
Spotkanie projektowe na Łotwie 
 

W drugim tygodniu ferii, w dniach 22-27 stycznia 2017 roku uczennice klasy Ib - 
Natalia Ulczok, Wiktoria Sajdok, Katarzyna Gorczyca i Aleksandra Gorczyca, pod opieką 
pani Aleksandry Stuczyńskiej i Anny Woźnikowskiej-Tyc wzięły udział w krótkoterminowej 
wymianie młodzieży na Łotwie. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu Erasmus+ 
Improving Standards In Teaching School Sports to foster Phisical, Cognitive and Social 
Development In Pupils. 

Gospodarzem spotkania była szkoła partnerska Madonas Pilsetas 1.Viduskola, zaś 
samo spotkanie poświęcone było narciarstwu biegowemu. Uczestnicy mieli możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności pod okiem profesjonalnych trenerów w kurorcie Smeceres 
Sils, niedaleko Madony. W programie znalazło się również zwiedzanie Rygi, rozgrywki 
sportowe, prezentacje szkół partnerskich, dyskusje na temat zalet i wad uprawiania sportów 
indywidualnych i zespołowych, warsztaty, udział w zawodach narciarskich czy zwiedzanie 
toru bobslejowego.  

Spotkanie zaliczamy do udanych, a wrażeń i przeżyć oraz poznanych na miejscu 
niezwykle gościnnych Łotyszy i sympatycznych gości z innych krajów nie zapomnimy ☺ 

 

Relacja uczestniczek 

Mimo wylania coli w Macu, wylania na siebie litra jogurtu w hostelu, złamania 

kijka, zniszczenia broni (biathlon), uszkodzenia nogi możemy uznać ten wyjazd za 

udany. Naszą podróż zaczęłyśmy wczesnym rankiem w niedzielę. Spod szkoły 

wyruszyliśmy na lotnisko w Krakowie, a tam, mimo że byłyśmy 2,5 godziny przed 

czasem, udało nam się zostać wywołanymi po nazwisku (last call) w celu udania się 

na pokład samolotu… ☺ 

Na miejscu poznałyśmy wiele niesamowitych osób, z którymi integrowałyśmy się 

w ciekawych grach i zabawach. Dzięki temu miałyśmy też okazję podszkolić 

angielski, a w związku z zakwaterowaniem wraz z Austriaczkami – i niemiecki. 

Stawiałyśmy pierwsze kroki (i upadki) na nartach biegowych. Mimo trudnych 

początków, z każdym dniem szło nam coraz lepiej. Wszystko to sprawiło, że 

ostatniego dnia pobytu niezwykle trudno było opuścić to gościnne miejsce 

i rozstać się z naszymi nowymi przyjaciółkami. To było naprawdę świetne 

przeżycie, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

(Natalia, Wiktoria, Ola i Kasia) 
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