
Wrocław, dnia 29 maja 2019 roku. 
 

Wici i dobra nowina dla „Basenowej Grupy Spotkaniowej” – 
uczniów lat 50-tych i 60 -tych XX wieku. 

 
Dnia 08.06.2019 roku, o godzinie 9.00  – Spotkanie organizacyjne w naszym liceum.  Krótka informacja 

o przebiegu spotkania oraz uszczegółowienie programu. Na spotkaniu przywidujemy wprowadzenie do naszego 
wyjazdu do Legnicy. Przekazanie najpotrzebniejszej wiedzy o zabytkach Legnicy przygotuje pan mgr Władysław 
Woźniakiewcz -  dyrektor do spraw pedagogicznych i nauczyciel historii. 

Godz. 10.00 - Wyjazd do Legnicy własnymi samochodami. Tu mam apel do tych wszystkich, którzy 
mogą służyć pozostałym koleżankom kolegom swoimi autami i przewiezieniem ich do Legnicy oraz zapewnić im 
powrót do Jawora. 

Godz.11.00 - Rozpoczynamy turystyczną eskapadę po Legnicy. Spotkanie z przewodniczką turystyczną 
pod Pocztą Główną przy ul. Piastowskiej. Samochody parkujemy na miejskim parkingu za friko, czyli za darmo, 
bo jest to sobota, dzień wolny od pracy. W programie spacer po Starym Mieście: Zamek Piastowski, Ratusz 
(stary i nowy), Śledziówki, Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół Mariacki i kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów 
oraz inne turystycznie atrakcyjne miejsca. Szczególnego polecenia wymaga kościół św. Jacka na „Zakaczawiu” - 
miejsce Cudu Eucharystycznego z lutego 2014 roku, uznanego przez Stalicę Apostolską. Tu pragnę serdecznie 
podziękować moim koleżankom z klasy, mieszkankom Legnicy, które są przepisane do rocznika 1961. Są to 
panie: Marysia Pajor - Formanowska i Weronika  Matjas – Rodak, bo to one pozytywnie odpowiedziały na 
moją prośbę  i pomogły w załatwieniu przewodnika turystycznego. Tu mam wielki problem z przekazaniem 
informacji. Usługa turystyczna – to koszt 120 złotych.  

Godzina około 14.00 lub 15.00. Wspólny obiad. Dokładną informację podamy podczas spotkania w 
Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Im. Bolka I. Odpowiedzialny nasz Kwatermistrz Józek Niedźwiecki – rocznik 
1960. 

Piknik na placu przed basenem - rozpoczęcie komsupcji grillowanych wyrobów wędliniarskich z 
„jaworskich masarni” przywidujemy na godziny 16.30 – 17.00. Koszt uczestnictwa ustalimy podczas biesiady. 
Wszystko zależy od liczby uczestników. Józek zawsze zamawia podobną ilość wędlin. Tu, mam serdeczną prośbę 
by potwierdzać swoje uczestnictwo w naszym coroczny spotkaniu. Podaję kontakty: Józek Niedźwiecki – 
telefony: komórka 511 96 33 71 lub stacjonarny 76 870 54 48 lub telefony do mojej skromnej osoby: 71 348 16 
12 lub 782 54 30 98. Pragnę uprzejmie poinformować, że każda wiadomość od uczestnika.  pozytywnie wpływa 
na redukcję stresu u naszego Kwatermistrza i oczywiście u mnie również.  A życie bez napięcia emocjonalnego 
wpływa pozytywnie na stronę somatyczną każdego z nas. A życie bez napięcia wpływa na przedłużenie naszego 
życia, tu pośród Was. 

Niedziela dnia 09.06. 2019 roku rozpoczynamy śniadaniem, za które odpowiedzialnym ustanawiam, 
oczywiście wykorzystując swoją pozycję w naszym gronie, - Tadeusza Roczniaka – rocznik  1959. Godzina 
spożywania dostępnych „Darów Bożych” zależy od kondycji fizycznej po sobotniej biesiadzie na wolnym 
powietrzu. Tu – muszę poinformować, że Tadek sam z siebie wywalczył taką wyjątkową pozycję w grupie osób 
korzystających z noclegu w hoteliku przy basenie. Można jeszcze zamawiać miejsca noclegowe: -76 870 21 41 

Msza Święta u św. Marcina o godzinie 12.00. Tym razem w zbiorowej modlitwie uwadze Naszemu 
Panu – Twórcy Wszystkiego, szczególnie polecamy dalsze doczesne trwanie i realizację życiowego posłannictwa 
dla wszystkich naszych koleżanek i kolegów z „Basenowej grupy spotkaniowej” – uczniów z lat 50 – tych i 60 – 
tych, minionego XX wieku. Czytanie lekcji podczas Eucharystii zlecam Basi Bartczak –Milcarz - rocznik 1963, bo 
robi to znakomicie. Po Mszy Świętej, jak zostanie wyartykułowana taka duchowa potrzeba pójdziemy na 
Cmentarz Komunalny by zapalić światełko pamięci tym wszystkim, co już są po lepsze stronie życia.  Tu mam 
naszych nauczycieli oraz koleżanki i kolegów z okresu naszego dorastania i kształtowania cech osobowych 
uzależnionych od czynników zewnętrznych.   

Za inspirację do napisania komunikatu, po jego telefonicznym molestowaniu, dziękuję  



Andrzejowi Makiele –rocznik 1964, który samowolnie wysforował się na duszę towarzystwa. 
 

Na zakończenie powiem do zobaczenia w miejscach i czasie opisanym w piśmie. 
 Pozostający w należnych wyrazach szacunku: Koordynator spotkań Józef  K. (M) Bielecki.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


