
Spotkanie młodzieży w Krzyżowej – Informacje odnośnie spraw organizacyjnych i merytorycznych 

 1. Przyjazd, odjazd 

1. Przyjazd, odjazd  

Publiczne środki transportu, które można uwzględnid przy planowaniu podróży do/z Krzyżowej: 

- pociąg: Krzyżowa ma bezpośrednie połączenie kolejowe m.in. z Wrocławiem i Legnicą (rozkład 

jazdy:  http://rozklad-pkp.pl); 

- autobusy liniowe z przesiadką np. we Wrocławiu lub Świdnicy (np. PKS, 

www.polskibus.com,  www.sindbad.pl, www.eurolines.pl, itp.). Ważne: przy przejazdach grupowych 

niektóre firmy zgadzają się na transport grupy bezpośrednio do Krzyżowej. 

  

W razie potrzeby możemy pomóc: 

- zarezerwowad autokar z i do Wrocławia/Legnicy 

- pozyskad informacje o połączeniach kolejowych/autobusowych z Krzyżową 

Krzyżowa leży w powiecie świdnickim, około 60 km na południe od Wrocławia. Dokładny adres 

Fundacji:  

  

Fundacja Krzyżowa 

dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 

 58-112 Grodziszcze  

  

2. Opieka nad grupą  

Obowiązek opieki nad uczestnikami spotkania młodzieży spoczywa na ich nauczycielach/wychowawc

ach. Ze strony MDSM Krzyżowa oferujemy opiekę organizacyjno -programową w czasie zajęd  przed i 

po południu, które pracownicy i wolontariusze MDSM 

w Krzyżowej przygotują i przeprowadzą na podstawie wcześniejszych ustaleo z Paostwem.  

  

W czasie poszczególnych punktów programu prosimy o obecnośd nauczyciela-tłumacza, który w 

razie potrzeby będzie mógł nas wesprzedw pracy.  

3. Organizacja czasu wolnego  

Czas wolny: 



 Opieka nad grupą w czasie wolnym (przerwy obiadowe i wieczory) spoczywa całkowicie na 

opiekunach /nauczycielach. 

 Po wcześniejszym uzgodnieniu z nami możliwe jest otrzymanie wsparcia naszego 

wolontariusza.   

  

4. Regulamin Ośrodka  

W pomieszczeniach Fundacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papieros

ów – zakaz obowiązuje również dorosłych.Palid papierosy można tylko na zewnątrz budynków - we 

wszystkich pomieszczeniach zainstalowane są czujniki dymu. 

Kompletny Regulamin Ośrodka znajduje się w osobnym załączniku. Zwracamy uwagę, że 

wszelkie łamanie regulaminu ośrodka może 

miedfinansowe lub prawne konsekwencje (np. obciążenie rachunku grupy za dodatkowe czyszczeni

e łazienek, zgubione klucze lub za uszkodzeniesprzętu bądź wyposażenia sal seminaryjnych i pokoi, 

za uruchomienie alarmu przeciwpożarowego, etc.).  

5. Pobyt na terenie Ośrodka  

Co warto ze sobą zabrad: 

 ręczniki (pościel jest na miejscu) 

 obuwie na zmianę oraz odzież na salę sportową 

 muzyka (MP3) przydatna do zorganizowania dyskoteki 

 Instrumenty muzyczne (na miejscu są gitara i pianino)  

 ładną pogodę i dobry nastrój :-)  

Telefon/internet/recepcja: 

Numer telefonu recepcji: +48 74 85 00 200. Recepcja jest czynna codziennie w godz. 7.30-21.30. 

Między 21.30 a 7.30 w recepcji obecna jest służba ochrony. Opłaty w recepcji można dokonywad 

gotówką, kartą, przelewem. 

Zasięg sieci pozwala w większości przypadków na bezproblemowe korzystanie z telefonów 

komórkowych, także w przypadku korzystania z roamingu. 

Na terenie ośrodka działa bezprzewodowy internet z bezpłatnym dostępem.   

Zakwaterowanie:  

Uczniowie są kwaterowani w grupach narodowych w pokojach trzy- i cztero- i pięcioosobowych - 

łazienki/toalety są wspólne, znajdują się na korytarzu. Na życzenie grupa może byd zakwaterowana w 

pokojach mieszanych narodowościowo. Do każdego pokoju wydawany jest tylko jeden klucz. 

Posiłki:  



Nasza stołówka oferuje gościom pełne wyżywienie z trzema posiłkami dziennie. Śniadanie składa się z 

pieczywa, wędliny, sera, warzyw. Podawane są również dżemy oraz jogurty bądź mleko z płatkami 

zbożowymi. Do tego oferowana jest kawa i herbata. Na obiad serwowane są zawsze dwa dania: zupa 

oraz danie główne (także wegetariaoskie), surówki i mały deser. Kolacja składa się z pieczywa, sera, 

wędlin oraz jednego ciepłego dania (np. zapiekanka). Ponadto w Krzyżowej znajduje się kawiarenka 

oraz mały wiejski sklepik. 

"A co będziemy robid?"  

O to najczęściej pytają uczniowie. Aby ułatwid odpowiedź na to pytanie, zachęcamy do zapoznania się 

z następującymi materiałami: 

- zdjęcia i sprawozdania ze zrealizowanych projektów na stronie Fundacji: www.krzyzowa.org.pl 

- film zrealizowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży podczas jednego z projektów w 

Krzyżowej: www.youtube.com/watch?v=D5elUx1XrVI 

  

6. Program spotkania młodzieży  

Przykładowe punkty programu spotkania młodzieży:   

  

Integracja/poznanie miejsca pobytu: Do tego bloku należą przede wszystkim gry i dwiczenia w trakcie 

pierwszych dwóch dni. Dzięki nim uczestnicy mają możliwośd się poznad, przełamad tzw. pierwsze lody, 

budowad zgrany zespół. Tworzy to podstawy do efektywnej dalszej pracy w ramach warsztatów. 

Standardowym punktem programu jest także zapoznanie z historią Krzyżowej w formie oprowadzenia 

lub  gry terenowej. 

Warsztaty tematyczne - przykładowe obszary tematyczne, poruszane podczas warsztatów: 

 Historia/Polityka (ruch oporu w nazistowskich Niemczech i w paostwach komunistycznych, 

odwaga cywilna, demokracja, prawa człowieka, stosunki polsko-niemieckie, Europa, itp.) 

 Edukacja międzykulturowa (stereotypy, uprzedzenia, kultura, tożsamośd, itp.) 

·         Zrównoważony rozwój(edukacja ekologiczna, edukacja globalna, polityka proekologiczna 

·         Warsztaty kreatywne (malowanie na tkaninach / szkle, decoupage, enkaustyka, warsztaty 

kulinarne, itp.) - w przypadku warsztatów kreatywnych pobierana jest dodatkowa opłata za koszty 

materiałowe 

Wycieczki - umożliwiają poznanie Dolnego Śląska oraz uzupełnienie informacji przekazanych w 

czasie  warsztatów.  

 


