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W dniach 18-24 lutego czwórka uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w 

Katowicach wraz z towarzyszącymi 

opiekunami miała okazje wziąć udział w 

wyjeździe do Daugavpils (Dyneburga) na 

Łotwie. W trakcie wizyty wykonywali 

zadania projektu „Sounds Around Us”, 

realizowanego w ramach programu 

Erasmus+, finansowanego przez Unię 

Europejską. 

 

 

W dniu 19 lutego przedstawiciele SP 58 spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami ze 

szkół partnerskich z Łotwy, Litwy i Wielkiej Brytanii oraz wspólnie wzięli udział w zajęciach 

przygotowanych przez nauczycieli  szkoły goszczącej. W tym dniu odbył się koncert, w 

trakcie którego uczniowie Daugavpils 13.vidusskola zaprezentowali odwiedzającym swoje 

umiejętności wokalne muzyczne. 

 



 

Dzień później, 20 lutego,  wszyscy goście wybrali się na wycieczkę do Rezekne, gdzie mieli 

okazję zobaczyć centrum młodzieżowe „Zeimuls”, ruiny zamku, który jest symbolem 

miasta oraz najnowocześniejsze w krajach bałtyckich centrum muzyczne GORS z dwiema 

salami koncertowymi. W trakcie jego zwiedzania mieliśmy okazje zajrzeć za kulisy oraz 

przejechać się windą służącą do transportu dekoracji o ładowności 3 ton. 

 

             

 



21 lutego w całości poświęcony był zwiedzaniu Daugavpils, co realizowano 

przemieszczając się po  mieście zabytkowym tramwajem. W trakcie przejażdżki 

przewodniczka opowiedziała nam o historii miasta oraz pokazała najciekawsze zabytki , 

jak na przykład kościoły i cerkwie na Wzgórzu Czterech Świątyń. Wycieczka zakończyła 

się zwiedzeniem fortecy z czasów napoleońskich, która jest symbolem miasta. 

 

     



Dzień 22 lutego spędziliśmy w szkole goszczącej, biorąc udział w lekcjach otwartych, w 

trakcie których uczniowie realizowali zadania projektowe. Mieliśmy również okazję 

spróbować naszych sił jako prezenterzy telewizyjni podczas wizyty w studio telewizyjnym 

Dautkom.  

       

 

 

 



 

Następnie odwiedziliśmy centrum nauki i rozrywki ZINOO, gdzie nie tylko odbyły się 

warsztaty na temat dźwięku, ale również sami mogliśmy poeksperymentować z 

zaprezentowanymi eksponatami. W tym dniu odbyła się również uroczysta kolacja 

pożegnalna, w trakcie której wręczono naszym partnerom przygotowane przez nas 

upominki. 

 

 

  



 

 

W dniu 23 lutego nadszedł czas na 

nagranie hymnu projektu. Wspólnie 

odśpiewaliśmy ułożony hymn w czterech 

językach (polskim, angielskim, litewski i 

rosyjskim) oraz otrzymaliśmy płytę CD z 

jego nagraniem. Następnie wręczono 

nam certyfikaty uczestnictwa w 

mobilności. Pod pożegnaniu się z 

pozostałymi uczestnikami znaleźliśmy 

chwilę czasu na zakup pamiątek. 

 

W trakcie wizyty mieliśmy okazję cieszyć się prawdziwą zimową aurą z dużą ilością śniegu, 

co też skwapliwie wykorzystaliśmy dwukrotnie odwiedzając w czasie wolnym lodowisko w 

centrum miasta. 

 

 

Opracował: Dariusz Waloszczyk 

Zdjęcia: Małgorzata Błotko, Dariusz Waloszczyk 


