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Drodzy - koleżanki, koledzy i sympatycy!

Wiele lat temu powstała tradycja wrześniowych mojowolskich spotkań absolwentów i
sympatyków naszej leśnej szkoły.

To były zawsze, bardziej lub mniej, udane weekendy, a opinia o nich szeroko niosła się po
lesie.

Jedno było jednak niezaprzeczalne - po latach spotykali się tutaj ludzie, których wspólną cechą
było ukończenie technikum leśnego, albo przynajmniej czasowe w tej edukacji uczestnictwo,
także, silna emocjonalna więż osobista z Moją Wolą, pałacem, parkiem i otaczającym całość
lasem, często też z mieszkańcami tej niezwykłej miejscowości.

Najważniejsze jednak były wspomnienia lat młodości z tym miejscem związanych i to
niekoniecznie te dotyczące nauki i pracy.

W roku 1975 szkoła została zlikwidowana - niestety.

Teraz pałac stoi ruiną, park zarósł, a pod koniec sierpnia stanica "Biały Daniel" dostąpi etapu
przebudowy, jak to zaplanowały władze gminy Sośni i, jak to Unia dała na to trochę pieniędzy.

Może sam projekt nie jest najlepszy i nie pasuje do otoczenia, ale taki generalny remont to
zawsze
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"coś".

W tym roku po raz ostatni mamy możliwość spotkać się na, jeszcze, "starych śmieciach".

Z uwagi na remont spotkanie nie może odbyć się we wrześniu, ale wynegocjowany został
ostatni weekend sierpnia; 24 - 26 dzień miesiąca, kiedy to udostępnione zostanie nam to
miejsce za zgodą władz gminy i aktualnej ajentki.

Zasada spotkania jest taka, że nie ma żadnych zasad.

Jak co roku przyjadą Ci, którzy kochają to miejsce i mają ochotę na spotkanie z kolegami i
przyjaciółmi.

Ajentka stanicy zapewnia smaczne posiłki i noclegi, a rezerwacji miejsc można dokonać pod
numerem telefonu stacjonarnego Pani Eugenii Brzezichy - 62 739 1712 lub 62 739 1591 w
godzinach 8-15.

Artykuł o walorach i kosztach pobytu w stanicy znajduje się w Aktualnościach na stronie głównej
www.mojawola.za.pl oraz w artykule tematycznym z ubiegłego roku, na Forum.

Mam nadzieję, że Ci, którzy przyjadą, wyniosą z tego spotkania miłe wspomnienia.

Administrator strony; Marek Jaszczyński "Jaszczur".
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