Wymiana trwa!
28.09.2017 - Alicja Sajdak, Tomasz Woźniczka
Trzy kolejne dni pobytu w Górze młodzieży z Herzebrg am Harz obfitował w wiele interesujących
wydarzeń.
25 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się spotkanie władz
powiatu i gminy Góra z młodzieżą Gymnasium w Herzbergu am Harz, i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Górze, uczestniczącą w tegorocznej wymianie. W spotkaniu uczestniczyli:
Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz, Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Pani Izabela Baranowska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani
Magdalena Mielczarek oraz koordynator wymian międzynarodowych, nauczycielka języka
niemieckiego Pani Izabela Kucharska.
Następnie na terenie szkoły miała miejsce niezwykle emocjonująca zabawa w podchody. Była to
kolejna wspólna gra, której zadaniem było zwiększenie kompetencji językowych i wzajemna
integracja uczestników wymiany. Sporo wrażeń dostarczyło uczniom obydwu szkół wieczorne
zwiedzanie miasta czyli „Góra by Night”.
Kolejnego dnia, pod kierunkiem Pana Grzegorza Aleksandra Trojanka, historyka i regionalisty,
młodzież miała możliwość zwiedzić miasto i poznać jego historię, ważniejsze zabytki oraz walory
turystyczne. Po południu miało miejsce wspólne malowanie plakatów do haseł propagujących naukę
języków obcych. Wykonane przez uczniów prace zostały następnie wyeksponowane w holu przed
aulą. Wolne chwile uczniowie z obydwu szkół wykorzystywali na gry i zabawy w sali gimnastycznej
bądź na wolnym powietrzu. Humory wszystkim znakomicie dopisywały, a komunikacja językowa
rozwijała się jak najlepiej.
27 września rano odbyła się wspólna lekcja informatyki pod kierunkiem Pani Beaty Działo. Wtorkowe
popołudnie uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej rozpoczęli warsztatami językowo-artystycznymi,
które poprowadziła p.Alicja Sajdak - nauczycielka języka angielskiego. Młodzież chętnie zaangażowała
się w dość nietypową rozgrzewkę wokalną, która szybko przerodziła się w międzynarodową wersję
krótkiego kanonu, znanego nam jako "Panie Janie" - śpiewano po niemiecku, angielsku, a także po
francusku. Ponadto, nasi goście świetnie poradzili sobie z tekstem polskim, co przysporzyło wszystkim
wiele radości. Jednym z wyzwań podjętych przez całą grupę było również przedstawienie polskoniemieckiej wersji znanego wiersza Jana Brzechwy "Na straganie". Aż miło było poobserwować
młodzież pomagającą sobie nawzajem przebrnąć przez wszystkie trudne obco-brzmiące dźwięki. Było
sporo śmiechu! Efekt ich wytężonej pracy mogliśmy usłyszeć i zobaczyć podczas spotkania szkolnego
z okazji Dnia Języków Obcych. Uczniowie publicznie zaprezentowali przygotowany wcześniej utwór,
co spotkało się z dużym uznaniem publiczności górowskiego liceum i gimnazjum dwujęzycznego.
Ponadto wspólnie wysłuchaliśmy kilku obcojęzycznych piosenek wykonanych przez nasze szkolne
wokalistki: Weronikę, Różę i Alicję, jak również mieliśmy szansę "połamać języki" odczytując
różnorodne sentencje w języku rosyjskim, niemieckim, francuskim czy angielskim. Swobodna i
przyjazna atmosfera wprawiła wszystkich w dobry nastrój. Z pewnością każdy przyzna, że było wesoło
i na długo zapamięta to spotkanie!

Tego samego dnia Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Starosta Górowski Piotr Wołowicz spotkali się
z Brigitte G?tz – dyrektor Gimnazjum w Herzberg Am Harz. W spotkaniu udział wzięli także Starosta
Górowski Piotr Wołowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Pani Magdalena
Mielczarek oraz w roli tłumacza nauczycielka j. niemieckiego w ZSO Pani Izabela Kucharska. Spotkanie
dotyczyło trwającej od kilku dni wizyty młodzieży z Herzbergu w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Dwa ostatnie dni młodzież spędzi we Wrocławiu, gdzie przewidziano też wiele interesujących atrakcji.

