
Kontakt oraz dodatkowe informacje

Podkarpacie
Magdalena Drozdowska, Biuro Konsula Honorowego RFN w Rzeszowie
tel. : 696 077 869, E-mail : konsul@asklepios.pl

Małopolska
mgr Dorota Niedenthal 
tel.: 509 323 286, E-mail : dorota.niedenthal@op.pl

Wielkopolska
Wiesława Norkowska – Nawrot
tel. : 607 183 049, E-mail : gimnazjumrosko@wp.pl

W/w osoby przyjmują także zgłoszenia uczestników z pozostałych 
województw.

Annegret Kramp-Karrenbauer  
Premier Kraju Saary

Mirosław Karapyta, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Jacek Wojtas, 
Podkarpacki Kurator Oświaty

Dr Gottfried Zeitz, 
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec  
we Wrocławiu 

Dr Werner Köhler,
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec 
w Krakowie

U nas nuda nie istnieje
Znamy się na tym
Od wielu lat zajmujemy się tym, co w innych  
zielonych szkołach należy do rzadkości, 
mianowicie organizacją spotkań w ramach 
międzynarodowej wymiany młodzieży. Nasze 
długoletnie doświadczenia wykorzystuje-
my, organizując między innymi letnie obozy 
językowe. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
doświadczonych opiekunów z Polski, Urzędu 
ds. Młodzieży Starostwa Saar–Pfalz oraz 
wielojęzycznym pedagogom z naszego 
Ośrodka, możemy zaoferować naszym gościom 
wyjątkowe i niezapomniane wakacje.

W 2010 roku za 
swoją wyjątkową 
działalność Spohns 
Haus został po raz 
czwarty wyróżniony 
przez UNESCO, jako 
modelowy projekt 
 dekady w ramach 
 programu 
„Kształcenie na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju“.

Opinie
Panie Bollinger! 
Dziękujemy za wspaniały obóz! Wycieczki do Paryża, Strasburga 

i Kolonii były bardzo interesujące, poprawiłyśmy niewątpliwie 
naszą znajomość języka niemieckiego i poznałyśmy  

fantastycznych przyjaciół. Jesteśmy zachwycone pobytem  
i z przyjemnością wrócimy jeszcze do Gersheim.  

Serdecznie dziękujemy! Weronika i Dominika Krzywoń 

Witam!
Dziękuję Państwu  za stworzenie naszym dzieciom możliwości 

wyjazdu do Gersheim. Dzieciaki wróciły bardzo szczęśliwe, 
z bagażem pełnym wspaniałych wrażeń i wspomnień, a co 

najważniejsze z zapałem do nauki języka niemieckiego, na co po 
cichu liczyłam. Przekonały się nareszcie, że także język niemiecki 

warto znać. Bardzo dziękujemy.  
Pozdrawiam Magda Koczot

Patronat 14-dniowy

Obóz językowy 2013 
w Ekologicznej Zielonej Szkole  
w Gersheim/Niemcy

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

program pobytu

Zapisz się już teraz



Drodzy Rodzice i Uczniowie,
dzięki współpracy partnerskiej, pomiędzy Krajem Saary i woje-
wództwem Podkarpackim, już od kilku lat organizujemy,  
w położonej na granicy niemiecko – francuskiej, Ekologicznej 
Zielonej Szkole w Gersheim, obozy językowe dla młodzieży  
(13 – 18 lat). Nasze kontakty poszerzyliśmy nawiązując 
współpracę z innymi województwami. Dzięki temu w Spohns 
Haus gości regularnie także młodzież z Małopolski, Wielkopolski, 
Śląska i innych regionów Polski. 

Letni obóz językowy w Spohns Haus to wyjątkowa okazja do 
spędzenia wspólnie z rówieśnikami z Niemiec fantastycznych  
wakacji. To szansa na poznanie wielu wyjątkowych miejsc takich 
jak Paryż, Strasburg, Heidelberg czy Luksemburg i jednocześnie 
na doskonalenie swoich umiejętności językowych. 

Turnusy
W tym roku przyjmowane są zgłoszenia jedynie na dwa turnusy. 
Pierwszy turnus został w całości zarezerwowany dla dzieci pracow-
ników przedstawicielstwa jednej z saarlandzkich firm, w Polsce. 
 
 21.07. – 04.08. 2013
 04.08. – 17.08. 2013

Kurs języka niemieckiego
Jak co roku nasi pedagodzy spotkają się – tym razem w Kra-
kowie – by wspólnie opracować szczegóły przyszłorocznego 
programu obozów językowych. Także program nauczania języka 
niemieckiego zostanie zoptymalizowany, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych metod nauczania. Polska młodzież, w małych 
grupach, przedpołudnia spędzać będzie na intensywnej nauce 
języka niemieckiego. Popołudniami realizowany będzie atrakcyjny 
program z udziałem młodzieży niemieckiej. 

Zakwaterowanie
Gersheim – gmina z tradycjami
Położona w malowniczej okolicy, tuż na granicy niemiecko – 
francuskiej Gmina Gersheim liczy sobie 8000 mieszkańców, a w jej 
skład wchodzi 9 miejscowości.  
➜ www.gersheim.de

Spohns Haus – renomowany ośrodek
Właśnie w Gersheim znajduje się Ekologiczna Zielona Szkoła 
Spohns Haus – nowoczesny ośrodek młodzieżowy, posiadający 
komfortowe zaplecze mieszkalne, własną stołówkę oraz zaple-
cze edukacyjne. Międzynarodowy charakter tego miejsca oraz 
wyjątkowe projekty realizowane w Spohns Haus zyskały już 
czterokrotnie wyróżnienie UNESCO.
➜ www.spohnshaus.de

Obóz językowy: Witamy w Ekologicznej 
Zielonej Szkole Spohns Haus w Gersheim

Z położonego tuż 
przy granicy  
z Francją Gers-
heim zapewnia-
my wyjątkowe 
wycieczki, np. do 
Strasburga, czy 
Paryża.

Program
Koszt udziału wynosi 2190 złotych i obejmuje:

  14 – dniowy pobyt, wraz z pełnym wyżywieniem w Ośrodku 
Spohns Haus

  koszt przejazdu komfortowym autokarem, pod opieką  
polskich opiekunów

 40 – godzinny kurs języka niemieckiego
  zajęcia popołudniowe z udziałem młodzieży niemieckiej  

(basen, rajdy, zajęcia sportowe, itp.) pod opieką polskich  
i niemieckich pedagogów

 wycieczki do najciekawszych zakątków Kraju Saary
 majsterkowanie oraz zajęcia kreatywne
  dodatkowy program turystyczny: wycieczki do Paryża,  

Strasburga, Heidelbergu lub Luksemburga
  koszt ubezpieczenia medycznego
  strzelaniu z łuku
  warsztaty laboratoryjne na Uniwersytecie Saarlandzkim
  wspinaczka
  geocaching

Świetna zabawa! Wszystko, 
czego potrzebujesz, mamy 
na miejscu: tenis stołowy, 
piłkarzyki, sale edukacyjne, 
warsztat majsterkowicza, 
weranda, plac do grillowania, 
boisko sportowe …  
i wspaniałe towarzystwo!
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