
INFORMACJE: 
 
Projekt „Stereotypowo? - spotkanie młodzieżowe dla 
otwartości i tolerancji“ odbędzie się w czasie od 03 do 
10 lipca br. w Auerbach. Spotkanie jest skierowane do 
polskich i niemieckich uczniów w wieku od 13 do 18 lat.  
 
Transfer odbędzie się autobusem . Zakwaterowanie prze-
widziane jest w KiEZ (Kinder- und Jugenderholungs-
zentrum) Waldpark Gründheide, Rautenkranzer Str. 5,
08209 Auerbach/Vogtland (Informacje: http://waldpark.
de).  Opłata udziału obejmuje wyżywienie, koszty pro-
gramu, zakwaterowanie i koszty transferu. Zapewniamy 
profesionalną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Opiekuny 
mówią po polsku i po niemiecku. Nie trzeba zabierać ani 
śpiworów ani pościeli.  

Osoba kontaktowy w razie pytań:

Magdalena Ermlich 
Tel: +49 341 9 95 44 38 
E-Mail: m.ermlich@dg-bildungswerksachsen.org

Monika Bojaś 
+ 48 607 0510 38 
 
 
Numer kontaktowy na miejscu  (w KiEZ Grünheide): 
+49 151 2009 3351 
+ 48 607 0510 38

Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. 
Haus des Buches | Gerichtsweg 28 | 04103 Leipzig 
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Projekt stowarzyszenia Bildungswerk Sachsen der Deut-
schen Gesellschaft e.V.  we współpracy z Stowarzyszeniem 
Semper Avanti z Wrocławiu. Projekt wspierany w ramach 
programu  unijnego  Erasmus+ „Młodzież w działaniu” i 
przez Polsko-Niemiecką Współpracy Młodzieży (PNWM).

Polsko-niemieckie spotkanie 
młodzieży w Auerbach 
(Vogtland)  
03 - 10 lipca 2017

Kierownictwo: Magdalena Ermlich,
                  Monika Bojaś



13.00   obiad 
14.00  basen (Waldbad Brunn) 
18.30   kolacja 
następnie polski wieczór, polscy
  uczestnicy przedstawiają polskie gry,  
  piosenki, tradycje, i zajmują się także  
  stereotypami  

CZWARTEK, 06 LIPCA 2017

08.30  śniadanie
09.30  zwiedzanie parku linowego w KiEZ 
13.00   obiad 
15.00  „Stereotypowo?- Jak powstają stereo- 
  typy i uprzedzenia? - warsztat na temat  
  dyskriminacji i wykluczenia 
następnie przygowotanie niemieckego wieczoru i  
  wspólne aktywności sportowe na terenie  
  KiEZ 
18.30   kolacja
19.30   niemiecki wieczór, niemieccy 
  uczestnicy przedstawiają niemieckie  
  gry, piosenki, tradycje zajmują się  
  także stereotypami

 
PIĄTEK, 07 LIPCA 2017

08.30   śniadanie 
10.00  Wędrówka lub leśny rajd 
13.00    obiad  
15.00    „Stereotypowo - warsztat część III 
następnie czas wolny  
18.30   kolacja 
następnie ognisko  
 
 

SOBOTA, 08 LIPCA 2017

08.30  śniadanie  
10.00   wycieczka do Lipska 
następnie gry miejska przez Lipsk 
15:00   czas wolny 
ok. 17:00   odjazd  
19.00 Uhr kolacja  

NIEDZIELA, 09 LIPCA 2017

08.30  Frühstück
10.00  „Zwariowana Olimpiada“ 
  zawody i zabawa na terenie KiEZ
13.00  obiad 
następnie czas wolny 
  ewtl. basen
18.00  impreza pożegnalna i dyskoteka 
 
 
PONIEDZIAŁEK, 10 LIPCA 2017

08.30  śniadanie 
10.00  „Pakuję moją waliskę“-  
  wspólne podsumowanie spotkania 
11.00   odjazd uczestników 
17.00   przyjazd do Wrocławia 

 
 
 

- z zastrzeżeniem zmian w programie -
 

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 03 LIPCA 2017

07.30   odjazd uczestników we Wrocławiu 
13.00   przyjazd do Auerbach (Vogtland) 
następnie wspólny obiad 
14.00   przywitanie, informacje do programu,  
                  przestawienie uczestników, planowa- 
  nie wspólnego dziennika spotkania  
17.00   krótki spacer orientacyjny przez  
  otoczenie 
18.30   kolacja 

WTOREK, 04 LIPCA 2017

08.30   śniadanie
10.00   „Jak się nazywasz - Wie heißt Du?“ 
  Polsko-niemiecka animacja językowa i  
  gry integracyjne 
następnie aktywności sportowe na terenie   
  ośrodku rekreacyjno-odpoczynkowy dla  
  młodzieży KiEZ Grünheide  
13:00   obiad 
14.00   „Stereotypowo?- Jak powstają stereo- 
  typy i uprzedzenia? - warsztat 
16.00              czas wolny, sport i zabawa na terenie  
  KiEZ Grünheide
18.30     Kolacja
od 19.00  sport w hali

ŚRODA, 05 LIPCA 2017

08.30  śniadanie  
10.00   Polsko-niemiecki warsztat językowy 
następnie przygotowanie wieczoru polskiego  


