
Austausch Góra 2019/2020 
 

Nach der Ankunft in Leszno fuhren wir mit unseren jeweiligen Austauschpartnern in das 

Restaurant „Pod starym Kinem” wo wir mit unseren Austauschpartnern Abenbrot aßen. 

Nach dem Essen machten wir eine Rundführung durch die Stadt Góra. 

Nach der Führung fuhren wir mit unseren jeweiligen Gastfamilien nach hause und lernten diese 

genauer kennen. 

Am nächsten Tag trafen wir uns im Adama Mickiewicza Gymnasium in Gora und begaben uns von 

dort au szum Rathaus der Stadt in der wir mit der Bürgermeisterin und anderen Beamten aßen und 

redeten. 

Danach bekamen eine ausfürlichere Stadtfürung unter Leitung von Herrn Trojanek. Während der 

Stadtführung haben wir einige Sehenswürdigkeiten Góras zu sehen. 

Danach sind alle Schüler in ihre jeweiligen Gastfamilienn zurück gekehrt und haben den  

Nachmittag auf unterschiedliche Art. und Weise verbracht. 

Am Mittwoch trafen wir uns in der Aula des Adama Mickiewicza Gymnasiums in welcher wir den 

Tag mit einem Musikworkshop starteten auf den eine art. Schnitzeljagd durch die Schule folgte. 

Danach aßen wir alle zusammen als Gruppe in der Schule Mittag und trafen uns dann später alle 

zum Bowlen.  

Danach ging es wie gewohnt in die Gastfamilien und so endete unser dritter Tag in Góra. 

Unser vierter Tag startete mit einigen Workshops unter anderem einem Physik Workshop in dem 

man einige Experimente mit z.B. Trockeneis machen konnte. 

Daraufhin Frühstückten wir gemeinsam und machten uns danach auf zu einer Informatikstunde in 

der wir diesen Text hier schreiben. 

Das waren nur ein paar von vielen Erlebnissen hier in Góra es ist natürlich noch viel mehr passiert 

von dem ich nicht berichten kann da die Zeit dafür nicht reicht und es insgesamt den Rahmen 

sprengen würde. 

Ich wünsche jedem der das hier ließ einen schönen Tag und viele Salatgürkchen . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymiana Góra 2019/2020 
 

21 października wieczorną godzinną odebraliśmy z dworca kolejowego w Lesznie naszych 

podopiecznych wymiany. Stamtąd pojechaliśmy do restauracji, gdzie zjedliśmy wspólnie kolację, 

po czym odbyliśmy krótki spacer po Górze i wróciliśmy do domu. 

Następnego dnia odbyliśmy spotkanie z panią burmistrz, a później z starostą po wszystkim 

poszliśmy na śniadanie do szkoły. Po południu wraz z P. Trojankiem zwiedzaliśmy zabytki Góry 

m.in. więzienie i kościoły, około godziny 16 wszyscy wróciliśmy do domu i spędzaliśmy czas ze 

swoją rodziną. 

Środę rozpoczęliśmy warsztatami artystycznymi, które poprowadziła P. Alicja Sajdak, dzięki takim 

zajęciom mogliśmy się bardziej zintegrować oraz dobrze bawić. Po śniadaniu podzieleni na grupy 

spędziliśmy czas na podchodach, a późniejsze popołudnie spędziliśmy w naszej kręgielni. 

W czwartek mieliśmy szansę zauważyć wiele ciekawych fizycznych eksperymentów i doświadczeń, 

które nam się bardzo podobało, następnym naszym przystankiem były warsztaty biologiczne na 

których mieliśmy możliwość obserwacji radiacji kamieni oraz patyczaków. Później wspólnie 

zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na ciekawą lekcje informatyki poprowadzoną przez P. Beatę Działo. 

Wszyscy niecierpliwie czekamy na Escape Room, a także wspólny wyjazd w weekend do 

Wrocławia, gdzie będziemy możliwość zwiedzić to miasto, a także wspólnie dobrze się bawić. 

 

~Henri i Klaudiusz 


