
WYMIANA:   
PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA – BURGER ROLAND-GYMNASIUM 

− 13-18.09.2018 r. (czwartek – wtorek): 

1. czwartek 
 ok. 12 – przyjazd grupy niemieckiej; powitanie w szkole, zwiedzanie szkoły, integracja obu grup 
przy poczęstunku. 
13 -  wyjście do parku Kasprowicza na lody do kawiarni „Między wierszami” i spacer na Różankę.  
ok. 16ej -  odbiór dzieci spod szkoły przez rodziców. 

2. piątek 
9.00 - przyjazd do szkoły z bagażem na wyjazd do Wisełki  
9.05 – 9.50- uczestnictwo w lekcjach, zgodnie w planem lekcji swojej klasy; potem wszyscy na w-f, 
do godz. 10.45. 
11- wyjazd do Wisełki 

13.30 – zakwaterowanie i obiad w Wisełce 
14.15 – 18.30 – wycieczka do Międzyzdrojów:  

• Gabinet Figur Woskowych 
• spacer  po mieście („Promenada Gwiazd”, molo itp.) 
• zejście na plażę, spacer w kierunku Kawczej Góry (61 m n.p.m., punkt widokowy na Zatokę 

Pomorską)  i wspinaczka drewnianymi schodami  (najdłuższe na naszym wybrzeżu - 128,5 
m dł. i 51 m wys.) 

19.00 – kolacja w ośrodku. 
19.30 – spacer Narodowym Parkiem Wolińskim nad morze na zachód słońca. 
22.30 – cisza nocna. 

3. sobota 
9 - śniadanie w ośrodku. 
10.00 – 14.00 do wyboru: wyjście na lody do miasteczka oraz przejście nad jezioro Wisełka na 
wspólne plażowanie i przejażdżkę rowerami wodnymi po jeziorze lub wyjście nad morze i wspólne 
plażowanie 
15.00 - obiad w ośrodku w Wisełce. 
16 – wyjazd do Szczecina 
18 - przyjazd do Szczecina; odbiór przez rodziny. 

4. niedziela 
Pobyt u rodzin – formy spędzania czasu wolnego dla swoich gości gwarantują rodziny. 

5. poniedziałek – zwiedzanie Szczecina  
9.00  - zbiórka w holu przy kasach dworca głównego  



9.30 – 10.30 – zwiedzanie bunkrów (historia II wojny) 
Spacer bulwarami nadodrzańskimi w kierunku dworca morskiego, 

11.00 – 12.00 – rejs po porcie stateczkiem Dziewanna. 
Przejście w kierunku Wałów Chrobrego i prezentowanie wybranych obiektów w parach w j. pol. i j. 
niem. (ogólne przedstawienie danych geograficznych i historii miasta + wybrane obiekty: Wały 
Chrobrego, Baszta 7 Płaszczy, Stary Ratusz ze starówką,  Kamienica Loitzów, Zamek Książąt 
Pomorskich, Filharmonia,  katedra itp.). 
14.00-15.30 - czas wolny w Kaskadzie (m.in. czas na obiad  – prowiant lub kieszonkowe w gestii 
rodzin polskich). 
15.45 – przejazd do szkoły autobusem 75.  
16.30 – 18.30 -  dyskoteka w szkole. Odbiór dzieci po dyskotece przez rodziców. 

6. wtorek 
8.10 - wspólne śniadanie w szkole zorganizowane przez uczniów. 

- po śniadaniu i ewaluacja pobytu (ankieta - co się podobało, co należy poprawić), 
-  prezentacja zdjęć zrobionych w trakcie wymiany w Burg i Szczecinie, 
- wyjście na zwiedzanie najbliższego otoczenia szkoły, w tym kościoła szkoły pw. św. 

Rodziny, 
- pamiątkowe wspólne zdjęcia przed szkołą. 

11.00 – pożegnanie  i wyjazd grupy niemieckiej. 


