
Absolwenci i nauczyciele Państwowego Technikum
Weterynaryjnego we Wrześni

Zapraszamy  Państwa  do  wzięcia  udziału  w  uroczystościach
jubileuszowych  z  okazji  70-lecia  powstania  Państwowego
Technikum Weterynaryjnego we Wrześni, które odbędą się dnia 23
maja 2020 r.

Państwowe  Technikum  Weterynaryjne  we  Wrześni
funkcjonujące  wcześniej  jako  niezależna  placówka,  później  już
w ramach Zespołu Szkół Rolniczych, a od 2002 roku Zespołu Szkół
Technicznych  i  Ogólnokształcących  to  szkoła,  niebędąca  jedynie
instytucją.  To  przede  wszystkim  żywa,  społeczna  tkanka  tworzona
przez pokolenia uczniów, dyrektorów i nauczycieli, którzy pozostawili
w niej cząstkę siebie, swoje serca i myśli. Planowany jubileusz niech
stanie się wielkim świętem wspomnień i wzruszeń jej absolwentów.
Niech powrót w stare, szkolne mury sprawi, że odżyją najpiękniejsze
obrazy z przeżytych tu lat młodości. 

22 maja 2020 (piątek)

16.00  –  23.00 –  zakwaterowanie  uczestników  uroczystości
jubileuszowych  –  internat  Zespołu  Szkół  Technicznych
i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2A (dla chętnych, po wcześniejszej
deklaracji – decyduje kolejność zgłoszeń).

23 maja 2020 (sobota)

9.30 – msza święta/kościół farny we Wrześni;

10.30 – przemarsz z udziałem Wrzesińskiej Orkiestry Dętej do Pałacu
na  Opieszynie,  złożenie  kwiatów  przy  pomniku  im.  Dzieci
Wrzesińskich;

11.00 – 13.00 – uroczysta akademia, pamiątkowe zdjęcie grupowe;

13.00  –  17.00 –  obiad  (w  internacie,  dodatkowo  płatny),  wizyta
w szkole, zwiedzanie wystawy okolicznościowej, spotkania klasowe
(ZSTiO,  ul.  Kaliska  2a),  możliwość  wykonania  zdjęć  klasowych
w cenie 15 zł;



18.00 –  BAL ABSOLWENTA (Pałac  na  Opieszynie,  restauracja
Margeritta).

24 maja 2020 (niedziela)

do godz. 13.00 – śniadanie i wykwaterowanie.

Koszt uczestnictwa z ZJEŹDZIE wraz z uroczystym balem wynosi
260  zł  (80  zł  bez  udziału  w  balu).  Istnieje  również  możliwość
skorzystania z dodatkowych usług: śniadanie 10 zł (za jedno), obiad
20 zł oraz nocleg 35 zł (za jeden).

Wpłatę można dokonać na konto: 33 1240 3246 1111 0010 9470 9600

Zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym przesłać:

drogą  pocztową  na  adres:  Zespół  Szkół  Technicznych
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska
2A, 62-300 Września 

lub 

elektroniczną na: zjazd@zstio-wrzesnia.pl

Zgłoszenia  uczestnictwa  w Zjeździe  proszę  przesłać  na  formularzu
do  dnia  26  kwietnia  2020  r.  wraz  z  potwierdzeniem  wpłaty
oraz podaniem imienia i nazwiska, klasy i roku ukończenia szkoły.

Informacje  dotyczące  uroczystości  jubileuszowych  można  uzyskać
w  sekretariacie  Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących
(tel.  61  4360  515)  oraz  na  stronie  szkoły  www.zstio-wrzesnia.pl
w  zakładce  „70-lecie  powstania  Państwowego  Technikum
Weterynaryjnego we Wrześni”

http://www.zstio-wrzesnia.pl/

