
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Miasto Mikołaja Reja                                                                                            „Oksza” - Herb
           Rejowiec                                                                                                      Gminy Rejowiec.

Zaproszenie !
ORGANIZATORZY SPOTKANIA PO LATACH

L. - LAT MATURY - „ZŁOTY JUBILEUSZ”
10 czerwiec 1965 rok  -  29 sierpień 2015 rok.

„ M A T U R A   1965 ”
            1505 – 2015                                                                                                                                  1547 - 2015
 DX – ROCZNICA JEGO URODZIN!                                                                              CDLXVIII – LAT REJOWCA! 

       Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanowną Brać Żakowską: - „ M A T U R A   1 9 6 5 ”
na spotkanie koleżeńskie do Rejowca, - Miasta M Reja w dniu 29 sierpnia 2015 roku. Spędziliśmy 
tutaj tylko cztery miłe lata życia, raczej krótko i niewiele tych lat było, z przeżytych Naszych lat 
życia. Mając na uwadze powyższe Rocznice, uznaliśmy za stosowne, wręcz konieczne, spotkać się 
razem po pięćdziesięciu latach i godnie w miłym towarzystwie, wspominając i bawiąc się wspólnie,
uczcić ten istotny i godny, w naszym życiu: - „Z Ł O T Y   J U B I L E U S Z”!
         Zapraszamy także serdecznie Starszych i Młodszych Absolwentów z „Naszej Budy”. Będzie
Nam miło gościć Koleżeństwo, z Naszego Liceum Ogólnokształcącego o Imieniu Wielkiego Polaka 
- Mikołaja Reja i numerze 13 w Województwie Lubelskim w Miasteczku Rejowiec. Numer ten 
dumnie nosiliśmy na czerwonych tarczach. Obowiązkowo i dokładnie, umieszczonych dwanaście 
centymetrów od barku na lewym ramieniu, co było osobiście kontrolowane przez Dyrektora Szkoły 
Stanisława Zwierzyńskiego. Wesoło, radośnie spędzimy wspólnie dzionek po latach pięćdziesięciu.

                                  Spotykamy się przed budynkiem naszej szkoły na ulicy St. Zwierzyńskiego 1,
                         w godz. 9-10, aby się rozpoznać i przywitać. O godz. 10 nastąpi zagajenie przez  
spotkania,             organizatorów. Wysłuchamy Kolegę Mariana Janusza Kawałko, opowie Nam o
                             kształceniu w szkole, szczególnie rocznika 1961–1965, o Jej historii.
                             Zwiedzając szkołę w rozmowach, wspomniemy nasze cztery lata tutaj spędzone.
                             Zapalimy znicz, złożymy wiązankę pod pomnikiem pomordowanych Profesorów.
         Ulicą St. Zwierzyńskiego na Cmentarz Parafialny przejdziemy. Tam złożymy wiązanki, 
zapalimy znicze na mogiłach już Zmarłych, Naszych Nauczycieli i Koleżeństwa. O Nich
wspomniemy i minutą ciszy pamięć Ich uczcimy. Do Kościółka Parafialnego pw św.
„Jozafata BM” dotrzemy, gdzie w ciszy Mszy Świętej wysłuchamy, dziękując za
przeżyte pięćdziesięciolecie. Po mszy skansen Jerzego Grzesiaka odwiedzimy i ulicą
Kościuszki pod pomnik Mikołaja Reya się udamy, tam wiązanką kwiatów Go uczcimy, w Jego
pięćset dziesiątą Rocznicę Urodzin.
                                Spacerkiem, łączkami do Pałacu Zaleskich się udamy. Całą drogę podziwiać
                        będziemy piękno i uroki naszej ziemi, jej przyrodę w ekologicznym stanie i może na 
                        zwierzynę się natkniemy. Pozwiedzamy, wysłuchamy historii pałacu i na Biały Rów
                        się udamy i łabędzie dokarmimy. Do wsi Rybie zawitamy, gminny autobus Nas tam  
zawiezie. Tam w stanicy myśliwskiej, zwanej „Gniazdo Sokoła”, obok dóbr własnych Waszmość 
Pana Mariana, Janusza Kawałko. Tam się właśnie zabawimy. I obiadek sobie zjemy. Będą tańce,  
harce i swawole, przy gminnej kapeli „Sami Swoi”, dokąd zdrowie, Szanownego Państwa Wam, 
pozwoli. Bawiąc się radośnie Mili, do rana białego. 30 sierpnia br, Dożynki Gminne obejrzymy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„PS” - Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, żadna impreza nie może się odbyć bez środków finansowych. Dla 
pragnących uczestniczyć w naszym spotkaniu, zwracamy się z prośbą o wpłaty na moje konto, kwoty stu złotych od 
jednej osoby na-Andrzej Klepka. Bank PEKAO SA II O w Chełmie, ul. I Armii WP nr 41, 22-100 Chełm Numer 
Rachunku:-<28 1240 1200 1111 0010 6301 8117>, z dopiskiem „MATURA 1965”. Prosimy podać imię i nazwisko 
wpłacającego oraz liczbę osób uczestniczących. Wpłata do 23.VIII. br, będzie potwierdzeniem uczestnictwa. Kontakt ze 
mną tel: 825658503 i 513324918, adres poczty: - <a_klepka@interia.pl>.
                                                                             W imieniu organizatorów; z poważaniem i szacunkiem Andrzej Klepka.


