3. novembris
Pirmā diena visiem kopīgi viesnīcā. Sākām dienu ar
sadarbības spēlēm, katras valsts grupai bija jāsagatavo
sava sadarbības spēle, kuru spēlēt visiem kopā.
Poļi sagatavoja iepazīšanās spēli, kurā tiek meklēti
kopīgi sava vārda burti citu vārdos, pēc tam tika
pārrunāts katra vārds un kā to izrunā Ukrainā, Polijā
un Latvijā, kā arī katram bija jāpastāsta īsi par sevi.
Ukraiņi izveidoja prezentāciju ar līdzīgajiem vārdiem
visu triju valstu starpā. Latvija izveidoja spēli, kurā, pa
grupām, ar vienu marķieri, kam piesieti 4 diegi
(katram grupas biedram jāpaņem viens no tiem),
kopīgi ir jāuzraksta vārds ‘’Erasmus+”.

Kopīgi grupās izveidojām noteikumus, kuri
jāievēro projekta laikā, galvenie no tiem –
respektēt citam citu un nebaidīties lūgt pēc
palīdzības! Pēc tam viesnīcas pagalmā izkārām
karogus un kopīgi nofotografējāmies.
Dienas vidū devāmies nelielā pastaigā gar Solas upi,
kas atradās tieši pie viesnīcas, pastaigas galamērķis bija
upes ūdenskritums. Pēc tam atgriezāmies viesnīcā, kur
tika apkopoti projekta norises noteikumi, kā arī
sarakstīti uz vienas kopīgas lapas. Pēc tam spēlējām vēl
divas sadarbības spēles, lai ļautu viens otram
sadraudzēties. Tad tika iedots neliels brīvais laiks, pēc
kura bija kopīgs vakars terasē, kurā tika pasniegtas arī
vakariņas un spēlēta kopīga spēle.
Marta Bruža

4. novembris
Šodien devāmies apskatīt Krakovu. Sākumā iepazināmies ar vienu no sociālas
uzņēmējdarbības piemēriem šajā pilsētā - labdarības veikalu. Šajā veikalā vietējie
iedzīvotāji var atdot lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, savukārt kāds, kuram
tas ir vajadzīgs, var nopirkt stipri lētāk un izdevīgāk. Kā arī veikaliņā tiek dota iespēja
strādāt cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām un veselības traucējumiem, ļaujot
viņiem integrēties sabiedrībā.
Pēc labdarība veikala mēs apskatījām Krakovas Vāveles pili, kalnu un pūķa
alu. Viena no skaistākajām vietām, manuprāt, kuru apskatījām. Ļoti patika. Pēc tam
pusdienojot iepazinām Polijas nacionālo virtuvi. Tad bija brīvais laiks apskatīt vietas,
kuras interesēja. Šajā laikā izstaigājām Krakovas vecpilsētu iepazinām tās arhitektūru.
Krakova bija ļoti skaista.
Elgars Ezerkalns

5. novembris
Šī diena bija mana viena no mīļākajām. No rīta mēs devāmies uz tuvāko
pilsētu-Kenti (Kęty). Šajā pilsētā mēs sākumā devāmies apskatīt sociālo uzņēmumu,
Senioru centru, kurš dara labu vecākiem cilvēkiem. Vecie iedzīvotāji pa dienu tiekas
šajā centrā, viņi tur var brīvi darboties. Šis uzņēmums principā dara labu viņiem , lai
šiem vecajiem ļaudīm nebūtu jāsēž mājās bezdarbībā, kas, manuprāt, ir ļoti jauki!
Pēc šī uzņēmuma apskatīšanas, mēs devāmies uz vietējo skolu, kur mums lika
izdekorēt piparkūkas, kas bija ļoti jautri un, manuprāt, visiem viss izdevās.
Vakarā, kad atgriezāmies viesnīcā, notika ‘’Ukraiņu vakars’’, kur Ukrainas
jaunieši iepazīstināja ar savu valsti - ar ukraiņu dejām, dziesmām un garšīgajiem
ēdieniem
Kopumā man šī diena bija ļoti izdevusies, ne brīdi nebija garlaicīgi.
Kopumā projekts bija ļoti, ļoti aizraujošs. Noteikti gribētu atkārtot ko šādu
nākotnē! Ļoti liels prieks, kad bija iespēja piedalīties šajā projektā!
Kristers Krautmanis

6. novembris
Sestdiena mums pagāja viesnīcā, darbojoties dažādās uzņēmējdarbības
darbnīcās. Šajā dienā pie mums bija viesis - vadītājas Gosias draudzene Anna.
Šī diena bija diezgan brīva un nepiepildīta. Pirmajā dienas daļā, pēc brokastīm, mēs
uzspēlējām sadarbības spēli, lai mazliet vairāk savā starpā saliedētos. Tad
sadalījāmies jauktās grupās un veidojām plakātus par uzņēmējdarbību. Katrs
iepazīstināja ar uzņēmējdarbību savā valstī un tad meklējām, kas ir kopīgs un kas
atšķirīgs. Domājām par to, kādam jābūt uzņēmējam un uzņēmumam.
Dienas otrajā pusē turpinājās diskusijas un darbnīcas, kas saistītas ar
uzņēmējdarbību. Vairāk ievēršoties arī sociālajai uzņēmējdarbībai. Mēs prezentējām
vienīgo sociālo uzņēmumu mūsu novadā “Lite candles”.
Šis bija mūsu - latviešu vakars. Mēs stāstījām par Latviju, Kandavu un mūsu skolu.
Iemācījām latviešu rotaļu “Es ar savu cisu maisu”, latviešu tautas dejas un dziesmas.
Paēduši vakariņas, devāmies pa istabiņām un gājām gulēt. Vai negājām!?
Jūlija Sasnika

7. novembris
Šī diena iesākās ar Polijas grupas sagatavoto pārsteigumu! Braucām
ekskursijā uz akmeņogļu raktuvēm, kas atrodas apmēram 10km no Katovices.
Raktuvēm bija divi līmeņi – pirmais ap 130 metrus zem zemes un otrais ap 320
metrus zem zemes. Pabijām abos. Devāmies raktuvēs iekšā ar liftu, kas ,manuprāt,
bija ļoti mazs. Gids pastāstīja par raktuvju vēsturi, kā arī veica
paraugdemonstrējumus ar aprīkojumu, kuru izmanto mūsdienās, lai iegūtu
akmeņogles. Dažviet tuneļu augstums gan bija par mazu, lai es varētu tajā ērti
pārvietoties, bet šī ekskursija man ļoti patika.
Vakarā, atgriežoties viesnīcā, dalībnieki no Polijas bija sagatavojuši nacionālo
vakaru. Šeit viņi pastāstīja mazliet vairāk par savu valsti, paražām, tautas tērpiem un
ēdieniem. Protams, arī uzcienāja ar poļu labumiem. Viens to tiem bija kūpināts siers,
kurš tika uzcepts. Noteikti viena no gardākajām uzkodām, kuru biju ēdis līdz šim.
Personīgi gan prasījās kaut kas vairāk, bet kopumā bija labi.
Artūrs Tropiņš

8.novembris
Diena sākās ar to, ka mēs paēdām brokastis
un tad visas grupas brauca un tuvāko
skaisto pilsētu Kenti. Mēs apmeklējām
sociālās palīdzības vietu, ko sauc par ēdienu
ledusskapi. Tā bija nesen uzcelta maza
būda, kura paredzēta, lai samazinātu ēdienu
izmešanu un pārpalikumus. Šī ir iespēja arī
bezpajumtniekiem nodrošināt sev
ēdienreizes. Latvija mums arī ir veco ēdienu
ledusskapji, taču mazāki. Vairākumu no tiem
atrodas Rīgā. Tāpat kā Polijā viņi lēnām ar
laiku kļūst populārāki. Ja ņem ēdienu, ir
obligāti un svarīgi atnest atpakaļ trauku,
kurā tas bija ielikts.

Tad mēs aizgājām uz sociālo grupas
sapulces ēku un spēlējām integrācijas
spēles. Pēc tam mēs sadalījāmies grupās un
mūsu darbs bija izveidot plakātu par
īpašībām un lietām, kuras vajadzētu, lai
kādu produktu reklamētu. Manuprāt, ir
vienmēr jautri, interesanti un pārsteidzoši
skatīties, kā citādi cilvēki no dažādām
valstīm sanāk kopā, lai sasniegtu vienu
kopīgu mērķi.
Pēc tam mūs apciemoja sporta
drēbju uzņēmums. Bija iedvesmojoši
klausīties, kā vajadzēja 14 gadus, lai varētu
veiksmīgi sākt tirgot krāsainas drēbes.
Diemžēl nopirkt drēbes var tikai onlainā.
Viņu galvenā doma ir veidot ērtus un
krāsainus sporta apģērbus tieši sievietēm.

Pēc sapulces mēs aizgājām uz motociklu muzeju “ Storm riders”.
Pagājušajā gadā viņi nosvinēja 20 jubileju. Tur bija smieklīgs
interesants ritenis, ko sauc par dzērāju riteni. Kad brauc ar tobrauc
riteņi lēkā augšā un lejā.

Tad atgriezāmies viesnīcā un ēdām pusdienas.
Pēc pusdienām mums bija internacionālais
dziedāšanas vakars. Dziedājām latviešu
dziesmas kā “Dzērvenīte”, “Nāk nakts”. Arī, ja
nezinājām labi cits cita valodu, mēs
pierādījām, kāds pozitīvs spēks pieder mūzikai.
Pēc vakariņām mūs gaidīja pārsteigums no
vienas poļu kultūras grupas. Viņi parādīja
mums nacionālos tautastērpus viņu novadā.
Viens puisis mums mācīja interesantas dejas.
Lielākā atšķirība no abām valstu dejām ir tāda,
ka poļiem ir daudz kāju un lēkāšanas kustības.
Piemēram, vienā dejā vajadzēja puišiem būt
pievilkšanas pozā un vajadzēja lēkāt aplī , bija
daudz enerģijas un svīšanas! Dažiem bija
iespēja pielaikot poļu tautastērpus.
Manuprāt, šī diena deva daudz jaunas informācijas, bet bija arī mazliet
nogurdinoša Katru dienu mums bija iespēja izkāpt no savas komforta
zonas un izmēģināt ko jaunu. Mēs ieguvām jaunu pieredzi, jo nekad
nevar zināt, varbūt kādu dienu mēs paši vadīsim projektus vai strādāsim
Polijā!

Aleksa Valtere

9. novembris
Pavisam nemanot, bet mazliet jau gaidot, ir pienākusi projekta noslēdzošā diena!
Šī diena veltīta projekta kopsavilkumam. Pēc brokastīm visi tiekamies semināru zālē,
lai pārrunātu projektu.
Vispirms atceramies savu cerību un gaidu koku, kuru kopīgi rakstījām pirmajā dienā!
Mūsu vadītāja Gosia pie katras lapiņas pajautā, vai rakstītais ir piepildījies. Un tā
pavisam nemanot mūsu koks ir palicis bez lapām! Saprotam, ka tas, ko vēlējāmies, ir
piepildījies - ir gan jauni draugi, gan pieredze, gan zināšanas! Super!
Vakarā mūs patiesi pārsteidza, sagaidot uz sarkanā paklāja. Un tad jau viss kā
pienākas pēdējam vakaram - sertifikātu saņemšana, svētku vakariņas, vēl pēdējās
sarunas, dejas, smiekli un atvadas no jauniegūtajiem draugiem.
Dace Vilkauša

