LIST 23 Nov 2009 09:26
At 09:26 2009-11-23 +0100, Jan Bogdanowicz wrote:
Witaj Mieciu,
Niestety w piątek nie mogłem być na uroczystościach. Byłem w sobotę na balu
absolwentów. Wprawdzie było sympatycznie ale zupełnie nawaliła frekwencja. W sumie
było 90 osób plus nauczyciele. Była p.Koteras, Słowikowska, Niemanowa i Fabijański.
Nie spotkałem nikogo z naszych klas maturalnych. Szkoda. Także nawalili kumple z
mojej pierwszej klasy. Na poprzednim zjeździe było nas siedemnaścioro a teraz był tylko
Jacek Tomaszewski i ja.
Pozdrawiam,
Janek

LIST 21 Nov 2009 09:38:18
Date: Sat, 21 Nov 2009 09:38:18 +0100
From: MTPBorowiec borow@ifpan.edu.pl
Subject: 65 rocznica XIX LO
Kochani
czy ktos z was byl wczoraj na uroczystosciach na Chodakowskiej?
moze zrobil zdjecia?
pozdrawiam
Mietek

LIST 18 Nov 2009 09:27:03
Date: Wed, 18 Nov 2009 09:27:03 +0100
From: MTPBorowiec <borow@ifpan.edu.pl>
Subject: 65 rocznica XIX LO
Kochani
wczoraj jeszcze wszystko wygladalo OK
ale niestety dzis mam goraczke i silnie bolace gardlo
wiec nie nadaje sie ani do przemowy ani chocby tylko do sluchania
Moze jednak ktos z was wybierze sie na Chodakowska
pozdrawiam
Mietek

LIST 13 Nov 2009 14:10:03
Date: Fri, 13 Nov 2009 14:10:03 +0100
From: Mieczyslaw Borowiec
Subject: Re:
Kochani
dzis Pani Dyrektor zadzwonila do mnie jako do skrzynki kontaktowej z naszym
rocznikiem i ponowila zaproszenie do wziecia udzialu w piatkowej uroczystosci 65
rocznicy szkoly. Na uroczystosci bedzie przemowa absolwenta z lat 40 w imieniu tej
najstarszj "powstanczej" grupy. Pani dyrektor chcialaby bardzo by przemowil takze
przedstawiciel mlodszych rocznikow, co wedlug Pani dyrektor jest wazne ze wzgledu
na mniejszy dystans w stosunku do obecnych uczniow.
My ledwo
mlodszym
chodzi o
znajdzie

co mielismy 40lecie matury i widac bylo , ze mamy co zaprezentowac naszym
kolezankom i kolegom z lawy szkolnej. Ponawiam wiec apel zarowno , jesli
obecnosc na uroczystosci w piatek. jak i w aspekcie wygloszenia mowy. Moze
sie ktos chetny do jej wygloszenia.

Obiecalem Pani dyrektor ze skonsultuje sie z Wami co niniejszym czynie. Czekam na
wasze opinie.
pozdrawiam
Mietek
ps Pani Dyrektor przyznala, ze sa klopoty z frekwencja na sobotnim (21.11) Zjazdzie
Absolwentow. Jesli dobrze zauwazylem to do tej pory tylko Ewa przyznala sie do
uczestnictwa. Czy nikt wiecej nie planuje udzialu w Zjezdzie? Ewie byloby razniej.
***********************************************************************************
wyciag ze strony naszej szkoly
03.11.2009
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Warszawy serdecznie zapraszają 20 listopada 2009 roku na obchody jubileuszu 65-lecia Naszej Szkoły pod
honorowym patronatem Prezydent miasta stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Program uroczystości:
9.00 - uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka
Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
naszego liceum, w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365.
11.00 - spotkanie w auli 308/309 Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31
11.00 - 12.30 - część oficjalna
13.00 - 14.00 - program artystyczny przygotowany przez uczniów "Dziewiętnastki".
14.00 - spotkanie przy kawie
( Anna Piekarska - dyrektor szkoły )

LIST 06 Nov 2009 19:37:42
Date: Fri, 06 Nov 2009 19:37:42 +0100
From: Mieczyslaw Borowiec
Subject:
Kochani
Pani dyrektor Anna Piekarska zadzwonila z informacja o obchodach 65 rocznicy i
zaproszeniem do wziecia w nich udzialu. Padlo pytanie czy ktos z nas moglby
wyglosic okolicznosciowa mowe.

Pani dyrektor przeslala dla nas poczta pisemne zaproszenie na uroczystosci 65
rocznicy w piatek 20 listopada. Uroczystosci te poprzedzaja zjazd absolwentow ,
ktory odbywa sie w sobote 21 listopada .
Kto z was wybralby sie ze mna na piatkowe uroczystosci? Czy ktos chcialby wyglosic
mowe?
pozdrawiam
Mietek
ps zalaczam skan zaproszenia i wyciag ze strony szkoly
We Wszystkich Swietych razem z Marzenka zapalilismy znicze na pomniku bitwy o
Olszynke
trzecie zdjecie to zagadka - kto tu mieszkal?
***********************************************************************************
wyciag ze strony naszej szkoly
03.11.2009
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Warszawy serdecznie zapraszają 20 listopada 2009 roku na obchody jubileuszu 65-lecia Naszej Szkoły pod
honorowym patronatem Prezydent miasta stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Program uroczystości:
9.00 - uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka
Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
naszego liceum, w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365.
11.00 - spotkanie w auli 308/309 Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31
11.00 - 12.30 - część oficjalna
13.00 - 14.00 - program artystyczny przygotowany przez uczniów "Dziewiętnastki".
14.00 - spotkanie przy kawie
( Anna Piekarska - dyrektor szkoły )
*******************************************************************
07.09.2009
Drodzy Absolwenci!
Zjazd absolwentów odbędzie się 21 listopada br. w siedzibie szkoły przy ul. Zbaraskiej.
Warunkiem uczestnictwa w zjeździe jest:
- wypełnienie karty zgłoszeniowej
- przesłanie jej na adres szkoły: 04-014 Warszawa, ul. Zbaraska 1
z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW lub faksem na numer 228103829, lub zostawić w sekretariacie szkoły
- dokonanie wpłaty 150 zł na konto: Komitet Rodzicielski przy XIX LO
92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW.
Kwota 150 zł pokrywa następujące wydatki:
- catering z symboliczną lampką wina,
- koszty organizacyjne,
- drobny upominek.
Po otrzymaniu przez nas wypełnionej karty uczestnictwa oraz wpłaty na konto dostaną Państwo potwierdzenie
uczestnictwa w zjeździe. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w menu głównym pod hasłem „Dokumenty”.
( Komitet Organizacyjny )

LIST 16 Oct 2009 14:20:46
Date: Fri, 16 Oct 2009 14:20:46 +0200
From: MTPBorowiec <borow@ifpan.edu.pl>
Subject: zjazd absolwentow
Kochani
Andrzej wypatrzyl na stronie naszego liceum ogloszenie o zjezdzie
przesylam je z prosba o jak najszersze rozpowszechnienie
pozdrawiam
Mietek
Zalaczam Zjazd Absolwentow Karta Zgloszenia

03.11.2009
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Warszawy serdecznie zapraszają 20 listopada 2009 roku na obchody jubileuszu 65-lecia
Naszej Szkoły pod honorowym patronatem Prezydent miasta stołecznego Warszawy Pani
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Program uroczystości:
9.00 - uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza
Arcybiskupa Henryka Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, w intencji zmarłych
nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów naszego liceum, w Kościele pod wezwaniem
Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365.
11.00 - spotkanie w auli 308/309 Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska
19/31
11.00 - 12.30 - część oficjalna
13.00 - 14.00 - program artystyczny przygotowany przez uczniów "Dziewiętnastki".
14.00 - spotkanie przy kawie
( Anna Piekarska - dyrektor szkoły )

17.11.2009
Drodzy Absolwenci!
Zjazd Absolwentów odbędzie się w siedzibie naszej szkoły przy ul. Zbaraskiej 1 w godz.
18.30. – 2.00. Serdecznie zapraszamy.
( Komitet organizacyjny )

08.11.2009
Szanowni Absolwenci!
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy zjazdu absolwentów, czyli osoby, które przesłały do
szkoły wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokonały wpłaty na konto, otrzymają
potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Jeśli ktoś
byłby zainteresowany posiadaniem zaproszenia, może je odebrać w sekretariacie szkoły od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
( Komitet organizacyjny )

07.09.2009
Drodzy Absolwenci!
Zjazd absolwentów odbędzie się 21 listopada br. w siedzibie szkoły przy ul. Zbaraskiej.
Warunkiem uczestnictwa w zjeździe jest:
- wypełnienie karty zgłoszeniowej
- przesłanie jej na adres szkoły: 04-014 Warszawa, ul. Zbaraska 1
z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW lub faksem na numer 228103829, lub zostawić w
sekretariacie szkoły
- dokonanie wpłaty 150 zł na konto: Komitet Rodzicielski przy XIX LO
92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW.
Kwota 150 zł pokrywa następujące wydatki:
- catering z symboliczną lampką wina,
- koszty organizacyjne,
- drobny upominek.
Po otrzymaniu przez nas wypełnionej karty uczestnictwa oraz wpłaty na konto dostaną
Państwo potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w menu
głównym pod hasłem „Dokumenty”.
( Komitet Organizacyjny )

16.02.2009

Drodzy Nauczyciele i Absolwenci XIX LO im. Powstańców Warszawy!

Informujemy, że w listopadzie 2009 roku z okazji 65. rocznicy
powstania Naszej Szkoły pragniemy zorganizować Zjazd Absolwentów.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w przygotowaniu tej
uroczystości. Pytania, sugestie oraz chęć przystąpienia do komitetu
organizacyjnego prosimy kierować na adres:
mniewiadomska@lo19.waw.ids.pl
lub pod numerem
tel. 0228103829.
Szczegółowe informacje będą na bieżąco pojawiać się na stronie
internetowej Naszej Szkoły.
( prof. M. Niewiadomska )

