
Znamy się na tym
Dysponujemy bogatym doświadczeniem 
w kwestiach związanych z wymianą 
międzynarodową. To, co w innych zielonych 
szkołach stanowi rzadkość, mianowicie 
spotkania młodzieży z różnych krajów, my 
praktykujemy na co dzień. Korzystają na 
tym także organizowane przez nas obozy 
językowe. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
doświadczonych opiekunów z Polski, orga-
nizacji Naturschutzbund NABU Saarland, 
Urzędu ds. Młodzieży Starostwa Saar-Pfalz 
oraz naszym wielojęzycznym pedagogom, 
możemy zaoferować pobyt pierwszej klasy.

Dla nas nuda nie istnieje

Obóz językowy 2010 
w Ekologicznej Zielonej Szkole  
w Gersheim/Niemcy

Zapisz się już teraz 

14 dniowy
program pobytu

Pan dr Heinz Peters, Konsul Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec w Krakowie 
„Nauka języka obcego – w dodatku tak trudnego – 
wspólnie z uczestnikami z własnego kraju: to jak nauka 
pływania bez wody. Polsko-niemieckie kursy językowe 
w Gersheim dają możliwość wykorzystania wiedzy zdo-
bytej w szkole w praktyce : w trakcie obozu uczestnicy 
mają wiele okazji do posługiwania się językiem nie-
mieckim w sytuacjach życia codziennego oraz podczas 
zabaw z rówieśnikami z innego kraju.“

Małgorzata Chomycz, Wicewojewoda Podkarpacki
„Spohns Haus żyje Europą, różnorodnością kultur i 
regionów. To wyjątkowe przeżycie.“

Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty
„Przekonany jestem co do profesjonalizmu Ośrodka, 
jego oferty oraz fachowości jego pracowników. “

Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa  
Podkarpackiego
„Moim życzeniem jest, aby jak najwięcej młodych ludzi, 
miało okazję skorzystać z oferty eskcytujących obozów 
językowych, organizowanych przez Spohns Haus.“

Patronat

 Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie,  
 pan dr Heinz Peters 

 Konsul Honorowy RFN w Rzeszowie, pan Adam Gajdek
 Minister Ochrony Środowiska Kraju Saary, pani Simone Peter
 Premier Kraju Saary, pan Peter Müller

Kontakt oraz dodatkowe informacje:
Magdalena Drozdowska, Biuro Konsula Honorowego  
Niemiec w Rzeszowie
Tel.: 0 600 606 217
Mail: konsul@asklepios.pl, spohnshaus@gmail.com
we wtorki od 9.00 do 15.30 oraz w czwartki od 12.00 do 15.30 
także pod numerem telefonu : 017 850 37 06

Spohns Haus po 
raz trzeci został 
wyróżniony 
przez UNESCO za 
swoją wyjątkową 
działalność, jako 
modelowy projekt 
dekady w dzied-
zinie „Kształcenie 
na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju”.

Polsko-Niemieckiej Wspaółpracy Młodzieży

Opinie

Szanowny Panie Dyrektorze,
pozwoli Pan, że jeszcze raz pogratuluję wspaniałej organizacji 
podczas wakacyjnego kursu nauki języka niemieckiego w 
„Spohns Haus” i podziękuję za opiekę nad moją córką, która 
wróciła bardzo zadowolona z wakacji spędzonych w lipcu w 
„Spohns Haus”. Z poważaniem Fida Barbara. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu za wspaniałe i nieza-
pomniane wakacje naszych córek w Pana ośrodku. Dziewczynki 

wróciły do domu zachwycone pobytem i bardzo szczęśliwe. 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu i wszystkim cudownym 

wychowawcom za okazaną życzliwość, troskę i wielkie serce!



Drodzy Rodzice, 
drodzy Uczniowie,
dzięki dobrym kontaktom partnerskim pomiędzy Krajem Saary i 
Województwem Podkarpackim, organizujemy od kilku lat w Eko-
logicznej Zielonej Szkole w miejscowości Gersheim, tuż na granicy 
niemiecko – francuskiej, obóz językowy dla młodzieży (13 – 18 lat). 
Młodzież polska spotyka się z rówieśnikami z Niemiec, biorąc 
udział we wspólnych przedsięwzięciach.

Obóz stanowi idealną okazję do spędzenia wakacji w Niem-
czech, wspólnie z młodzieżą niemiecką, pogłębienia znajomości 
języka niemieckiego, podczas ciekawych zajęć oraz zwiedzania 
interesujących miejsc, takich jak Paryż, Strasburg, Trewir. 

Turnusy
Ze względu na duże zainteresowanie naszym obozem, oferujemy 
w tym roku trzy turnusy : 
 
 4.7. – 18.7.2010
 18.7. – 1.8.2010
 1.8. – 15.8.2010

Kurs języka niemieckiego
Przygotowany został nowy program kursu językowego, w którym 
pojawią się nowe metody nauczania z wykorzystaniem Inter-
netu, muzyki itp. Polska młodzież przedpołudnia spędzać będzie 
w małych grupach na intensywnej nauce języka niemieckiego. 
Popołudniami realizowany będzie ciekawy program z udziałem 
młodzieży niemieckiej. 

Zakwaterowanie
Gersheim – gmina z tradycjami
Gersheim to gmina licząca sobie 8.000 mieszkańców oraz 9 wsi. 
Leży w malowniczej okolicy, tuż na granicy niemiecko – francus-
kiej. Polskiej młodzieży podczas podróży nowoczesnym autoka-
rem oraz na miejscu, towarzyszyć będą doświadczeni nauczyciele 
– opiekunowie  
➜ www.gersheim.de

Spohns Haus – renomowany ośrodek
Ekologiczna Zielona Szkoła Spohns Haus to nowoczesny ośrodek, 
posiadający wygodne zaplecze mieszkalne oraz własną stołówkę. 
To miejsce spotkań o charakterze międzynarodowym, wyróżnione 
już trzykrotnie przez UNESCO.
➜ www.spohnshaus.de

Obóz językowy : Witamy w Ekologicznej 
Zielonej Szkole Spohn's Haus w Gersheim

Fantastyczne wycieczki : 
Z Gersheim, leżącym tuż 
przy granicy francuskiej 
np. do Strasburga i Paryża

Świetna zabawa : wszystko 
czego potrzebujesz, mamy na 
miejscu, między innymi :  
tenis stołowy, piłkarzyki, 
warsztat, werandę, plac  
grillowy, boisko sportowe, 
itd.

Program
Cena wynosi 1790 złotych i obejmuje :
 

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

(pływanie, wędrówki, zajęcia sportowe, itp.) pod okiem nie-
mieckich i polskich opiekunów

 program turystyczny na terenie Kraju Saary 
 dodatkowy program turystyczny : wycieczki do Paryża, Stras-

burga i Luksemburga 
 14-dniowy pobyt wraz z wyżywieniem w Ośrodku Spohns Haus
 koszty ubezpieczenia
 koszty przejazdu

Za dodatkową opłatą młodzież może wziąć udział w :
 strzelaniu z łuku
 jeździe konnej

Uwaga : możliwość uzyskania dofinansowania z zakładu pracy


