
Erasmus + w III Liceum w Elblągu 

13-17 stycznia 2020 

Temat: Budowanie mostów między pokoleniami. 

Czwartym w kolejności wydarzeniem naszego programu Erasmus była wizyta gości w Elblągu, 

przewidziana na styczeń 2020. Z organizacyjnego i pogodowego punktu widzenia było to trudne 

przedsięwzięcie, gdyż środek zimy w naszym mieście nie sprzyja zbytnio aktywności na zewnątrz, 

choć przecież Miasto i okolice oferują masę atrakcji. 

Przygotowania. 

Cały szkolny zespół Erasmusa został włączony w działanie. Opracowaliśmy wstępny plan wizyty 

(wariantowy) i przystąpiliśmy do jego realizacji. Zespół został podzielony na 4 grupy (każda z 

nauczycielem wspierającym), które opracowały scenariusze zdarzeń mogących wywołać konflikty 

między generacjami oraz sposoby mediacji.  W czasie pobytu miano przygotować filmy ilustrujące te 

kwestie.  Dla nauczycieli opracowaliśmy warsztaty na temat: o budowaniu mostów ponad różnicami 

poprzez użycie języka, wzorów komunikacji,  zwyczajów w wysłuchiwaniu oraz języka w zarządzaniu.  

Nauczyciele  mieli także  obejrzeć  scenki uczniowskie i komentarze a także dodając wnioski z własnej 

dyskusji.  

 

Każdy zespół narodowy miał także przygotować prezentację na temat typowych konfliktów 

międzygeneracyjnych w swoim kraju oraz sposobów ich rozwiązywania.  

Z innych przygotowań należało zaplanować cały program pobytu (także aktywności po szkolne), 

wyjazdy, transport, wejścia, przewodników, catering  i wiele innych spraw. 

Działanie. 



Poniedziałek (13 stycznia) 

Pierwszym zadaniem był odbiór gości  z Gdyni (port promowy – Szwedzi) oraz z lotniska w Gdańsku. 

Po przyjeździe do szkoły, goście spotkali się z polskimi hostami a nauczyciele  zostali zakwaterowani 

w Hotelu Elbląg. 

Wtorek (14 stycznia) 

O godzinie 8.00 rozpoczęliśmy spotkaniem w bibliotece, z oficjalnym otwarciem przez p. Dyrektor, 

Beatę Orzech.  Następnie koordynator Tomasz Stężała przedstawił program pobytu oraz zadania 

czekające każdego uczestnika.  Kolejną  godzinę lekcyjną goście spędzili na lekcjach  ze swoimi 

partnerami.  

O 9.50 zaczęły się prezentacje narodowe przygotowanych wcześniej materiałów, połączone z 

smakowaniem polskich przekąsek.  Po prezentacjach rozpoczęła się pierwsza część warsztatów.  

Następnie, korzystając z  dobrej pogody ruszyliśmy pieszo na Stare Miasto, by posłuchać o jego 

historii a następnie w Muzeum Historyczno-Archeologicznym zwiedziliśmy bardzo ciekawe 

ekspozycje.  

 

 

 



 



 



 

Środa (15 stycznia) 

Zgodnie z tradycją naszego programu, środy przeznaczone są na zwiedzanie. Ten dzień spędziliśmy  

na  terenie KL Stutthof, z wypadem na plażę w Stegnie oraz na Starym Mieście w Gdańsku.  

Szczególnie pierwszy obiekt wywarł wielkie wrażenie na naszych gościach, którzy wcześniej nie 

zdawali sobie sprawy z okrucieństw II Wojny Światowej na naszych ziemiach.  W samym Gdańsku 

zwiedziliśmy miedzy innymi Dwór Artusa, Katownię i Muzeum Bursztynu oraz Dom Uphagena.  W 

czasie wolnym polscy gospodarze zaprosili swoich partnerów do restauracji, aby skosztować 

doskonałej polskiej kuchni.  Nieco zmarznięci ale z bardzo pozytywnymi wrażeniami wróciliśmy 

wieczorem do Elbląga.  

 



 

 

 



 

Czwartek (16 stycznia) 

Dzień rozpoczął się od wspólnej lekcji z partnerem polskim (zgodnie z planem). Następnie od 8.55 

rozpoczęła się druga część warsztatów poświęconych przygotowaniu technicznemu i nakręceniu 

scenek filmowych. Po długiej przerwie, w bibliotece zespoły prezentowały i omawiały swoje filmy.  Po 

dłużej i chwilami dość burzliwej dyskusji zaprosiliśmy gości na niespodziankę: lunch, na którym 

zaserwowaliśmy rozmaite rodzaje pierogów.   Zadowoleni goście zapakowali się do autokaru, który 

zwiózł ich do Malborka, na zwiedzanie Zamku. 

 



 

 

Piątek (17 stycznia) 

Najsmutniejszy dzień wizyty oznaczał pożegnanie grup. Były łzy ale i życzenia rychłego spotkania się w 

Breukelen a następnie w Brukseli.  

Program Erasmusa w III LO był dużym wyzwaniem organizacyjnym i merytorycznym ale dzięki 

zaangażowaniu biorących w nim uczniów i nauczycieli okazał się jak zwykle sukcesem, o czym 

świadczą przekazane na rzecz Dyrekcji podziękowania i opinie na Facebooku.  A my od razu bierzemy 

się za przygotowanie zespołu do wyjazdu do Niderlandów.   

 



W programie wzięli udział następujący uczniowie III LO: Maciejko Szymon, Justyński Aleks, Zieliński 

Kacper, Gross  Aleksandra, Kiwilsza Dominika, Polakowska Martyna, Leszczyńska Karolina, Mostowiec 

Zuzanna, Leśniewska Maria, Mierzwa Katarzyna, Kołodziejczyk Julia, Straszkiewicz Adrian, 

Mystkowska Agata, Barkowiak Julia, Puławska Marta, Włodarczyk Natalia, Branicka Zuzanna, Szarag 

Kinga, Tyfert Izabela, Sypniewska Aleksandra. Zespoły zagraniczne reprezentowali uczniowie: 

Austria: Tobias Dick, Silvio Mair, Patrick Scheiterbauer, Nic Zechmeister ; 
 Kraj Basków: Iker Garcia, Pablo Dafonte, Ainara Huesca, Yaiza Dosuna ; 
Niderlandy: Evy Middelkoop, Franka Wiekens, Nadine Snijder, Noa Middelkoop; 
Szwecja: Sebastian Näslund, Tova Johansson, Nadja Melin Säbom,  Maja Kullman. 
 
Nauczyciele biorący udział w programie w III LO: Aleksandra Trochimczuk, Anna Lasek, Małgorzata 
Kujawska, Dorota Zakrzewska,   Beata Orzech oraz koordynator, Tomasz Stężała.  Naszymi gośćmi 
byli:  
Z Austrii: Peter Beham,  Karin Kislinger , Angerer Gaby 
Z Kraju Basków: Miren Begoña Lozano , Mercedes Beltran     
Z Niderlandów: Annemiek Dijhuizen, Robin Bakker 
Ze Szwecji: Ursula Sandin Gullander, Mattias Bergström  
 
 
 


