna, pięknie odnowione aulę i salę gimnastyczną, harcówkę;
- zaproś swoich ulubionych nauczycieli i spotkaj się z nimi;
- odwiedź Bibliotekę Absolwentów i wzbogać jej zbiory;
- przynieś pamiątki i zdjęcia z czasów szkolnych, może wykorzystamy je w
przygotowywanej
na stulecie ( 17, 18, 19.05 2019r.) Szkoły Wielkiej Księdze Wspomnień;
- zrób zdjęcia przy pomniku Patrona;
- kup wydawnictwa Stowarzyszenia Wychowanków i pamiątki ze szkoły;
- złóż darowiznę na rzecz Stowarzyszenia – dzięki nim możemy m.in. organizować
coroczne spotkania;
- zostaw swoją wizytówkę i uaktualnij dane adresowe – tylko wtedy będziemy mogli
zaprosić Cię na
stulecie „Marcinka”;
Po tylu latach wielu z nas zmieniło się nie do poznania. W celu uniknięcia niezręcznych
sytuacji przygotowaliśmy na to spotkanie po latach specjalne identyfikatory. Otrzymasz
identyfikator w zamian za darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. Zgromadzone w ten sposób
fundusze pokrywają koszty organizacyjne spotkania oraz umożliwiają działalność
statutową Stowarzyszenia.
Identyfikatory rozprowadzą organizatorzy spotkania rocznika.
W imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia
Gerard Barnaba Sowiński
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