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Warszawa  maj 2015 r. 
Motto Zjazdu: 
„Srebrne noce dzwoniły 
Przyzywaniem kukułek 
Liść po liściu roniło 
Ciepło wiosny z bibułek” 

(-)Zygmunt Jan Rumel 
 

ZAPROSZENIE NA X JUBILEUSZOWY ŚWIATOWY ZJAZD RODZIN 
OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH 

WARSZAWA, 5 września – 6 września 2015 r. 
Serdecznie zapraszamy na X Zjazd, który odbędzie się w kompleksie akademickim Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. 

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 
445 zł w pokoju jednoosobowym „Lux” (ilość miejsc ograniczona), 
415 zł w pokoju jednoosobowym (ilość miejsc ograniczona), 
385 zł w pokoju dwuosobowym, 
370 zł w pokoju trzyosobowym. 

W ramach wyszczególnionej kwoty organizatorzy zapewniają: 2 noclegi z 4 na 5 września i z 5 na 6 
września, śniadania, obiady, biesiadę i kolację w wymienione dni oraz przejazdy autokarami 6 
września na uroczystości zewnętrzne. 
Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z noclegów wpłacają 295 zł. 
Uczestniczy, którzy nie będą korzystać z noclegów i pełnego wyżywienia wpłacają 120 zł. 
Opłata za dodatkową biesiadę wynosi 100 zł. 
Dopuszcza się możliwość zamówienia dodatkowych obiadów lub biesiady jednak po cenie różnej 
od płaconych przez uczestników i z co najmniej dobowym wyprzedzeniem. 

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma książkę Janiny Smogorzewskiej „Wojenne straty 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich”. 
Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lipca 2015 r., wpłaty za uczestnictwo należy dokonać na 
nasze konto: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa 

nr konta: 59 1240 1037 1111 0010 5663 7402 
w terminie obowiązkowym najpóźniej do 30 lipca 2015 r. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Zgłaszam swoje uczestnictwo w X Zjeździe, który odbędzie się w dniach 5-6 września 2015 r. 
w Warszawie. 
1. Nazwisko i imię (dla kobiet również panieńskie)………………………………………………….. 

2. Adres…………………………………………………………………………………………….….. 

3. Osada na Kresach………………………………………………………………………………...… 

4. Rodzaj pokrewieństwa z osadnikiem……………… 
5. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca Zjazdu w Warszawie i z powrotem, łącznie 
z ubezpieczeniem na czas Zjazdu pokrywam we własnym zakresie. 



Równocześnie informujemy, że będzie istniała możliwość wykupienia większej ilości 
noclegów (przed i po Zjeździe) w pokojach 1, 2, 3 osobowych według potrzeb. Jeżeli zechcecie 
Państwo skorzystać z oferty (za dodatkową opłatą) prosimy uwzględnić to w karcie zgłoszenia. 
Zwłaszcza awizując wcześniejszy przyjazd. Jest zrozumiałe, że nie dysponujemy pokojami tylko 1 
osobowymi i tylko na parterze, poza tym standard hotelowy jest studencki i w większości 
sanitariaty są wspólne na 3 pokoje, dlatego też w tym przypadku decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Odnosi się to do pokoi 1 osobowych i na parterze. 

Dojazdy z centrum Warszawy: 
• metrem linia M1 do stacji Metro Służew, a następnie autobusem nr 193 w kierunku Ursynowa 

Płn.. Wysiadamy na przystanku SGGW Rektorat, 
• z Lotniska Chopina autobusem 148. Wysiadamy na przystanku SGGW Rektorat, 
• z Pragi autobusem nr 166. Wysiadamy na przystanku SGGW Rektorat. 
Następnie udajemy się do recepcji Zjazdu – Dom Studencki SGGW „HILTON” przy 
ul. Nowoursynowskiej 161 (za budynkiem Biblioteki Głównej SGGW). 
 
         Prezes  Stowarzyszenia      Przewodniczący Zjazdu 
 
           Mieczysław Wójcik                                                                   Janusz Szuba 
 
Adres do korespondencji: 

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich 
Al. Armii Ludowej 30 m. 2 

00-680 Warszawa 
lub 

Mieczysław Wójcik 
Ul. Grochowska 339a m. 1 

03-822 Warszawa 
telefon (022) 810 36 39 
 
lub wstępną rezerwację elektronicznie na poniższe adresy: 
stosad@wp.pl 
mlwojcik@wp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Proszę o zakwaterowanie: tak/nie w pokoju 1, 2, 3 ………….osobowym. 

7. Kartę zgłoszenia dla ………………………………………. wraz z dodatkowymi osobami…….. 

………………………………………………………………….……. przesyłam do 15 lipca 2015 r. 
8 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie dotrzymania terminów organizatorzy nie są 
zobowiązani do zapewnienia uczestnictwa w Zjeździe. 
Inne uwagi, życzenia: 

………………………………….……………………………………………………………………. 

……………….……….       …………………….. 
      miejscowość data                         podpis 

mailto:stosad@wp.pl
mailto:mlwojcik@wp.pl

