
PROGRAM WYMIANY W BURG z Burger Roland-Gymnasium   
24 –29 maj 2018 r. (czwartek-wtorek) 

1. Czwartek: 

11.00 – wyjazd ze Szczecina (zbiórka: parking Biedronki, godz. 10.45) 
15.00 - przyjazd do Burg na dziedziniec szkolny, powitanie z partnerami, zapoznanie się, 
odbiór przez rodziców 

2. Piątek – BURG  

8.00 zbiórka w szkole i udział w 2 lekcjach swoich partnerów z Niemiec 
9.40 - powitanie przez dyrektora szkoły w szkolnej Mensie 
10.30 – 11.15 wizyta w Ratuszu Miejskim i powitanie przez burmistrza miasteczka; 
zwiedzanie miasteczka (uczniowie w parach prezentują zabytki w j. niem. i j. pol.) 
12.30 - obiad w szkolnej mensie  
13.00 – 15.00 - wizyta w hali pływackiej w Burg (wziąć stroje kąpielowe, klapki) 
17.00 – 19.00 - wspólny wieczór w szkolnej mensie z zabawami integracyjnymi i grilem przy 
szkole (rodzice grilują kiełbaski, przygotowują sałatki itp.). 

3. Sobota - WOLFSBURG 

8.45 – zbiórka na dworcu w Burg i całodniowy wyjazd do Wolfsburga na zwiedzanie 
Phaeno- Museum (muzeum techniki) 

w trakcie zwiedzania 1,5 godzinna przerwa na wyjście do miasteczka i posiłek (prowiant lub 
kieszonkowe w gestii rodzin goszczących) 

lok. 17.30 przyjazd do Burg 

4. Niedziela – z rodzinami 

10.30 –  Msza św. w kościele w Burg, potem cały dzień zorganizowany przez rodziny 
goszczące 

5. Poniedziałek - BERLIN 

8.00 – zbiórka na dworcu w Burg i  wycieczka do Berlina: 



Wejście do parlamentu niemieckiego (Reichstag) –  zwiedzanie z przewodnikiem w j. 
polskim (magnetofon i słuchawki) – ok. 40 min. KONIECZNY PASZPORT LUB 
DOWÓD! 

Zwiedzanie Berlina (uczniowie w parach prezentują zabytki w j. niem. i j. pol.) 

Czas wolny na Alexanderplatz na zakupy i posiłek (prowiant lub kieszonkowe w gestii rodzin 
goszczących) 

Ok. 17.30 – przyjazd do Burg 

6. Wtorek 

8.00 – śniadanie w szkole (przygotowane przez rodziców);  
ewaluacja pobytu (ankieta), zdjęcia z pobytu w Burg; zwiedzanie szkoły 

11.00 – pożegnanie i wyjazd do domu 

15.00 – przyjazd do Szczecina 

KOSZTY: ok. 250 zł./os., w tym: 

dojazd 20-osobowym busem (firma Emilbus),  
ubezpieczenie WARTA,  
upominek (album-przewodnik, ok. 40 zł). 

Wszystkie punkty programu są realizowane wspólnie dla obu grup. 
Koszty przejazdu i biletów wstępu oraz zaprowiantowanie dzieci na dni wyjazdowe (sobota: 
Wolfsburg, poniedziałek: Berlin) ponoszą rodziny goszczące. 

Rodziny strony polskiej zapewniają swoim dzieciom kieszonkowe na czas pobytu wg 
własnego uznania. 

Przygotowują też jakiś upominek na powitanie. Do tej pory był to album-przewodnik w j. 
niem. o atrakcjach turystycznych w Polsce (zamawiany dla całej grupy przez nas – 
nauczycieli) + słodycze indywidualnie (wg uznania rodziców).


