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Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z wizytą w Herzbergu.
W dniach od 29.02.2016 do 06.03.2016 r. uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum
im. A. Mickiewicza w Górze gościli w domach rodzinnych swoich niemieckich kolegów
w Herzbergu am Harz w Niemczech. Program wyjazdu był bardzo bogaty i ciekawy. Nasi
uczniowie mieli okazję poznać codzienne życie rodzin niemieckich, w czym pomogła im
doskonała znajomość języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Komunikacja między
uczniami oraz ich rodzicami przebiegała doskonale. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach
lekcyjnych, poznali szkołę swoich kolegów oraz przepiękne okolice miasta Herzberg - miasta
ważnego dla naszego regionu z uwagi na wieloletnią współpracę Gminy Góra z Gminą
Herzberg am Harz. Uczniowie poznali wspaniałą historię miasta oraz zamku Wellfenschloss,
którą przedstawił przewodnik. W sali Rycerskiej powitał ich Burmistrz miasta pan Lutz
Peters, który wręczył wszystkim upominki. Uczniowie zwiedzili miasto Gosslar.
Historia tego miasta jest ściśle związana z górnictwem rud metali w obecnej dzielnicy miasta
Rammelsberg. Założone w 922 r. miasto stało się siedzibą cesarzy dynastii salickiej, którzy
wybudowali tu palatium cesarskie (niem. Kaiserpfalz), by móc lepiej kontrolować produkcję
srebra. W 1992r. średniowieczne stare miasto w Goslarze wraz z kopalnią w Rammelsbergu
zostały wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Wspaniałym przeżyciem było zwiedzanie Getyngi, miasta akademickiego. Znajdujący się
w mieście słynny uniwersytet założony w 1734 r. ukończyło ponad 30 laureatów Nagrody
Nobla, między innymi: Adolf Butenandt i Walther Hermann Nernst. Studiowali lub wykładali
tamże tak wielcy uczeni jak: Carl Friedrich, bracia Grimm, Gauss, Wilhelm Weber, Peter
Gustav Lejeune Dirichlet, David Hilbert, Max Born, J. Robert Oppenheimer, Friedrich Hund.
W Getyndze ukończył studia filolog klasyczny Gotfryd Ernest Groddeck – profesor
Uniwersytetu Wileńskiego. Dużym urozmaiceniem były górskie wędrówki po okolicach
Sankt Andreas. Uczniowie zobaczyli kopalnię metali, w której rozwinęła się myśl techniczna
i dała początek nowoczesnym technologiom górniczym.
Poza programem przygotowanym przez nauczycieli uczniowie spędzali miło czas w domach
rodzinnych swoich kolegów. Jak bardzo udana była ta wizyta można było się przekonać,
patrząc na łzy i niekończące się uściski w trakcie pożegnania. Uczniowie naszej szkoły na
pewno potwierdzą, że warto poznawać świat i ludzi. Nie mniej jednak najważniejsza jest
nauka języków obcych. Uczniowie poznali ciekawe miejsca i zawiązały się przyjaźnie
z ciekawymi ludźmi. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze realizowali
program wymiany pod opieką pani Izabeli Kucharskiej- koordynatora wymian młodzieży
oraz pani Ireny Dziamarskiej nauczycielki biologii i chemii.
O wizycie górowskiej młodzieży informowała lokalna prasa.
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