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Szanowni Członkowie 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

 
z przyczyn niezależnych od Organizatorów wyjazd do Ośrodka Szkoleniowego 

Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie nie odbędzie się. 
 

W związku tym serdecznie zapraszamy w dniach 4 (piątek) - 6 (niedziela) 
października na coroczny wyjazd szkoleniowy „KASZUBY 2013” 

do miejscowości Pażęce, koło Stężycy. 
 

Szczegółowy program wyjazdu szkoleniowego: 
 
4 października - piątek 
od 14.00 - przyjazd i zakwaterowanie w miejscowości PAŻĘCE w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Wandy i Franciszka Kiedrowskich (Pażęce 95, 83-322 Stężyca, 
www.pazece.lynx.pl). 
 
5 października - sobota:  
 
Wykłady szkoleniowe: PROBLEMY BRAKOWANIA 
 
9.00 - Powitanie uczestników szkolenia, 
9.15 - Zmiany w polskim prawie archiwalnym w latach 2013 - 2014, 
10.00 – Wartościowanie, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce i za granicą, 
10.45 – Brakowanie – miedzy teorią a praktyką - analiza problemów, 
11.30 - Bezpieczne niszczenie dokumentacji – pokaz, 
12.00 – BHP w archiwum, 
12.30 – Dyskusja i porady praktyczne, 
13.30 – Zakończenie szkolenia, 
14:00 – Czas wolny, 
16.00 - Ognisko (grill) dla uczestników szkolenia. 
 
6 października – niedziela:  
9:00 – Wycieczka do Węsiorów, zwiedzanie cmentarzyska Gotów i Gepidów z I-II w. 
12:00 - Zakończenie szkolenia, wyjazd uczestników. 

 
Uczestnicy pokrywają koszt noclegów i wyżywienia w Gospodarstwie 
Agroturystycznym w miejscowości Pażęce oraz koszty dojazdów. 
Cena noclegów za osobę wynosi 70,- zł za 2 noce. Wyżywienie w cenie: 13 zł/os za 
posiłek. Koszt sobotniego ogniska lub grilla pokrywa Zarząd. 
Dojazd PKP do Gołubia (www.pkp.pl), bus ze stacji PKP Gołubie (50 zł – max 7 
osób) lub PKS do Stężycy (http://www.e-podroznik.pl/) . 
 
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w wyjeździe do Moniki Płuciennik (tel. kom. 
693 33 98 33) lub Stanisława Flisa (tel. kom. 691 518 580) lub na adres e-mail: 
sap@archiwapomorskie.pl do dnia 30 września 2013 roku. 
 
 Zarząd Oddziału Gdańskiego 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
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Gospodarstwo Agroturystyczne Wandy i Franciszka Kiedrowskich 
 

Pażęce 95, 83-322 Stężyca 
www.pazece.lynx.pl, www.pazece.pl 

 

 
 
 

Zapraszamy wszystkich spragnionych ciszy i spokoju do wypoczynku do 
tradycyjnego gospodarstwa kaszubskiego Wandy i Franciszka Lew-Kiedrowskich na 
terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Jest ono położone w ładnej i spokojnej 
okolicy (850m od przystanku PKS/BUS, 5km od przystanku PKPGołubie), 
zapewniającej wygodny wypoczynek (pokoje 1, 2, i 3 osobowe z łazienkami) oraz 
kontakt z naturą (towarzystwo koni wierzchowych, owiec, dzików i innej zwierzyny 
leśnej). Państwo Kiedrowscy oferują przejażdżki konne wierzchem, wozem 
drabiniastym i bryczkami, a także staw z rybami i 120 letni piec chlebowy. Ponadto 
prowadzą kuchnię, zaopatrzoną we własne wyroby: chleb, twarogi, masło, jajka, 
wędliny. Pani Wanda i jej córka Katarzyna są przewodniczkami po Kaszubach. Pan 
Franciszek i siostrzeniec Stanisław Szwichtenberg - instruktorami jazdy konnej. 
 

       

http://www.pazece.pl/


        
 
Oferta: 
- pokoje 1, 2 osobowe 3 osobowe z łazienkami, 
wyposażenie pokoi: pościel, TV/SAT, dostęp do Internetu, lodówka , czajnik 
bezprzewodowy, naczynia (prosimy zabrać ręczniki), 
- sala balowo - konferencyjna, 
- miejsce na grilla, 
- możliwość przejażdżki konnej (wierzchem, wozem drabiniastym, bryczkami), 
- staw z rybami, 
- wypożyczalnia rowerów, 
- miejsca parkingowe, 
- możliwość zabrania zwierząt. 
 
Dokładne położenie: 
przystanek PKS/BUS - 850 m 
dworzec PKP - 5 km Gołubie lub 10 km Kościerzyna 
jezioro - 1000 m 
rzeka - 900m 
punkt widokowy - Wieżyca 1500 m 
sklep spożywczy - 500 m 
bank/bankomat - 800 m  
stacja paliw - 500 m 
poczta - 2000 m 
apteka - 900 m 
opieka medyczna - 700 m 
kościół - 800 m 
cmentarzysko w Węsiorach – 11 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cmentarzysko Gotów i Gepidów w Węsiorach 
 

 
 
 

W Węsiorach nad jeziorem Długim znajduje się cmentarzysko Gotów z I-II 
wieku naszej ery. Na zalesionym stoku odkryto 20 kurhanów - kopce usypane z 
kamieni i głazów, pod którymi na różnych głębokościach znajdują się pochówki 
ciałopalne i szkieletowe, 4 kamienne kręgi i ponad 100 grobów. Kamienne kręgi to 
regularne koła wyznaczone przez sterczące pionowo głazy, tzw. stale, najczęściej 
bez grobów, choć Węsiory stanowią wyjątek. Kamienne kręgi są najstarszymi 
elementami cmentarzysk, gdyż stawiono je jako pierwsze, wyznaczając miejsce 
przyszłych pochówków. Prawdopodobnie były to też miejsca spotkań starszyzny 
plemiennej. 
Cmentarzysko odkryto w 1938 roku, a pierwsze badania przeprowadzili naukowcy z 
Uniwersytetu Łódzkiego w latach 50-. XX wieku. Dzięki badaniom wiemy, że 
Goci znaleźli się u ujścia Wisły, przybywając ze Skandynawii, na przełomie er. 
Obecni byli na całym obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Cmentarzysko w 
Węsiorach założono w 70-80 roku naszej ery i użytkowane było do przełomu II/III 
wieku. Na początku III wieku Goci opuścili Pomorze, przez teren Polski do dzisiejszej 
Ukrainy wędrując nad Morze Czarne. 
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Zgłoszenie uczestnika szkolenia 
 

 
„KASZUBY 2013” 

PAŻĘCE w Gospodarstwie Agroturystyczne Wandy i Franciszka Kiedrowskich 
Pażęce 95, 83-322 Stężyca, www.pazece.lynx.pl 

4 października (piątek) do 6 października 2013 roku (niedziela) 
 

Imię i Nazwisko  

Nazwa instytucji  

Telefon  

Adres a-mail  

 

Bus 
z/do PKP Gołubie 

koszt ok. 50 zł/7 osób 
 

4.10. wybieram                               o godzinie ……:…… 
 

       6.10. wybieram  

Noclegi 

4/5 październik 2013r. 5/6 październik 2013r. 

Wybieram  Wybieram  

Wyżywienie 

4 październik 
kolacja (ok.13 zł) 

5 październik 
śniadanie (ok.13 zł) 

6 październik 
śniadanie (ok.13 zł) 

Wybieram  Wybieram  Wybieram  

 
Uwagi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prosimy o odesłanie formularza rejestracyjnego dnia 30 września 2013 roku na 
adres sap@archiwapomorskie.pl. 
 
Wszelkie pytania dotyczące szkolenia proszę kierować do Moniki Płuciennik         
(tel. APG (58) 301 74 64, tel. kom. 693 33 98 33) lub Stanisława Flisa (tel. kom. 691 
518 580) lub na adres e-mail: sap@archiwapomorskie.pl. 
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