Stowarzyszenie Absolwentów
i Sympatyków I Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle
ul.Czackiego 4, 38-200 Jasło
Jasło, dnia 29.06.2017 r.
Droga Koleżanko, Drogi Kolego.
W 2018 r. przypada 150. rocznica założenia jednej z najstarszych szkół 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 przysłanie 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 podamy w późniejszym terminie na stronie internetowej
Liceum. Tam znajdą się także bieżące komunikaty.
Program obchodów obejmuje również bankiet, który zamierzamy urządzić 15 września,
wieczorem, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.
Wpisowe wynosi 80 zł od uczestnika, a opłata za bankiet 140 zł od osoby.
Wpłat proszę dokonywać na rachunek „Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło, nr rachunku:
91 8627 1011 2001 0049 0957 0001. W tytule wpłaty KONIECZNIE proszę podać rok matury
(np. matura 1980).
Wzór karty zgłoszenia podajemy w oddzielnym pliku. Zgłoszenia uczestnictwa będą
przyjmowane do 15 marca 2018 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty. Karty
zgłoszenia można przysyłać listownie na adres Stowarzyszenia, albo mailem, na adresy:
– tadjaslo@gmail.com – roczniki maturalne do 1970 r.
– djacekjaslo@gmail.com – roczniki maturalne 1971 – 1985,
– krysiajaslo@gmail.com – roczniki maturalne 1986 – 2005,
– witjaslo@gmail.com ….. - roczniki maturalne od 2006 r.
W razie rejestracji mailem proszę ściągnąć ze strony Liceum plik „karta
zgłoszenia” w formacie rtf, zapisać na swoim komputerze, wypełnić i odesłać jako załącznik do
maila na jeden ze wskazanych adresów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w obchodach będą pisemne zaproszenia, które zostaną
rozesłane po otrzymaniu zgłoszeń oraz wpłat.
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
Apel pamięci i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

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.

