
Jarocin, dnia 8 stycznia 2018r. 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 

 
  

ma zaszczyt 
 

zaprosić Absolwentów rocznika 1968 na uroczystość „odnowienia matury” 
 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

Maturzyści rocznika 1968! 

 

Już po raz 30-ty  odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie uroczystość „odnowienia 
matury”. Tradycyją jest, że  łączy  ona Tych, którzy opuścili mury naszej szkoły przed 50-ciu laty  
z Tymi, dla których 27 kwietnia 2018 roku, będzie dniem rozdania świadectw oraz ostatnim dniem 
spędzonym razem w szkole.  
To kultywowana przez nas swoista sztafeta pokoleń łącząca nas wszystkich – Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.  
Wiem, że dla Was i dla Nich z pewnością będzie to niezapomniany dzień. 

Spotkajmy się zatem, bądźmy znów razem. Niech nie zabraknie nikogo z Was. 
 

 

Prosimy o przyjęcie zaproszenia 

Prezes Stowarzyszenia 

mgr inż. Andrzej Frąckowiak 

 

 

Proponowany program uroczystości 27.04.2018 r. 

 

11:00 - spotkanie w Liceum , 
12:00 -spotkanie  z Dyrektoem Liceum, 
14:00 - msza św. w kościele p.w. Chrystusa Króla,   
15:00 - uroczystość w szkole,   
18:00 - spotkanie towarzyskie w restauracji „Słoneczna”..   
Opłatę zjazdową w wysokości 130.zł,  proszę przekazać  na  konto  Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Jarocinie 
Nr konta: 04 8427 0009 0020 1683 2000 0001  w terminie: do 30 marca 2018r. 
Opłata zjazdowa bez udziału w spotkaniu o godzinie 18:00 wynosi 40 zł 
 Uiszczenie opłat jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w uroczystościach. 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

 

  Jeśli macie kontakt z kimkolwiek z  naszego rocznika, prosimy o zapytanie czy dotarło do nich to zaproszenie. Jeśli nie to znaczy, że nie mieliśmy ich 
aktualnego adresu.  Bardzo prosimy o przekazanie im tych informacji, by mogli również być z nami na uroczystościach 27 kwietnia 2018 r. Noclegi  
można zarezerwować  w hotelu przy restauracji /tel. 62 505 2060/. 
 

Serdecznie pozdrawiamy z nadzieją na spotkanie - Organizatorzy 
Kontakty: 
Lilianna Waliszka  503168444 
Maria Pilarczyk      694069546 
Aniela Łakoma      784550263 
Czarczyńska         600816739 
Pływacz               504927647 


