Willkommen in Guhrau!
Systematycznie, co dwa lata odbywa się polsko – niemiecka wymiana pomiędzy uczniami
Liceum Ogólnokształcącego w Górze, a Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium w Herzberg am Harz.
Jest to doskonała okazja do zawarcia nowych, znaczących znajomości, poznania kultury naszych
zachodnich sąsiadów oraz „przeszkolenie” komunikacji językowej.
W tym roku jedenstoosobowa grupa uczniów ze szkoły w Herzberg am Harz przybyła do
nas dnia 22 października br. wieczorem. Wstępne powitanie z młodzieżą niemiecką i ich
opiekunem odbyło się na dworcu PKP w Lesznie. Począwszy od następnego dnia tj. wtorku,
program pobytu naszych gości przewidywał wiele istotnych z punktu widzenia wymiany
młodzieży działań.
Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Górze, w trakcie
którego nasi goście z Ernst Moritz – Arndt – Gymnasium w Herzberg Am Harz wraz z ich
opiekunem Andreasem Schepersem mogli zapoznać się z interesującymi informacjami
dotyczącymi naszego powiatu. Podczas wizyty w PCDN I PPP w Górze mogliśmy wspólnie
uczestniczyć we wspaniałych zajęciach relaksacyjnych. Następnie zwiedziliśmy naszą szkolną
pracownię artystyczną „Art-LO”, gdzie pani Lucyna Sozańska uczyła nas dekorować talerze za
pomocą tradycyjnych metod. Ten przyjazny dzień zakończył się pyszną kolacją w restauracji
„Rosette”.
W środę odwiedziliśmy stolicę Dolnego Śląska – Wrocław. Wycieczkę rozpoczęliśmy od
spotkania w Kancelarii Saksonii z niemieckim politykiem Andreasem Grapatinem, który
wprowadził nas w tajniki współpracy landu Niedersachsen z Dolnym Śląskiem oraz
możliwościach zatrudnienia młodych Polaków w Niemczech oraz o sytuacji Niemców
pracujących w polskich korporacjach. Po niezwykle zajmującej, prawie 2 – godzinnej rozmowie,
udaliśmy się na zwiedzanie Wrocławia. Dzięki znakomitej pani przewodnik zobaczyliśmy
oryginalne i godne uwagi z punktu widzenia historii miasta miejsca m.in. Ossolineum, Katedrę
św. Jana Chrzciciela, Ratusz. Po tej nietuzinkowej i zarazem intrygującej wyprawie udaliśmy się
do Pasażu Grunwaldzkiego, po to by zrelaksować się przy filiżance kawy, porozmawiać o
interesujących nas sprawach i wreszcie zrobić małe zakupy.
Czwartkowy poranek nasi goście zza Odry spędzili z młodzieżą górowską w szkole, po ty
by móc dokonać obserwacji wybranych przez siebie zajęć lekcyjnych. Następnie około godziny

jedenastej rozpoczęliśmy zwiedzanie Góry, po czym w godzinach popołudniowych powróciliśmy
do szkoły, by w pracowni „Art-LO” dokończyć dekorowanie talerzy metodą „decoupage”.
Piątek był z kolei dniem intensywnej aktywności fizycznej. Dziewczęta podążyły na 3
godzinny trening TBC z profesjonalną trenerką – panią Martą Kotłów – Kładny. Chłopcy w tym
czasie zagrali w siatkówkę wraz z panem Wojciechem Janickim. Wieczorem odbyło się ognisko,
na którym wszyscy świetnie się bawili, przy akompaniamencie grupy muzycznej pod kierunkiem
przez pani Alicji Sajdak. Ten dzień zdecydowanie najbardziej spodobał się uczestnikom
wymiany. Słowom pochwały nie było końca.
W sobotę nasi goście spędzili wraz ze swoimi partnerami wymiany w domach rodzinnych
uczniów, a w niedzielę nadszedł czas pożegnania. Wszystkim się niezmiernie podobało. – I really
like Poland and the polish people a lot. I felt like home and everyone was welcoming. It was
really a great time! (Doprawdy bardzo lubię Polskę i Polaków. Czułem się jak w domu i każdy
był przyjazny. To było naprawdę świetnie!) – stwierdził na pożegnanie siedemnastoletni Lajos.
Ten tydzień był rzeczywiście niesamowity, nasi nowi koledzy z Herzberga okazali się
bardzo sympatycznymi młodymi ludźmi. Czas spędzony z nimi był nie tylko niezwykle twórczy,
ale też bardzo przyjemny. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie osoby i instytucje
wspierające to przedsięwzięcie. Organizatorem wymiany była pani Izabela Kucharska, której
dziękujemy za perfekcyjne przygotowanie wymiany, wszelkie prace organizacyjne z nią
związane, za trud tłumaczenia w trakcie wszystkich spotkań, wyjazdów oraz ogromne
poświęcenie. Chcielibyśmy podziękować również sponsorom wymiany: Fundacji Polsko –
Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starostwu Powiatowemu w Górze.
Już za kilka miesięcy uczniowie naszego Liceum wybierają się do Herzberg am Harz.
Przyznam, że już teraz nie możemy się doczekać tej chwili!
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