
 
Zjazd absolwentów 

Wydział Geodezji 1978’ 
 

CZAS ZNÓW ODWIEDZIĆ KORTOWO 
 

Kortowo nas znowu woła,  
By rozejrzeć się dokoła – 
co się w kampusie zmieniło,  
co zostało, wyładniało.  
Tu 40 lat temu  
dyplom wręczono każdemu, 
życząc szczęścia, zaradności,  
zawodowej uczciwości.  

Czas by teraz podsumować,  
czego dało się dokonać,  
wymienić doświadczeniami,   
radościami, sukcesami,  
podzielić się też żartami,  
zabawić z piosenkami.  
Niech, więc kortowskie wezwanie  
bez echa nie pozostanie! 

D. Bobrzecka 
 
A oto nasze propozycje: 
 

Ø Nikt nie zawiedzie i wszyscy stawią się w Kortowie w dniach 7-9.09.2018 r. 
Ø Koszt spotkania: 195,00 od 1 osoby (x2 w przypadku osoby towarzyszącej) plus koszty noclegów w pokojach w 

DS. 9, które każdy uczestnik opłaca sam po przyjeździe (60-70 zł za dobę w pokojach 1-, 2-osobowych + opłata 
klimatyczna – 2,20 zł/dobę).  

Ø Przy organizacji zjazdu korzystamy z usług Fundacji im. M. Oczapowskiego, działającej w Kortowie z inicjatywy 
Stowarzyszenia Absolwentów UWM. 

Ø Wypełnioną „Kartę zgłoszeniową” oraz kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
7.08.2018 r. na adres: Fundacja im. M. Oczapowskiego, ul. Heweliusza 14 p. 112, 10-724 Olsztyn – Kortowo lub 
na email: agnieszka.szulich@uwm.edu.pl. Pieniądze prosimy przesłać na konto Fundacji: Pekao S.A. o/Olsztyn 32 
1240 5598 1111 0010 7135 7514 (z dopiskiem Geo 78’). 

 
Tel. kontaktowe: 
 
Zdzisław Gieros      tel. 608 459 170 
Fundacja im. M. Oczapowskiego – Agnieszka Szulich tel. 89 523 49 69 fax 89 523 44 11  
       e-mail:  agnieszka.szulich@uwm.edu.pl 
 

PROGRAM ZJAZDU 
8.09.18 r.  (sobota) 
  
od 14.00    - zakwaterowanie w DS. 2 
10.40-13.00    – uroczystości związane z Dniem Absolwenta (szczegóły znajdują się na stronie  
    www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie) 
13.30     – wspólne zdjęcie pod rektoratem 
14.15     – obiad w Klubie Absolwenta “Arton” 
19.00-3.00    – bal „u Michała (pod rektoratem) 
  
9.09.2018 r.  (niedziela) 
  
9.00     – śniadanie w Klubie absolwenta “Arton” 
    

---------------tu proszę odciąć i po wypełnieniu (wraz z kopią dowodu wpłaty) odesłać na adres------------------ 
 
       Fundacja im. M. Oczapowskiego, ul. Heweliusza 14 p. 112, 10-724 Olsztyn (Zjazd – Geo 78’) do 7.08.2018 r. 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
Imię i nazwisko…………………………. ……………...………..Panieńskie……………………………………... 

Adres………………………………………………………………………………………………………………... 

e-mail ………………………………………..…………… tel. ……………………………………………………. 

Zamawiam noclegi w następujących terminach: 7/8.09.2018 i/lub 8/9.09.2018 (pokój 1-, 2-osobowy) - prosimy zakreślić 

kółeczkiem odpowiedni wariant. Płatność za nocleg gotówką w dniu przyjazdu w DS 2 

Uwagi i dodatkowe informacje dla organizatorów …………………………………………………………..…….. 

………………………………. 
     Podpis 

mailto:rodek@uwm.edu.pl

