Stowarzyszenie Absolwentów
i Sympatyków I Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle
ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło

Jasło, dnia 25.05.2017 r.
Droga Koleżanko, Drogi Kolego.
W 2018 r. przypada 150. rocznica założenia najstarszego na Podkarpaciu Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz 125-lecie istnienia
Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle. W tej długiej historii Nauczyciele i Absolwenci Liceum wnieśli
znaczący wkład w naukę, kulturę oraz umacnianie polskiego patriotyzmu. Te ważne dla naszej
społeczności wydarzenia chcemy uczcić w dniach 14 i 15 września 2018 r.
W tym celu zostało powołane „Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle”, które podjęło się organizacji Jubileuszu. Wszystkich
zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o wydrukowanie, wypełnienie
zamieszczonej na stronie internetowej Liceum deklaracji i przesłanie jej listem na adres
Stowarzyszenia. Statut Stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej Liceum
(www.1lojaslo.pl). Składka członkowska wynosi 12 zł rocznie (wpłata na konto Stowarzyszenia:
91 8627 1011 2001 0049 0957 0001, wolne datki na potrzeby organizacji jubileuszu są mile
widziane).
Szczegółowy program obchodów oraz warunki uczestnictwa podamy w najbliższym czasie
na stronie internetowej Liceum. Tam znajdą się także bieżące komunikaty. Zgłoszenia uczestnictwa
będą przyjmowane listownie do 30 kwietnia 2018r.
Wzór karty zgłoszenia podajemy poniżej. Przysłanie karty oznacza zgodę na wstępną na
rejestrację uczestnika obchodów Jubileuszu, która powinna być potwierdzona wpłaceniem
wpisowego i opłat dodatkowych.
Z uwagi na przepisy dotyczące imprez masowych nie mamy możliwości zorganizowana
bankietu w budynku Liceum. W obchodach Jubileuszu 125-lecia Szkoły wzięło udział około 1800
osób i spodziewamy się, że tym razem liczba uczestników będzie podobna. W Jaśle nie ma jednak
lokalu umożliwiającego zorganizowanie spotkania dla tylu osób. Podobnie wygląda sprawa
noclegów. Dlatego rozważamy rezerwację kilku lokali na terenie Jasła, a nawet wyjazd do
odpowiednich obiektów w okolicy. W takim przypadku postaramy się wybrać miejsca atrakcyjne,
np. „Dwór Kombornia” w Komborni k/Krosna (www.dworkombornia.pl), „Dwór Ostoia”
w Klimkówce k/Rymanowa (ostoia.pl), „Jodłowy Dwór” w Jodłowej (www.jodlowydwor.com).
Uczestników zamierzamy grupować wg roczników maturalnych oraz tak, aby w miejscu bankietu
był również nocleg. Orientacyjna cena jednego noclegu to 90 – 120 zł, a bankietu - ok.130 zł.
Dokładne kwoty podamy, gdy będzie znana liczba zainteresowanych osób.
Ostateczną decyzję będziemy mogli podjąć dopiero po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń,
a noclegi i lokale trzeba rezerwować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego bardzo prosimy
o jak najszybsze nadsyłanie kart uczestnictwa. W razie braku dostatecznej ilości miejsc
o rezerwacji będzie decydowała kolejności zgłoszeń.
Ewentualne zapytania proszę kierować do nas listownie albo pocztą elektroniczną na adres:
zjazd150lat@gmail.com
Jubileusz 150-lecia to wspaniała okazja abyśmy mogli się spotkać, a także razem uczcić pamięć
naszych Profesorów, Koleżanek i Kolegów, którzy już odeszli.

Zależy nam, aby w Jubileuszu wzięło udział jak najwięcej z Was. Dlatego prosimy o możliwie
szerokie rozpowszechnianie tej informacji.
Obchody zamierzamy upamiętnić w jubileuszowym wydawnictwie. Chętnie zamieścimy w nim
także Wasze wspomnienia. Prosimy więc o przysłanie ich na adres Stowarzyszenia.
Do zobaczenia.
Komitet Organizacyjny

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU
Piątek, 14 września 2018 r. - godziny popołudniowe i wieczorne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Złożenie kwiatów na grobach profesorów
Wernisaż wystawy malarstwa prof. dr hab. Grażyny Korpal
Zwiedzanie Skansenu Karpacka Troja
Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego w budynku LO
Zwiedzanie Muzeum i wystaw związanych z Jubileuszem
Capstrzyk z udziałem drużyny harcerskiej

Sobota, 15 września 2018 r.
Godziny przedpołudniowe:
1. Msza Święta w Kaplicy Gimnazjalnej
2. Część oficjalna Jubileuszu w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury (powitanie
przybyłych, przemówienie, wykład okolicznościowy, część artystyczna). Z powodu
ograniczonej liczby miejsc uroczystości będą także transmitowane do budynku Liceum.
3. Lunch.
Godziny popołudniowe i wieczorne:
1. Zwiedzanie wystaw, skansenu Karpacka Troja.
2. Bankiet.

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 150-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz 125-lecia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle.
Rocznik maturalny: ….....
Imię: ….......................................................................................
Nazwisko obecne: …..................................................................
Nazwisko z czasu matury: ….....................................................
Ulica: ….......................................nr domu:..............................................nr mieszkania:.......
Kod pocztowy: ….- …......
Miejscowość: …..................................................
Adres e-mail: …..................................................
Telefon: …..........................................................
Przyjadę – nie przyjadę z osobą towarzyszącą 1)
Proszę – nie proszę o rezerwację noclegu w dniach : 14/15 IX, 15/16 IX, 16/17 IX

1)

Zamierzam – nie zamierzam uczestniczyć w bankiecie 1)
W przypadku organizacji bankietu poza Jasłem potrzebuję - nie potrzebuję zapewnienia dowozu
na miejsce oraz powrotu do Jasła 1)
1) Proszę zakreślić kółkiem właściwe odpowiedzi. Brak zakreślenia jest równoznaczny z rezygnacją
z zaproponowanej oferty.
Zgłoszenie osoby towarzyszącej oznacza prośbę o rezerwację miejsc dla 2 osób.
….......................................................................

(podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją
obchodów Jubileuszu 150-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława
Leszczyńskiego oraz 125-lecia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle.
….................................................
dnia ….......201... r.
….....................................
(podpis)
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę niezwłocznie przesłać listownie na adres Stowarzyszenia
Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło.

