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W dniach od 2 marca 2018 do 10 marca 2018r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze gościła z rewizytą w Herzberg am Harz (Niemcy) w ramach 

odbywającego się cyklicznie od wielu lat programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej.  

11 uczniów pod opieką nauczycieli realizowało po raz kolejny bardzo ciekawy program. W tym 

roku po raz pierwszy w wyjeździe osobiście wzięła udział dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek, a towarzyszyły jej, wieloletnia 

koordynatorka wymian młodzieży pani Izabela Kucharska oraz pani Irena Dziamarska. 

Tematem przewodnim marcowego spotkania w Herzbergu była „Ojczyzna”. W trakcie całego 

tygodnia pobytu w Niemczech, uczniowie w międzynarodowych grupach szukali odpowiedzi na 

kluczowe pytanie - „Czym jest dla każdego z nas ojczyzna”. Interpretacje swoich przemyśleń 

uczniowie przedstawiali w formie prac plastycznych, od plakatów poprzez rzeźby. Uczniowie 

przeprowadzili również wywiady, między innymi z absolwentem naszej szkoły Dawidem Hałajdą, 

który od 8 miesięcy mieszka i uczy się w Herzbergu, oraz z uczniami, którzy z różnych względów 

musieli opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania np. z Kosowa lub Syrii. Obejrzeli 

również wywiad z byłą mieszkanką powiatu górowskiego, która w 1945r. musiała opuścić swoje 

miejsce zamieszkania i została przesiedlona do Niemiec w okolice Herzberga.  

W trakcie pobytu w Herzbergu odbyły się też oficjalne spotkania, swoją obecnością zaszczycił 

naszą grupę Starosta powiatu Gentynga oraz Wiceburmistrz Herzberga. W towarzystwie Burmistrza 

Herzberga pana Lutza Petersa, dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek oraz dyrektor Ernst-

Moritz-Arndt-Gymnasium pani Brigitte Goetz, złożyły kwiaty na grobie przymusowych 

robotników. Ten symboliczny gest przeprosin za wyrządzone w trakcie wojny zło wywarł ogromne 

wrażenie na wszystkich uczestnikach wymiany. Oprócz ważnych tematów, program wymiany 

obfitował w wiele atrakcji, takich jak - wycieczki do Wernigerode, Hanoveru, wspólne spotkania i 

posiłki w ciekawych miejscach. 

Jak zawsze wymiana to świetna okazja aby poznać ciekawych ludzi, zobaczyć ważne i piękne 

miejsca, oswoić się z inną kulturą i tradycją sprawdzić swoją znajomość języków obcych oraz 

zmotywować się do ich nauki. 

Zapraszamy was na fotorelację oraz na naszą stronę internetową, na której sukcesywnie będziemy 

zamieszczać zdjęcia oraz filmy powstałe w trakcie programu. 

Następna wymiana za dwa lata czekamy na was, dołączcie do nas. 

 


