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Załącznik nr 2 

Warszawa, październik 2015 r. 
   Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie - 

najlepszego liceum w Polsce, według ostatniego rankingu „Perspektyw” -  zwraca się do 

Państwa z propozycją zareklamowania Państwa Firmy w czasie Jubileuszu 110. rocznicy 

utworzenia Liceum (styczeń 2016 rok). Państwa baner, logo lub reklama w materiałach  

drukowanych z okazji obchodów trafi do setek uczestników uroczystości – absolwentów, 

zaproszonych gości i  uczniów. 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica kultywuje tradycję związaną z 

powołaną 16 stycznia 1906 r. Szkołą Realną. Trudna i złożona historia naszego kraju od-

zwierciedliła się w dziejach Szkoły. Nasza społeczność skupia absolwentów przedwojen-

nego Gimnazjum i  Liceum im.  Stanisława  Staszica,  TPD 2, XIV Liceum  im. Klementa  

Gottwalda i XIV Liceum im. Stanisława Staszica. 

Liceum Staszica słynie z nauczania przedmiotów ścisłych. Niezmiennie odnosi sukcesy  

w olimpiadach przedmiotowych – krajowych i międzynarodowych.  

     Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w jubileuszowych uroczystościach będą brali 

udział wybitni absolwenci reprezentujący środowiska naukowców, biznesmenów, ekono-

mistów, polityków, dziennikarzy, prawników, lekarzy, artystów ... z Polski i z zagranicy. 

     W Jubileuszowej Sesji Naukowej weźmie udział ponad 600 osób, w Turnieju Brydżo-

wym – ponad 200, a w Balu Absolwenta – blisko 500.   

Proponujemy następujące formy reklama Państwa firmy: 

banery, posty, balony reklamowe, umieszczenie na liście darczyńców na stronie Stowarzy-

szenia na 6 miesięcy.  

      Zachęcamy do wykupienia powierzchni reklamowej w okolicznościowym folderze, 

który trafi do rąk każdego uczestnika III Wielkiego Balu Absolwenta (w załączeniu -  cen-

nik powierzchni reklamowych). W sprawach technicznych związanych z drukiem kon-

taktować się z Panią Jolantą Dec – tel.601-37-65-75, info@sferagrafiki.pl 
Wpłaty za reklamę można dokonać na konto Stowarzyszenia -  PKO BP – 26 1020 

1097 0000 7802 0109 2709, Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. S. Staszica w 
Warszawie, ul. Nowowiejska 37 a, 02-010 Warszawa,  na podstawie wystawionego 

przez nas rachunku lub umowy. 

       Bardzo liczymy na to,  że zechcą Państwo  zaprezentować swoją Firmę, finansowo 

uczestnicząc w  realizacji programu Jubileuszu Liceum, które ma piękną kartę w historii i 

wielkie zasługi w kształceniu i wychowywaniu młodych ludzi, którzy w dorosłym życiu 

tworzą elity naszego kraju. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. 
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