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                                                  K O M U N I K A T                     
      W dniu 20 listopada 2015 roku obradował w Zagnańsku Komitet Organizacyjny  
      I Zjazdu Gospodarzy Mateczników Polskości i ich sympatyków w składzie: 
      dr Maciej A.Zarębski (przewodniczący), prof. Andrzej Tyszka i dr Andrzej 
      Stawarz (wiceprzewodniczący), mgr Jan Jadach (sekretarz), mgr Edward Karyś 
      (skarbnik). Postanowiono zorganizować Zjazd w dniach 27-29 maja 2016 r.  
      w miejscowości Tumlin – Osowa (12 km od Kielc) na terenie gminy Zagnańsk. 
      Zjazd zostanie przeprowadzony siłami społecznymi. Karta uczestnictwa w Zjeździe 
      wynosi 200 zł od osoby. Pokrywa ona częściowo koszty organizacyjne Zjazdu.   
      Obejmują one: zakwaterowanie (w pokojach dwuosobowych) w dniach: 27/28 i 28/29 
      maja, wyżywienie podczas trwania Zjazdu (począwszy od kolacji w dniu 27 maja a 
      skończywszy na obiedzie 29 maja, koszty wycieczki „Szlakiem Świętokrzyskich 
      Mateczników”, transportu podczas trwania Zjazdu, koszty organizacji sesji plenarnej 
      i towarzyszących Zjazdowi  sympozjów oraz koszty materiałów zjazdowych i 
      pozjazdowych.                  Ramowy program Zjazdu 
       27 maja godz. 13-18.00 przyjazd do Hotelu „Jaskółka” w Tumlinie -Osowej  
                19-22.oo – sympozjum „Literatura małych ojczyzn”   
       28 maja godz.   9 – 11.00 –uroczyste otwarcie Zjazdu i sesja plenarna 
            11 – 14.00 – wycieczka „Szlakiem Świętokrzyskich Mateczników” 
            15.00 – 21.00 wyjazd do Zagnańska do Ośrodka Świętokrzyskich Mateczników; 
                 zwiedzanie Ośrodka, prezentacje multimedialne Mateczników Świętokrzyskich 
                 i Polonijnych, występy artystyczne, uroczysta kolacja, powrót do hotelu  
          29 maja godz.  9 – 12.00 sympozjum „Mateczniki Polskości” ( 10 min. prezentacje,  
            12 – 14.00 wybory do Rady Krajowej Mateczników Polskości (udział biorą 
            gospodarze Mateczników, którzy od organizatorów otrzymają karty do głosowania) 
            14.00 – obiad i zakończenie Zjazdu 
              Opłaty karty uczestnictwa w Zjeździe  należy dokonać   
     w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016 r.  na podane u góry konto ŚTR.     
Na przelewie należy wyraźnie napisać cel wpłaty;  dokładny adres nadawcy oraz nazwę 
matecznika, lub w wypadku gdy nie reprezentujemy matecznika, słowo sympatyk. Liczba 
miejsc hotelowych ograniczona. Organizatorzy zapewniają przyjęcie wszystkich osób, 
które dokonają wpłaty w podanym powyżej terminie. Pierwszeństwo jednak będą miały 
osoby, które pierwsze dokonają wpłaty. Pozostałe zostaną zakwaterowane w pobliskim 
ośrodku agroturystycznym. Do wszystkich posiadaczy karty uczestnictwa zostanie wysłany 
na początku kwietnia br. komunikat II, a na początku maja 2016 r. zaproszenie na Zjazd   
                                   Za Komitet Organizacyjny Zjazdu                          
                                                 dr Maciej A.Zarębski      

Komunikat ten skierowany jest także do darczyńców.  Dotyczy to zarówno wsparcia 

organizacyjnego Zjazdu jak też wydawnictw przed i po Zjazdowych (miejsce na reklamę)                                     


