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Obozy i Kolonie Językowe

wysokiej klasy 
materiały dydaktyczne

5 godzin 
zajęć językowych dziennie

profesjonalna kadra



profesjonalną kadrę dydaktyczną, opiekę pedagogiczną
materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli akademickich
5 godzin dziennie zajęć językowych: konwersacji, spotkań w grupach, ćwiczeń 
słuchowych, gramatycznych, gier i zabaw w języku obcym
zakwaterowanie oraz 4 posiłki dziennie 
w zależności od miejsca turnusów: jazdę konno, kurs tańca, wycieczki górskie, 
wycieczki autokarowe do największych skarbów polskiej kultury, rejs statkiem, 
rekreację nad morzem, konkursy z nagrodami i inne atrakcje turystyczne
opiekę medyczną i ubezpieczenie uczestników
gratis - kwartalną prenumeratę miesięcznika “Wzrastanie” (w każdym numerze 
lekcja języka angielskiego) dla grupy młodzieżowej
każdy uczestnik przed wyjazdem na obóz wypełni test kompetencji językowych 
udostępniony na stronie SJO eMKa

Zapewniamy:
•
•
•
•
•

•
•
•

DOŁĄCZ DO NAS!!!

Mikoszewo

SJO Kraków
SJO Tarnów

SJO Warszawa

SJO Toruń

SJO Poznań

SJO Zielona Góra

biura Szkoły Języków Obcych eMKa

Kraków

Sromowce Wyżne

Pyzówka 

Biały Dunajec
BukowiecSól

Brenna

miejsca obozów zorganizowanych w 2013 roku

Jastrzębia Góra



Biuro KSM
ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, czynne pn. - pt. 8.00 – 16.00

tel. 68 453 92 73, tel./fax: 68 453 92 74, e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl
Konto nr: BZ WBK 10 1090 1535 0000 0000 5302 0728

www.zg.ksm.org.pl 

Zgłoszenia i informacje

Zapraszamy do podnoszenia swoich umiejętności ję-
zykowych w Krakowie, który jest centrum polskiej 
kultury i sztuki, a także miastem kardynała Karola 
Wojtyły. Przez wieki był stolicą Polski oraz siedzibą 
polskich królów.

Kraków

Oprócz nauki, dzieci i młodzież zwiedzą jedne 
z najpiękniejszych polskich zabytków, m. in. Zamek 
Królewski na Wawelu, Bazylikę Mariacką, Sukiennice 
a także odwiedzą Muzeum Archeologiczne.
Uwaga! Zorganizowany przejazd w obie strony Zie-
lona Góra – Kraków pod opieką naszej kadry (koszt 
do 90 zł).
Istnieje możliwość dołączenia lub odebrania dzieci 
w następujących miejscowościach: Zielona Góra, 
Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Polkowice, Lubin, Środa 
Śląska, Wrocław, Opole, Katowice.
Mariacki Dom Rekolekcyjny powstał po gruntownej 
renowacji starego budynku zwanego przez niektó-
rych „Rogiem Chochoła”. Wnętrze budynku zawiera 
kilkanaście pokoi 4-7 osobowych z łazienkami.
Natomiast za domem, nad brzegiem strumyka, został 
wygospodarowany teren zielony, na którym znajdują 
się boisko do piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Na 
terenie ośrodka znajduje się ponadto stołówka oraz 
sala TV.

1195 zł

08-17.07.2013
08-17.07.2013
08-17.07.2013

wczesne stadium nauki
wczesne stadium nauki
średniozaawansowany

10-14 lat
10-14 lat
14-19 lat

językowo-turystyczny
językowo-turystyczny
językowo-turystyczny

niemiecki
angielski
angielski



Biuro KSM
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków, czynne pn. – pt. 8.00 - 15.00
tel./fax: 12 628 82 29, e-mail: emka@krakow.ksm.org.pl
Konto nr: PEKAO SA 21 1240 4650 1111 0010 4608 8236

Zgłoszenia i informacje

www.krakow.ksm.org.pl

Zapraszamy na obóz językowo-taneczny do Soli. Pod-
czas obozu uczestnicy będą mieli codziennie zajęcia 
języka angielskiego oraz  kurs tańca nowoczesnego. 
Ponadto: spacery po okolicy, wycieczki krajoznaw-
cze, górskie wędrówki, pogodne wieczory, wspólna 
zabawa i wiele innych atrakcji.

W cenę obozu wliczony jest przejazd z Krakowa 
w obie strony.

Sól koło Żywca

Ośrodek położony jest w malowniczej miejscowości 
ukrytej wśród wzniesień Beskidu Żywieckiego. Dom 
dysponuje pokojami 2,3,4 i 5 - osobowymi, dużą ja-
dalnią, salkami dydaktycznymi oraz świetlicą. Obo-
zowicze mogą korzystać z sali gier, stołu do ping-
ponga, gier zręcznościowych oraz sali ze sprzętem 
DVD i video. Teren ośrodka wraz z placem zabaw dla 
dzieci, boiskiem do siatkówki i miejscem na ognisko 
jest ogrodzony.

990 zł

30.07-08.08.2013
30.07-08.08.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany

10-14 lat
10-14 lat

językowo-taneczny
językowo-taneczny

angielski
angielski



Biuro KSM
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków, czynne pn. – pt. 8.00 - 15.00
tel./fax: 12 628 82 29, e-mail: emka@krakow.ksm.org.pl
Konto nr: PEKAO SA 21 1240 4650 1111 0010 4608 8236

Zgłoszenia i informacje

www.krakow.ksm.org.pl

Jeśli poza językiem angielskim chcesz nauczyć się 
sztuki decoupage, rysunku, malarstwa, tkactwa itp. 
zapraszamy na obóz językowo-artystyczny w Sro-
mowcach Wyżnych. Zapewniamy również wiele in-
nych atrakcji: zajęcia sportowe, wycieczki, zdoby-
wanie szczytów Pienin, zapoznanie się z miejscową 
kulturą (pieczenie moskoli, wyrabianie oscypków). 

W cenę obozu wliczony jest przejazd z Krakowa 
w obie strony.

Sromowce Wyżne 
koło Czorsztyna

Ośrodek w Sromowcach Wyżnych położony jest 
z dala od hałasu i zgiełku miejskiego, dając swym 
gościom możliwość prawdziwego oderwania się od 
spraw dnia codziennego i aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu. Został założony przez Olgę 
Małkowską, która była współzałożycielką Związku 
Harcerstwa Polskiego.

1150 zł

09-18.08.2013
09-18.08.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany

8-13 lat
8-13 lat

językowo-artystyczny
językowo-artystyczny

angielski
angielski



Rozpocznij z nami wakacyjną, niezapomnianą 
przygodę! Daj się zaskoczyć wrażeniami! Angiel-
ski jest nudny? Nie z nami! Daj się także zaprosić 
na niezwykłą podróż do świata Górali!

W programie m.in.:
• Wycieczka do Zakopanego i na Morskie Oko
• Wycieczka do Ludźmierza
• Spotkanie z kulturą regionu
• Wieczór góralski z prawdziwym zespołem góral-
skim 
• Ognisko i legendy regionu
• Wizyta w bacówce
• Gra terenowa z fabułą góralską

Czeka na Ciebie nauka i zabawa, współzawod-
nictwo,  zdobywanie szczytów tych językowych 
i tych górskich oraz wiele innych atrakcji. 

Pyzówka to malownicza miejscowość, z której roz-
pościera się widok na przepiękne górskie szczyty 
Tatr. Położona jest 10 km od Nowego Targu i 20 
km od Zakopanego.

 „Szeligówka” to komfortowy dom wczasowy po-
łożony na wzgórzu. Z okien i tarasu rozciąga się 
wspaniały widok na Tatry. Dom dysponuje poko-
jami 3, 4-osobowymi z łazienkami. Wczasowicze 
mogą korzystać ze stołu do biliarda, ping-ponga 
i piłkarzyków oraz z sali ze sprzętem disco, DVD 
i video. Teren ośrodka wraz z basenem, boiskiem 
i miejscem na ognisko jest ogrodzony.

Dojazd z Poznania wliczony jest w cenę obozu.

 Biuro KSM 
Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań, czynne: pn, wt, czw. 8.30 - 16.30; śr. 12.00 - 18.00

tel: 61 85 19 266, lub kom.: 883 421 812, e-mail: wakacje@poznan.ksm.org.pl
Konto nr: BZ WBK 86 1090 1476 0000 0000 4702 4732

www.poznan.ksm.org.pl

Zgłoszenia i informacje

Pyzówka koło Nowego Targu

1299 zł

ANGIELSKI I GÓRALE!
ENGLISH & HIGHLANDER!

03.07.–14.07.2013
03.07.–14.07.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany

9-13 lat
9-13 lat

językowo-turystyczny
językowo-turystyczny

angielski
angielski



 Biuro KSM 
Pl. Katedralny 1/1, 33 – 100 Tarnów, czynne pn. – pt. 9.00 – 17.00

tel./fax: 14 621 32 18, kom.: 533 554 777, e-mail: biuro.ksm.dt@gmail.com
Konto nr: PKO BP 76-1020-4955-0000-7702-0079-0873

www.tarnow.ksm.org.pl 

Zgłoszenia i informacje

Bukowiec jest malowniczą miejscowością, otoczo-
ną pięknymi lasami w samym sercu dzikich BIESZ-
CZADÓW. Leży przy trasie „małej obwodnicy biesz-
czadzkiej”, niedaleko południowych brzegów Zalewu 
Solińskiego. Nieopodal znajduje się urokliwy potok 
„Solinka”, a w nocy, przy odrobinie szczęścia można 
usłyszeć ryki niedźwiedzi, łosi oraz wycie króla tej 
krainy wilka. Z Bukowca zaledwie kilka kilometrów 
dzieli nas od urzekających Połonin znajdujących się 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Bukowiec koło Zalewu Solińskiego
BIESZCZADY

Uczestnicy obozu, oprócz zajęć językowych spę-
dzą 10 h poznając tajniki jazdy konno. Każda osoba 
będzie pod opieką profesjonalnego instruktora jeź-
dziectwa, a odbyty kurs będzie potwierdzony wrę-
czeniem dyplomu. 
Dodatkowo:
- całodniowa wycieczka po Bieszczadach, 
- rejs statkiem po Zalewie Solińskim, 
- aquazorbing, 
- zajęcia garncarskie, 
- dyskoteka, 
- spotkanie z „bieszczadzkim zakapiorem”, 
- wspólne wieczory przy gitarze i ognisku, 
- zawody sportowe
- wiele, wiele innych atrakcji
- codzienna Msza Św.,
Dojazd z Krakowa i Tarnowa zawiera się w cenie 
obozu.
Ośrodek Wypoczynkowy „Solinka” znajduje się 
w miejscowości Bukowiec w Bieszczadach. Dysponu-
je on pokojami 3 i 4 osobowymi z pełnym węzłem 
sanitarnym, kawiarnią, siłownią, salami konferen-
cyjnymi i przestronną jadalnią. Wokół budynku znaj-
duje się ponad 2 ha ogrodzonego terenu z dostępem 
do własnej plaży, boisk sportowych i altany idealnej 
na ogniska i wieczorne spotkania.

1390 zł

KONNO 
W KRAINIE WILKA

     10 h jazdy konno

Własny instruktor

      Wyprawy w Bieszczady

   ... inne atrakcje

02-11.08.2013
02-11.08.2013
02-11.08.2013
02-11.08.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany
średniozaawansowany
zaawansowany

9-13 lat
9-13 lat
14-18 lat
14-18 lat

językowo-konny
językowo-konny
językowo-konny
językowo-konny

angielski
angielski
angielski
angielski



Mikoszewo położone jest u samego ujścia Wisły na 
prawym jej brzegu. W sezonie letnim Mikoszewo 
staje się kurortem turystycznym, którego położenie 
w niewielkiej odległości od Gdańska jest wspaniałą 
bazą wypadową.
Znajdująca się obok Wyspa Sobieszewska jest bar-
dzo zróżnicowana przyrodniczo. Blisko brzegu morza 
można czasem zobaczyć foki.
Koło Mikoszewa, przy ujściu Wisły do Bałtyku, po-
łożony jest rezerwat „Mewia Łacha”. To przepiękny 
teren urozmaicony oczkami wodnymi i różnorod-
ną roślinnością, gdzie swoje gniazda uwiło wiele 
rzadkich gatunków ptaków. Znajdują się tu kolonie 
mewy, ptaków siewkowych i blaszkodziobych, ko-
lonie lęgowe rybitwy. Spotkać można także czaplę 
białą, bociana czarnego i żurawie.
W ramach kolonii zapewniamy wycieczkę do Trój-
miasta.

Zorganizowany przejazd w obie strony: 
Toruń - Mikoszewo, pod opieką naszej kadry (koszt 
ok. 70 zł).

Mikoszewo koło Gdańska

Biuro KSM
ul. Ks. Pawła Gogi 2, 87-100 Toruń, czynne pn. - pt. 9.00 - 16.30 

tel. kom.: 530 960 409, e-mail: biuro@ksm-torun.pl
Konto nr: PEKAO SA 27 1240 4009 1111 0010 1123 2314

Zgłoszenia i informacje

www.ksm-torun.pl 

Dom Formacyjny Św. Wojciecha znajduje się 900 m 
od morza w malowniczej scenerii lasu mieszanego. 
Ośrodek dysponuje boiskiem do koszykówki, siat-
kówki, badmintona, piłki ręcznej. Całość jest ogro-
dzona i oddalona od dróg, a dzięki temu bezpieczna. 
Do plaży jest tylko 15 minut spacerem przez las.

Zapewniamy doskonałą domową kuchnię, zakwate-
rowanie w pokojach 5 osobowych z łazienkami. 

Ar
ch
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in
y 
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1290 zł

25.07.-03.08.2013
25.07.-03.08.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany

8-14 lat
8-14 lat

językowo-turystyczny
językowo-turystyczny

angielski
angielski



Jastrzębia Góra jest jednym z najpiękniejszych 
kąpielisk nadmorskich a zarazem najdalej na pół-
noc wysuniętym miejscem w Polsce („Gwiazda 
Północy”). Urozmaicony krajobraz, nieokiełznana 
przyroda, klifowe wybrzeże i czysta plaża to naj-
większe atuty tego miasteczka. Jastrzębia Góra 
to także miasto Krzysztofa Pendereckiego oraz 
odbywających się w wakacje światowej klasy kon-
certów organowych, które dla chętnych będą do-
datkową darmową atrakcją.

Ośrodek Wypoczynkowy „VIKI” położony jest na 
uboczu miasteczka, zapewniając doskonałe wa-
runki zarówno do nauki jak i wypoczynku. Malow-
nicza okolica, głębokie wąwozy i jary oraz pobli-
ska plaża stanowią piękną oprawę dla będących 
na wyciągnięcie ręki wielu letnich atrakcji.
Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w po-
kojach 2, 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami oraz 
balkonami. W budynku znajduje się m.in.  stołów-
ka, duża świetlica oraz stół do tenisa stołowego 
i bilarda. Na tarasie ośrodka rozłożony jest basen 
do dyspozycji uczestników obozu.
Więcej na stronie www.viki.jastrzebiagora.pl

Uczestnicy oprócz licznych obozowych atrakcji 
i wycieczek oraz zdobywania umiejętności języ-
kowych, będą mogli cieszyć się urokami morza, 
korzystać z umieszczonego na tarasie ośrodka ba-
senu oraz uczestniczyć w zajęciach savoir-vivre.

Biuro KSM 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, czynne pn. – pt. 9.00 - 16.00

tel./fax: 22 257 87 36, e-mail: emka@warszawa.ksm.org.pl
Konto nr: BOŚ 78 1540 1157 2115 6681 0405 0001

Zgłoszenia i informacje

www.warszawa.ksm.org.pl

Możliwy zorganizowany przejazd w obie strony 
(Warszawa – Jastrzębia Góra) pod opieką 

wychowawców: koszt 140 zł.

Jastrzębia Góra 
koło Władysławowa

1290 zł

11-20.07.2013
11-20.07.2013
11-20.07.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany
zaawansowany

14-19 lat
14-19 lat
14-19 lat

językowy z savoir-vivre
językowy z savoir-vivre
językowy z savoir-vivre

francuski
angielski
angielski



Dom wypoczynkowy „DUNAJEC” usytuowany jest 
w malowniczym zakątku Białego Dunajca, z dala 
od gwaru i hałasu, bezpośrednio nad piękną rze-
ką - Białym Dunajcem. Z jego okien rozciąga się 
panorama zachodniej części Tatr, aż po krzyż na 
Giewoncie. To wszystko sprawia, że jest to ideal-
ne miejsce do wypoczynku i rozrywki.

Miejscowość Biały Dunajec zachwyca dawną podha-
lańską architekturą oraz żywiołowym tańcem i gó-
ralskim śpiewem swych mieszkańców. Jest to duża 
wieś letniskowa, posiadająca dogodne położenie 
w stosunku do Zakopanego i Nowego Targu. Rozlo-
kowana jest na wysokości od 660 do 720 m  n.p.m. Ośrodek Dunajec posiada eleganckie 2, 3, 4 i 5 

osobowe pokoje wyposażone w łazienki oraz 
drewniane meble. W ośrodku znajduje się stołów-
ka, gdzie przygotowywane są smaczne domowe 
posiłki. Do dyspozycji są również boiska do siat-
kówki i piłki nożnej oraz góralska altana.
Dodatkowym atutem domu wczasowego jest jego 
niedalekie położenie od szlaków turystycznych, 
parków linowych oraz parku wodnego „Termy 
Podhalańskie”, połączone z ciszą i spokojem ota-
czającej przyrody.
Więcej na stronie www.dwdunajec.pl

Uczestnicy oprócz licznych obozowych atrakcji 
i wycieczek oraz zdobywania umiejętności języ-
kowych, będą mogli rozwijać pasje taneczne na 
nowoczesnej auli szkolnej znajdującej się tuż 
przy ośrodku wczasowym oraz korzystać z uro-
ków term podhalańskich.

Biuro KSM 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, czynne pn. – pt. 9.00 - 16.00

tel./fax: 22 257 87 36, e-mail: emka@warszawa.ksm.org.pl
Konto nr: BOŚ 78 1540 1157 2115 6681 0405 0001

Zgłoszenia i informacje

www.warszawa.ksm.org.pl

Możliwy zorganizowany przejazd w obie strony 
(Warszawa - Biały Dunajec) pod opieką 

wychowawców: koszt 140 zł.

Biały Dunajec 
koło Zakopanego

1290 zł

20-29.07.2013
20-29.07.2013
20-29.07.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany
zaawansowany

14-19 lat
14-19 lat
14-19 lat

językowo-taneczny
językowo-taneczny
językowo-taneczny

włoski
angielski
angielski



Miejscowość Brenna położona na południu Polski 
w Powiecie Cieszyńskim stanowi piękny kryształ 
górski Beskidu Śląskiego. Do uroków miejscowości 
należą liczne ścieżki rowerowe i szlaki górskie, 
zabytki architektury drewnianej, wspaniały folk-
lor, piękno przyrody oraz wiele atrakcji zarówno 
w sezonie letnim, jak i zimowym.
W miejscowości Brenna, a w szczególności w oko-
licach ośrodka Hucuł, piękno i atrakcyjność tury-
styczna regionu łączy się z ciszą, spokojem oraz 
bliskością przyrody.

Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy „HUCUŁ” po-
łożony jest na zboczu jednej z gór w dolinie po-
toku Jatny. Są tu znakomite warunki dla turystyki 
pieszej i konnej, dla osób w każdym wieku. Można 
spacerować, jak również wybrać się na dalszą wy-
prawę czy wycieczkę poprzez malownicze zbocza 
i wzdłuż licznych strumieni, podziwiając piękno 
okolicy i zabytki kultury.
Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w po-
kojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami. W budyn-
ku znajduje się stołówka, duża świetlica oraz ka-
wiarnia, a ponadto sala do tenisa stołowego i sala 
bilardowa.
Ośrodek posiada konie pod siodło rasy huculskiej, 
śląskiej i arabskiej. Prowadzi m.in. naukę jazdy 
konnej, spacery konne w terenie oraz rajdy kon-
ne.
Więcej na stronie www.hucul.brenna.pl

Uczestnicy oprócz licznych obozowych atrakcji 
i wycieczek oraz zdobywania umiejętności języ-
kowych, będą mogli posiąść bądź rozwijać tech-
nikę jazdy konnej. Położony na uboczu ośrodek 
otoczony lasem i zielenią zapewnia doskonałe 
warunki zarówno do nauki jak i wypoczynku oraz 
korzystania z atrakcji jeździeckich.

Biuro KSM 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, czynne pn. – pt. 9.00 - 16.00

tel./fax: 22 257 87 36, e-mail: emka@warszawa.ksm.org.pl
Konto nr: BOŚ 78 1540 1157 2115 6681 0405 0001

Zgłoszenia i informacje

www.warszawa.ksm.org.pl

Możliwy zorganizowany przejazd w obie strony 
(Warszawa – Brenna) pod opieką wychowawców: 

koszt 140 zł.

Brenna koło Wisły

1290 zł

29.07-7.08.2013
29.07-7.08.2013
29.07-7.08.2013

wczesne stadium nauki
średniozaawansowany
zaawansowany

14-19 lat
14-19 lat
14-19 lat

językowo-konny
językowo-konny
językowo-konny

rosyjski
angielski
angielski



Już od przeszło dziesięciu lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej prowadzi kolonie i obozy językowe. Wynikiem tej działalności jest powstanie Ogólnopolskiej 
Szkoły Języków Obcych “eMKa”. Od strony merytorycznej szkołą kieruje wykładowca akademicki 
dr Marek Kuczyński, autor wielu podręczników - w tym bestselleru (pt. Angielski dla Twoich po-
trzeb), a także programów nauki wpisanych na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obozy i Kolonie 
Języków Obcych

Organizatorami obozów w ramach 
Szkoły Języków Obcych “eMKa” są:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Archidiecezji Krakowskiej
Archidiecezji Poznańskiej
Diecezji Tarnowskiej
Diecezji Toruńskiej
Archidiecezji Warszawskiej

Materiały dr Marka Kuczyńskiego rozwijają wszystkie umiejęt-
ności językowe: słuchania, pisania, czytania i mówienia, jak 
również pozajęzykowe: spostrzegawczość, systematyczność 
i koncentrację.
Mogą być one skutecznie wykorzystane również na zajęciach 
w szkole, na kursach, jak i w warunkach domowych, dając dzie-
ciom i młodzieży wiele satysfakcji.    

Więcej na:

www.ksiegarnia-ksm.pl

Zapraszamy do podniesienia 
swoich umiejętności językowych 
na wakacyjnych koloniach 
i obozach języków obcych 
(angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego i rosyjskiego).

Dlaczego My?

Przez         podatku

wesprzyj
„FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”

nr KRS 0000339553


