
Program Jubileuszu 50-lecia ZSL w Lesku 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

 9:00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Lesku.  

10:00 – Uroczysty przemarsz ulicami miasta ( spod kościoła) 

10:30 – Odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy przed budynkiem Szkoły.  

11:00-13:00 Część oficjalna (scena na boisku szkolnym). 

13:00-13:30 Część artystyczna  

13:00-15:00 Obiad.  

15:00-17:00 Spotkanie klasowe z Wychowawcami, zwiedzanie Szkoły.  

18.00 – Biesiada (Ośrodek „Gawra” Łączki k. Leska). 

 

KOMUNIKATY 

1. Materiały dla zaproszonych Gości oraz Absolwentów, którzy uiścili opłatę wpisową, są 

do pobrania w recepcji od godziny 8:00 w budynku szkoły a także od 10:30 w punkcie 

zlokalizowanym przy scenie.  ( Wpisowe Zjazdu w kwocie 250 zł obejmuje : 

Monografię Szkoły, znaczek pamiątkowy „Karpacka Brać Leśna”, znaczek 

jubileuszowy Technikum Leśnego w Lesku, obiad) 

2. Pozostali Uczestnicy Zjazdu mogą zakupić Monografię (50 zł) i znaczek pamiątkowy  

(20zł) w punkcie przy recepcji 

3. Obiady w stołówce internackiej wydawane będą w godzinach 13:00 – 15:00  

W 4 turach:  

- 13:00 – 13:30 – Zaproszeni Goście  

- 13:30 – 14:00  - Goście i  Absolwenci (w ramach wpisowego) 

- 14:00 – 14:30 – Absolwenci (w ramach wpisowego) 

- 14:30 – 15:00 – Pracownicy szkoły 

4. Obiady dla pozostałych uczestników Jubileuszu są do kupienia na stoisku firmy 

cateringowej przy boisku szkolnym 

5. Bar kawowy dla zaproszonych Gości znajduje się w świetlicy na pierwszym piętrze                  

w internacie. 

6. Stoisko kawowe dla Absolwentów (w ramach wpisowego) oraz dla pozostałych 

uczestników Jubileuszu znajduje się przy boisku szkolnym. 

7.  W godzinach od 13:00 do 17:00 zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz dokonywania 

wpisów do Ksiąg Pamiątkowych, które znajdują się w auli na parterze w budynku 

szkoły.  



8.  Spotkania z wychowawcami klas odbędą się według harmonogramu zamieszczonego 

na stronie internetowej szkoły www.zsllesko.pl oraz na tablicy informacyjnej w holu 

budynku szkoły.  

9. Miejsca parkingowe dla zaproszonych Gości znajdują się na terenie obiektu szkoły 

10. Proponowane miejsca parkingowe dla pozostałych Uczestników Zjazdu znajdują się 

m.in. (mapa dostępnych parkingów na stronie szkoły): 

- na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych 

- przy schronisku młodzieżowym  Bieszczadnik 

- na terenie stadionu miejskiego ( plac manewrowy)  

11.  Autobus spod szkoły do restauracji Gawra będzie kursował w 3 turach:  

- 17:15 

- 17:30 

- 17:50 

12. W trakcie Jubileuszu organizowana będzie zbiórka pieniężna w ramach wsparcia dla 

szkoły leśnej w Bolechowie w Ukrainie (skarbonka znajduje się przy scenie). 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

http://www.zsllesko.pl/

