Wrocław, maj 2022 rok.
Spotkaniowej Grupie Basenowej dobrą wiadomość podsyłam.
Koleżanki i Koledzy dawni uczniowie z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Liceum
Ogólnokształcącego w Jaworze umiejscowionego przy ul. T. Kościuszki 8.
Dnia 16 maja 2022 roku otrzymałem telefoniczną wiadomość od naszego
Kwatermistrza Józka Niedźwieckiego i był to bardzo dobry przekaz. A mianowicie ustaliliśmy
ponad wszelką wątpliwość, że nasze tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 4 i 5
czerwca 2022 roku. Niżej podaję skorygowany harmonogram naszego wspólnego ze sobą
bycia. Korektę spotkania wymusiły na nas tak zwane obiektywne okoliczności. Ponieważ
każdy z nas, aby funkcjonować musi się czasami pożywiać. Dawniej bywało tak, że mogliśmy
sobie zamówić wspólny obiad w miejscu turystycznego wypadu. Tu za przykład należy
przywołać nasz wypad do Krzeszowa. W tym roku pierwotnie planowaliśmy wypad do
pałaców w Luboradzie i w Roztoce. Początkowo wydawało się to możliwe do realizacji. Ale
sytuacja „ekonomiczna” zweryfikowała nasze plany, bo od dwóch lat w Roztoce nie ma
lokalu gastronomicznego i dlatego z wielką radością zjemy wspólny obiad w lokalu
gastronomicznym „Dukat” przy ul. J. Poniatowskiego. Z tym jednak, że właściciele lokalu
mogą zaspokoić nasze sobotnie (04.06.br) oczekiwania tylko w godzinach 14.00 – 15.00. Z
tego powodu, aby nie narazić się na zapalenie płuc wyjeżdżamy tylko do Roztoki, bo tu
możemy odwiedzić Zespół Pałacowy i zabytkowy kościół. Kompensacją naszych braków
dydaktycznych powstałych w latach naszej bytności w liceum obiecał jak zwykle zająć się pan
mgr Władysław Woźniakiewicz.
Sobota dnia 04.06.2022 roku:
9.00 - spotkanie w Liceum
10.00 – 13.30 Wyjazd do Roztoki.
14.00 – 16.00 Wspólny obiad w Restauracji „Dukat”
15.00 – do późnych godzin wieczornych - Piknik przy rożnie na placu basenowym.
Niedziela dnia 05.06.2022 roku
12.00 Msza święta w kościele pw. Świętego Marcina. Za Modlitwę Wiernych w
intencjach naszych zmarłych Profesorów, Koleżanek i Kolegów oraz za nasze powodzenie w
doczesności odpowiada Marysia Mrowińska de domo Olko.
13.15 Ewentualne Spotkanie w „Dukacie”. Adres: Jawor, ul. J. Poniatowskiego.
W tym miejscu informuję, że dokładniejsze informacje dotyczące naszego spotkania
przekażemy podczas spotkania w murach naszej szkoły.
Mimo trwania wojny u naszych Sąsiadów ze Wschodu udało się nam wybłagać parę
miejsc noclegowych w Hoteliku przy Basenie.
Szczegóły w tej sprawie można pozyskać drogą telefoniczną u naszego Kwatermistrza
Józefa Niedźwieckiego: 511 96 33 71.
Bardzo proszę o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu drogą mailowa lub
podczas rozmowy. Podaję mój telefoniczny kontakt: 71 348 16 13
Józef K. Bielecki Koordynator Spotkań.

