VERPFLEGUNG
Die Mahlzeiten werden von unserer Küche zubereitet und ausgegeben. Kaffee, Tee und Wasser sind inbegriffen, während andere Getränke sowie Süßwaren in der JBS erworben werden
können.
Wir bieten Vollpension an. Diese beinhaltet ein Abendessen
am Anreisetag, Frühstück, Mittagessen oder Lunchpaket und
Abendessen an den Aufenthaltstagen und Frühstück und
Lunchpaket am Abreisetag.
Besondere Bedürfnisse hinsichtlich vegetarischer oder muslimischer Kost bzw. Unverträglichkeiten werden bei Voranmeldung berücksichtigt. Für einen gemütlichen Abend ist auch ein
Grill- und Lagerfeuerplatz vorhanden.

ÜBER UNS ...
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt als einziger
Kriegsgräberdienst der Welt eigene Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätten. Unter dem Motto „Arbeit für den Frieden –
Versöhnung über den Gräbern“ treffen sich jährlich über
20.000 junge Menschen aus verschiedenen Ländern in Workcamps, Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten im In- und
Ausland, um sich gegenseitig kennen zu lernen, gemeinsame
Freizeit zu erleben, auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten zu
arbeiten und sich mit der deutschen und europäischen
Geschichte auseinanderzusetzen.

MY O NAS ...
WYŻYWIENIE
Posiłki są przygotowywane i wydawane przez naszą kuchnię.
Kawa, herbata i woda są w cenie posiłku. Napoje i słodycze
można nabyć u nas w ośrodku. Oferujemy zakwaterowanie z
pełnym wyżywieniem. Obejmuje ono: kolację w dniu przyjazdu, w dniach pobytu śniadanie, obiad lub suchy prowiant i
kolację, a także śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu z
ośrodka.
Indywidualne życzenia dotyczące wyżywienia np. kuchnia wegetariańska, alergie lub inne szczególne prośby dotyczące
posiłków uwzględniamy przy dokonywaniu rezerwacji pobytu.
Chcąc spędzić miły wieczór naszym gościom udostępniamy
grill lub miejsce na ognisko.

Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) jest uznanym przedstawicielem pomocy dzieciom i młodzieży i jako jedyna organizacja zajmująca się bezpośrednio opieką nad grobami wojennymi na
świecie, posiada własne Ośrodki Edukacji i Spotkań Młodzieży.
Pod hasłem: „Praca dla pokoju – Pojednanie ponad grobami”
spotyka się każdego roku ponad 20.000 młodych ludzi z różnychkrajów w ośrodkach spotkań młodzieży w kraju i zagranicą. Mają
okazję się tam poznać, ciekawie spędzić wspólnie wolny czas,
pielęgnować cmentarze wojenne i miejsca pamięci oraz dyskutować o wspólnej historii europejskiej.

kontakt
Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte Golm
Dorfstr. 33
D-17419 Kamminke
Tel.: +49(0)38376 / 2900
Fax.: +49(0)38376 / 29068
Email: info@jbs-golm.de
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JUGENDBEGEGNUNGS- & BILDUNGSSTÄTTE
OŚRODEK EDUKACJI I SPOTKAŃ MŁODZIEŻY

GOLM (DEUTSCHLAND/NIEMCY)

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E. V.

JUGENDBEGEGNUNGS- UND
BILDUNGSSTÄTTE GOLM (DEUTSCHLAND)
Die im März 2005 eröffnete und 2012 erweiterte Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm liegt am Stettiner Haff, im
Fischerdorf Kamminke, auf der Insel Usedom. Sie ist ganzjährig
geöffnet, um Schulklassen, Jugendgruppen, Vereine, Chöre und
Gruppen der Erwachsenbildung zu empfangen.
Die Kriegsgräberstätte Golm und die in Sichtweite liegende
polnische Grenze sind Ausgangspunkte für eine spannende
Projektwoche auf der Insel Usedom. Hierbei unterstützt unser
deutsch-polnisches Team die Planung von Projekten, internationalen Begegnungen und bietet friedenspädagogische Themenmodule an.
Die Unterkunft für bis zu 114 Gäste erfolgt in modernen Vierund Fünfbettzimmern mit WC und Dusche. Begleitpersonen
erhalten Doppel- bzw. Einzelzimmer. Es stehen vier Seminarräume und W-LAN zur Verfügung. TV, DVD-Player, Overheadprojektor und Beamer ermöglichen vielseitige Seminare im Rahmen
der Erwachsenenbildung.

OŚRODEK EDUKACJI I SPOTKAŃ
MŁODZIEŻY GOLM (NIEMCY)
Otwarty w marcu 2005 roku, a rozbudowany w roku 2012 Ośrodek Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm leży nad Zalewem
Szczecińskim w rybackiej wiosce Kamminke na niemieckiej
części wyspy Uznam. Nasz ośrodek jest otwarty cały rok.
Naszymi gośćmi są klasy szkolne, grupy młodzieżowe, stowarzyszenia, chóry i grupy dorosłych.
Cmentarz wojenny Golm oraz położona w zasięgu wzroku granica z Polską są punktami wyjściowymi dla spędzenia interesującego tygodniowego projektu na wyspie Uznam. Nasz
polsko-niemiecki zespół pomaga w planowaniu pobytu, projektów i spotkań międzynarodowych oraz oferuje tematyczne
moduły edukacyjne.
Jesteśmy w stanie zakwaterować 114 osób w nowoczesnych
cztero- i pięcioosobowych pokojach z WC i prysznicem. Opiekunowie grup otrzymają pokój jedno- lub dwuosobowy. Dostępne
są cztery pomieszczenia konferencyjne oraz bezprzewodowy
dostęp do internetu. W ramach przeprowadzanych u nas
konferencji, projektu lub seminarium udostępniamy gościom
bezpłatnie telewizor, odtwarzacz DVD, rzutnik i projektor.

 Spurensuche, Stadtrallye oder Fotosafari per Fahrrad

 Einzelschicksale auf der Kriegsgräberstätte Golm

Unsere Programm-Module

 Projekty pedagogiczno-artystyczne

 lub rowerowe “Fotosafari” w Świnoujściu

 Gra terenowa “Odnajdywanie śladów historii”

 Losy poszczególnych osób na cmentarzu wojennym Golm

Nasze oferty pedagogiczne:

PROJEKTY

 in Świnoujście/Swinemünde

 “Safari w dżungli” na wyspie Karsibór w Świnoujściu

PROJEKTMÖGLICHKEITEN

 Minisprachkurs Polnisch

Ofereujemy także inne moduły, według indywidualnych

 Zeitzeugengespräch
 Friedenspädagogisches Kunstprojekt

Themenschwerpunkte ein, zum Beispiel:

Natürlich gehen wir auch auf individuelle

 Ucieczka i wypędzenie

 Spór nad grobami: historia Golm

 Spotkania z niemieckim sąsiadem

 Dschungelsafari auf der Insel Karsibor/Kaseburg

 Begegnung mit dem Nachbarn Polen

 Młodość w okresie narodowego socjalizmu

życzeń:

 Streit über den Gräbern: Die Geschichte des Golms
 Flucht und Vertreibung

 Besuch der „Kaiserbäder“ Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin

 Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Exkursionen

 Spływy kajakowe na rzece Pianie (Peene)

 Wycieczka autobusem lub statkiem do Szczecina

 “Kąpieliska cesarskie“ w Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin

 Historyczno – Techniczne Muzeum w Peenemünde

Wycieczki

 Per Schiff und Bus nach Stettin (Szczecin)

 Park Natury Wyspy Uznam

 Jugend im Nationalsozialismus

 Kanutouren auf der Peene

 Klavier

 Außenschach

 Tischtennis

 Basketball

 Beachvolleyball

 kleiner Fußballplatz

 Kletterparcour

Freizeitmöglichkeiten vor Ort

 Grill i ognisko

 Rowery

 Pianino

 Plac do gry w szachy

 Tenis stołowy

 Koszykówka

 Piłka plażowa

 Małe boisko do gry w piłkę nożną

 Park linowy

 Naturpark Insel Usedom

 Fahrradverleih

 Plaża (10 min. pieszo od ośrodka)

Czas wolny na terenie ośrodka:

 Grill- und Lagerfeuerplatz
 Badestrand (10 min. Fußweg)

