
 Cultural Heritage and building Cultural Competence… Bilbao 2019  
 
“Różnice pokoleniowe między pokoleniem dziadków, rodziców i obecnych nastolatków” 

Spotkanie odbyło się pomiędzy 30 września a 4 października w Bilbao, w Kraju Basków. Uczestnicy z 
III LO: Tomasz Stężała (koordynator), Aleksandra Trochimczuk (nauczyciel), Adrian Straszkiewicz, 
Kacper Zieliński, Agata Mystkowska,  Karolina Leszczyńska. 
 Uczestnicy z Austrii, Holandii, Szwecji i Kraju Basków 

CELE: 

Uczestnicy otrzymali przed wyjazdem arkusze ćwiczeniowe oraz polecenie przygotowania prezentacji 
na powyższy temat. Uczniowie mieli porównać pokolenie swoich dziadków ( czasy PRL-u), rodziców 
(przełom lat 1990-tych, budowanie nowego systemu) oraz ich własne. 
 

Obszary porównania: 

 Podejście do tradycji w kulturze, dziedzictwa narodowego, rodziny, 

 Religijność, 

 Stosunek do pracy lub nauki,  do nowinek technicznych 

 Wpływ zmian otaczającego świata na każdą generację  (migracje do i z  kraju), mieszanie się 
kultur, zagrożenia 

 Sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania i ich trwałość 

 Jak się komunikuje dana generacja z innymi generacjami. 
 

PRZYGOTOWANIA:  

Przed wyjazdem odbyliśmy około dziesięciu krótszych i dłuższych spotkań przygotowawczych, w 

czasie których zrealizowano film, omówiono worksheets. Uczniowie mieli możliwość poprawienia 

błędów językowych, doszlifowania wymowy trudniejszego słownictwa w języku angielskim. 

PRZEBIEG: 

Wtorek, 1.10 

 Wyjazd bardzo wcześnie rano ok. 4.00 z Elbląga wynajętym busem na lotnisko. Przelot do Bilbao z 

przesiadką w Monachium.  Spotkanie z rodzinami hostów, nauczyciele zakwaterowani w hotelu. 

8.10 - przywitanie gości przez Dyrektor Szkoły w Bilbao, p. Idoja Pujana oraz koordynatora głównego 

całego projektu Petera Behama. 

8.30-9.30 – aktywności integrujące uczniów z różnych krajów 

10.00-13.05 – prezentacje uczniów na temat różnic pokoleniowych w ich krajach, praca nad 

Worksheets 

13.05-14.00 – obserwacja lekcji w  języku baskijskim 

14.00-14.55 – nauka baskijskich tańców 

Czas wolny uczniów i nauczycieli. 



 

Środa, 2.10 

Całodniowa wycieczka do Donostii (czyli San Sebastian): 

-zwiedzanie muzeum Chillida Leku (artysta-rzeźbiarz) 

- oprowadzanie po mieście przez uczniów z Kraju Basków (w małych grupach) 

- czas wolny na zakupy, spacer po plaży, lunch 

Powrót do Bilbao, czas wolny dla uczniów i nauczycieli. 

Czwartek, 3.10 

8.05-9.00 – uczestnictwo uczniów w lekcjach wraz ze swoimi gospodarzami 

9.00-10.55 – dalsza praca uczniów w grupach nad Worksheets 

Podsumowanie pobytu oraz ewaluacja zadań przez Petera Behama. 

13.00-14.00 Rejs statkiem po Rzece w Bilbao 

Czas wolny uczniów i nauczycieli. 

20.00 Pożegnalna kolacja w restauracji. 

Piątek, 4.10 

Wylot z lotniska o godzinie 6.55.  Przelot do Polski z przesiadką we Frankfurcie. Przybycie na lotnisko 

w Gdańsku około godziny 14.00 

W czasie pobytu uczniowie mieszkali w rodzinach baskijskich. Początkowe problemy (np. językowe) 

bardzo szybko zostały rozwiązane tworząc więzy przyjaźni. Bardzo sobie chwalono ogromną 

gościnność i zainteresowanie gośćmi oraz Szkołą i Polską. Uczniom bardzo podobała się typowa 

południowa serdeczność, otwartość oraz pogoda, która nas rozpieszczała – było prawie 30 stopni! 

Słynne „tapas” (przekąski) również przypadły nam wszystkim do gustu – były naprawdę pyszne!  

Uczniowie nabrali pewności siebie w mówieniu w obcym języku, mieli możliwość poznać z bliska 

kulturę, język, zwyczaje Kraju Basków, którego historia jest mało znana w Polsce.  Wyjazd do Bilbao 

można więc uznać za bardzo udany 



 

 

 



 

 

 



 


