Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 5; tel. (058) 3017464; sap.archiwapomorskie.pl

Szanowni Członkowie
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
serdecznie zapraszamy
na coroczny wyjazd szkoleniowy „KASZUBY 2017”
który odbędzie się w Hotelu Garczyn w Garczynie
w dniach 6 - 8 października 2017 roku (piątek - niedziela)
Temat przewodni szkolenia: CO W TRAWIE PISZCZY?
Archiwistyka na progu zmian
Szczegółowy program wyjazdu szkoleniowego:
6 października – piątek
od 14.00 - Przyjazd i zakwaterowanie w Hotelu Garczyn
Dojazd PKS z Gdańska (14:35-15:57, 15:40 – 17:02, 18:30-19:52 – cena 15,00 – 18,80 zł)
Hotel znajduje się 1 km od przystanku PKS.
https://www.google.pl/maps/place/Garczyn.+Hotel.+Centrum+wypoczynkowo++szkoleniowe/@54.1268323,17.8978663,2349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa925b03a9ea491
7!8m2!3d54.1268323!4d17.8978663

Od 18:00 – Kolacja
Od 19:00 – Tradycyjny wieczór integracyjny Archiwistów
7 października - sobota:
Od 8:00 – Śniadanie
10:00-13:00 Wykłady szkoleniowe:
10.00 – Powitanie uczestników szkolenia, sprawy organizacyjne
10.15 – Sprawozdanie z VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów
11:00 – Sprawozdanie ze XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP
11:30 – Zmiany w metodyce archiwalnej związane z wdrożeniem ZoSIA
12:15 – Dyskusja i porady praktyczne
13:00 – Zakończenie szkolenia
13:15 – Obiad
14:00 – Czas wolny – dla chętnych liczne atrakcje: kajaki, itp.
18.00 – Ognisko
8 października – niedziela:
Od 8:00 – Śniadanie
10:00 – Wycieczka piesza do Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. (2,2 km)
11:00 – Zwiedzanie fabryki
14:00 – Zakończenie szkolenia, wyjazd uczestników.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla Członków SAP wynosi 195 zł, w tym:
- noclegi w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych w Hotelu Garczyn,
- wyżywienie: w piątek kolacja, w sobotę śniadanie, obiad i ognisko, w niedzielę
śniadanie,
- uczestnictwo w wykładach szkoleniowych,
- zwiedzanie Zakładów Porcelany Stołowej w Lubianie.
Dodatkowo płatne:
- okoliczne atrakcje: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne, itp.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym na załączonym
formularzu zgłoszenia uczestnika, na adres: sap-prezes@archiwapomorskie.pl, do
dnia 30 września 2017 roku.
Wszelkie pytania dotyczące szkolenia proszę kierować na ww. adres e-mail.

Do zobaczenia!
Zarząd Oddziału Gdańskiego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

HOTEL GARCZYN
Hotel Garczyn usytuowany jest na terenie powiatu kościerskiego położonego
na Pojezierzu Kaszubskim, w krainie geograficznej nazywanej Szwajcarią
Kaszubską. Bogactwem powiatu kościerskiego jest krajobraz, malownicze wzgórza
morenowe, liczne jeziora rynnowe i tysiące hektarów lasów, łąk i pól. Niepowtarzalny
klimat powiatu tworzy kultura materialna i duchowa Kaszubów. Powierzchnia powiatu
objęta jest różnymi formami przyrody i krajobrazu: zespoły przyrodniczo krajobrazowe:
Rynna
Raduńska,
Rynna
Dąbrowsko-Ostrzycka;
parki
krajobrazowe: Wdzydzki Park Krajobrazowy, Kaszubski Park Krajobrazowy;
rezerwaty przyrody: Strzelnica (3 km od hotelu), Czapliniec w Wierzysku (10 km),
Orle nad Jeziorem Dużym (30 km), Brzęczek (30 km), Krwawe Doły (30 km).
Ośrodek Wypoczynkowy Garczyn o powierzchni 9 ha położony jest bezpośrednio
przy jeziorze Garczyn o powierzchni 113 ha.
Teren ośrodka jest ogrodzony, istnieje wydzielone kąpielisko wraz z plażą
oraz przystanią sprzętu wodnego.
Do dyspozycji wczasowiczów są: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne.
Na terenie ośrodka znajdują się:
 boiska do gier zespołowych (koszykówki i siatkówki),
 korty tenisowe (ceglany i asfaltowy)
 plac zabaw dla dzieci.
 boisko do piłki nożnej
 hydromasaż
 fitness.
Do dyspozycji jest świetlica (około 100 miejsc) oraz sala do gry w tenisa stołowego.

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA S.A.
Lubiana jest nowoczesnym producentem porcelany stołowej oferującym
wyroby na najwyższym, światowym poziomie.
Swoją działalność rozpoczęła 1 września 1969 roku jako przedsiębiorstwo
jednozakładowe. Ponad 20 lat później - 31 marca 1992 roku - firma została
przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, a w 1995 roku
akcje Spółki zostały wniesione przez Skarb Państwa do funduszy inwestycyjnych.
Dnia 17 września 2002 pakiet większościowy akcji Lubiana S.A. został sprzedany
Zakładom Przemysłu Jedwabniczego Wistil S.A., który obecnie posiada 90,7% akcji.
W latach 2003-2012 Lubiana S.A. przejęła 99% kapitału akcyjnego Porcelana
Chodzież S.A. oraz 86% udziałów Zakładów Porcelany Ćmielów Sp. z o.o., co czyni
ją największą grupą porcelanową w Europie, a jej roczny potencjał produkcyjny to
około 20 000 ton.
Lubiana wyspecjalizowała się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich
parametrach jakościowych. Stosuje kilkukrotne, wysokotemperaturowe wypały:
• pierwszy tzw. biskwitowy – w temperaturze 1000⁰C,
• drugi ze szkliwem tzw. ostry - w temperaturze 1400⁰C.
Taki tok technologii produkcji zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną, odporność
na uszkodzenia mechaniczne i wysoką twardość szkliwa.
W zakresie wypału dekoracji Lubiana wykorzystuje dwie metody:
• wtapianie dekoracji w szkliwo – w temperaturze 1250-1270⁰C. Dekoracje tak
wypalone charakteryzują się praktycznie wieczystą żywotnością. Fabryka dysponuje
znaczącym potencjałem stosowania tej technologii wypału tj. ok. 1 380 000 szt.
miesięcznie,
• dekoracje naszkliwne - w temperaturze 780-820⁰C. Ten sposób wypału
przeznaczony jest głównie dla dekoracji ze złotem i platyną.
Podczas produkcji wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia, takie jak
prasy izostatyczne, urządzenia do odlewania ciśnieniowego i mechanicznego
szkliwienia, energooszczędne piece marki Riedhammer i Grün oraz piece do wypału
dekoracji wszkliwnych (1260⁰C), które umożliwiają produkcję wyrobów nadających
się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach.
Wszystkie dekoracje odpowiadają normom sanitarnym.
Obecnie Lubiana prowadzi sprzedaż swoich wyrobów aż w 40 krajach na
całym świecie w ilości 3 500 000 sztuk wyrobów miesięcznie. http://lubiana.com.pl/

