„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu,
z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy.”
Karol Marcinkowski

Świętujemy 95 – lecie naszego „Marcinka”!!!
Program spotkania wszystkich roczników, w tym jubileuszowych „Marcinka”
Matura 1949, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99, 2004, 2009
Sobota – 10 maja 2014 r.
Godz.: 12.00 – 14.30 Spotkanie w „Marcinku” pod hasłem Szkoła gości swoich wychowanków –
wychowankowie swojej Szkole z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami,
nauczycielami, przyjaciółmi, koleŜankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych;
Zwiedzanie Szkoły: Biblioteka Absolwentów i in.;
Godz.: 15.00 uroczysta msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej z udziałem
księŜy absolwentów „Marcinka”;
Godz.: 16.30 – 18.30 uroczyste spotkanie w odnowionej auli naszej Szkoły. Widowisko: Jacy

jesteśmy – zamiłowania, pasje i talenty uczniów i wychowanków „Marcinka”.
Wydawnictwa i pamiątki Stowarzyszenia ( m. in. krawaty „ Marcinka”, oznaka identyfikacyjna,
identyfikatory, ksiąŜki: My z „Marcinka” – matura 1948, 1951, 90-lecie „Marcinka”. 1919 – 2009, 95lecie „Marcinka”, Stefan Andrzej Borsukiewicz - Kontrasty, Powrót-próba całości i inne dostępne będą
na stoiskach Stowarzyszenia.
Godz.: 20.00 Spotkanie towarzyskie rocznika ............ w: .............................................................
Wychowanków z roczników przedwojennych, rocz. 1949, gości oraz nauczycieli zapraszamy na
wspominki przy kawie i ciastkach do pokoju nauczycielskiego.
Napisz o sobie. Przynieś pamiątki i zdjęcia z czasów szkolnych, swojej Rodziny. Przygotuj i zostaw
wizytówkę. Wypełnij deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia. ZłóŜ darowiznę na rzecz Stow.
Pamiętaj o Bibliotece Absolwentów – jeŜeli moŜesz, wzbogać jej zbiory.
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 pokryją koszty
organizacyjne spotkania oraz umoŜliwią działalność statutową Stowarzyszenia. Identyfikatory
rozprowadzą organizatorzy spotkania rocznika.
Czytaj informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.marcinek.net
W imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia
Gerard Sowiński „Barnaba”
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