
 Koleżanki i Koledzy,

31 maja (piątek) 2013 roku w 50. Rocznicę Matury odbędzie się spotkanie maturzystów i absolwentów 1 LO 
im. Stefana Czarnieckiego oraz byłego Technikum Mechanicznego w Chełmie z rocznika 1963 z następującym 
porządkiem:

1. Na terenie 1 Liceum Ogólnokształcącego:

godz. 09.00 - 10.00 - zbiórka absolwentów na dziedzińcu 1 LO im. Stefana Czarnieckiego (pod czaplą);

- godz. 10.00 - powitanie uczestników spotkania, zapoznanie z aktualnym planem, komunikaty, wspólna 
fotografia;

- godz. 10.15 - przejście do gabinetu Pani Dyrektor;

- dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej Szkoły;

- zwiedzanie Sali Tradycji oraz pomieszczeń Szkoły;

- podziękowanie i pożegnanie.

2. Przejazd samochodami uczestników na ulicę Pocztową 54 do budynku byłego Technikum Mechanicznego;

- godz. 13.00 - wizyta w rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej; 

- przejazd samochodami uczestników do Depułtycz Królewskich k. Chełma w celu zwiedzenia infrastruktury 
PWSZ z uwzględnieniem profilu lotniczego.

3. Wieczorek - posiłek, pogawędki i tańce od godz. 17.00 w restauracji rybnej "Pstrągowo", ulica Pstrągowa 17, 
Kolonia Żółtańce przy muzyce Człowieka Orkiestry czyli Janusza Prętkiewicza.

Uwagi i informacje organizacyjne:

1. Nasza wizyta w 1LO odbędzie się dzięki uprzejmości i na zaproszenie pani dyrektor Teresy Kiwińskiej. 
Piątek - 31 maja jest dniem normalnej pracy szkoły, akurat ten dzień będzie Dniem Sportu, który będzie się 
odbywał głównie na dziedzińcu. W związku z tym jest prośba o parkowanie samochodów w okolicy.

2. Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się dzięki uprzejmości jej rektora Józefa Zająca, 
Senatora RP.

3. Restauracja "Pstrągowo" (telefon: 692 302 285 - p. Jakimiakowie) posiada swój profil w internecie: 
http://pstragowo.gmina.chelm.pl oraz na Facebook, gdzie zamieszczono wyczerpujące dane. Koszt 
podstawowego dania rybnego - ok. 30 zł. W menu są także potrawy tradycyjne (dla tych, co ryb nie miłują). Dla 
mniej zorientowanych podajemy, że restauracja mieści się przy stawach rybnych położonych o ponad kilometr 
bliżej Chełma niż Zalew Żółtańce. Dojazd jest następujący: od ronda na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą 
3 Maja (czyli w rejonie dawnej rzeźni miejskiej) jedziemy drogą wojewódzką 843 na Zamość. Po blisko 1100 
metrach (ulica Lwowska na granicy miasta przechodzi w ulicę Graniczną) przy okazałym budynku siedziby 
Urzędu Gminy Chełm (ul. Graniczna 18) skręcamy w prawo w ul. Metalową w Kolonii Żółtańce. Po kolejnych 



1100 metrach (w tym mijamy mostek na Uherce) skręcamy w lewo, w drogę bez nazwy, aby po 800 metrach 
dojechać do ulicy Pstrągowej. I stąd już tylko 300 m do restauracji.

4. Wszystkie przejazdy będą dokonywane samochodami prywatnymi uczestników spotkania, stąd prośba do 
właścicieli aut o zabieranie osób bez własnego transportu, a także o zapobiegliwość w wykorzystaniu środków 
lokomocji chełmskich krewnych i znajomych.

5. Nie tworzymy listy obecności ani nie zbieramy składek. Osoby towarzyszące absolwentom bardzo mile 
widziane. W restauracji każdy sam składa zamówienie i sam je opłaca.

W związku z taką organizacją tej części spotkania właściciele restauracji proszą o wcześniejsze podanie ogólnej 
liczby biesiadników, aby móc odpowiednio przygotować zapasy jadła oraz ewentualnie zwiększyć obsługę 
kelnerską. Doprecyzowanie liczby osób planujących udział w wieczorku nastąpi pod czaplą - 31 maja o godz. 
10.00.

Proszę więc o zgłoszenia (nazwisko plus liczba osób) chętnych do udziału w wieczorku na mój adres poczty 
internetowej: leszekduniec@hotmail.com lub też SMS-em na mój tel. komórkowy - 696 535 463 (można też do 
mnie ewentualnie zadzwonić).

Spotkanie zostało przygotowane przez grupę inicjatywną w składzie: Agata (z d. Raczyńska) i Bogdan 
Biernatowie (Bogdan - absolwent Technikum Mechanicznego, matura 1963); Janusz Prętkiewicz oraz Leszek 
Duniec przy współdziałaniu osób wspierających: Ola Stanisławska, Danusia Dąbrowska-Nawrocka oraz Ania 
Białowiejska-Kosińska.


