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W tegorocznej  konferencji  Bermun 2008 (18-22.11)  uczestniczyło  ośmiu uczniów I  LO im.  Stefana Żeromskiego 
w Zawierciu: Marta Borówka (kl. II B), Rafał Popiół (kl. II C), Piotr Farmas (kl. II C), Paulina Zawała (kl. II F), Paulina  

Wnuk (kl.  II  F),  Krzysztof  Latacz (kl.  II  F),  Adam Stemplewski 
(kl.  II  F),  Izabela  Kosińska (kl.  IE).  Opiekę  sprawowały  prof. 
Sawa Hąc-Jakubik oraz Danuta Malec. Temat ogólny konferencji 
brzmiał  „Wzmocnienie  pozycji  politycznej  kobiet  warunkiem 
rozwoju globalnego”. Ponad 700 uczestników z USA, Niemiec, 
Francji,  Włoch,  Czech,  Słowacji,  Węgier,  Rosji  oraz  Polski, 
debatowało w pięciu komisjach: politycznej, rozbrojenia, praw 
człowieka, ochrony środowiska oraz społeczno-ekonomicznej. 
Młodzież omawiała między innymi sprawy udziału kobiet i dzieci 
w konfliktach zbrojnych, udziału kobiet w ochronie środowiska 
naturalnego oraz w zarządzaniu naturalnymi źródłami energii, 
braku  równouprawnienia  kobiet  i  mężczyzn  w  niektórych 
krajach,  roli  kobiet  na  rynku  pracy,  walki  z  prostytucją 
oraz niewolnictwem kobiet.
Przygotowaniem młodzieży do konferencji  zajmuje się już od 
trzech lat prof.Sawa Hąc-Jakubik, która również odpowiedzialna 
jest za szereg innych spraw związanych z wyjazdem. 

Ruszamy  z  parkingu  przed  szkołą  (18.11).  Na  kilka  dni 
rozstajemy  się  z  Żeromem,  by  doświadczyć  przygody  pt. 
„Jestem  delegatem  w  ONZ”.   Będzie  to 
symulacja  prawdziwych  obrad, 
z  zachowaniem  obowiązujących  procedur. 
Nasz  bus  dotrze  do  Berlina  za  około  7 
godzin.  Co  można   w tym czasie  robić? 
No,  oczywiście  chwila  relaksu,  rozmowy, 
rozmowy,  rozmowy,  ale  też... 
wprowadzanie  ostatnich  poprawek  do 
rezolucji, analiza przygotowanych  materiałów, przypomnienie najważniejszych informacji 
dotyczących kraju i organizacji, które będziemy reprezentować. 

Podróż  przebiega  sprawnie  i  „lądujemy”  w  szkole  przed 
czasem, więc mamy możliwość rozejrzeć się nieco po szkole, 
zanim odbiorą nas rodziny, u których będziemy gościć cztery 

dni. Właściwie to nie „dni”, lecz „nocy”, bo 
dni zarezerwowane będą na obrady...
Szkoła  mieści  się  w  kompleksie  kilkunastu 
budynków i już na pierwszy rzut oka widać, 
że  możemy  pozazdrościć  uczniom 
i nauczycielom z JFK wyposażenia pracowni 
oraz dużej przestrzeni... można się zgubić :)



Zarówno organizatorzy konferencji jak i rodziny, u których będziemy gościć, przyjmują nas 
niezwykle serdecznie.  Jesteśmy trochę zmęczeni podróżą, ale każdy chce chociaż trochę 
poznać swoich gospodarzy, porozmawiać, ustalić zasady dotyczące np. wyjazdu do szkoły, 
godziny  powrotu,  posiłków itd.  Jutro  czeka  nas  intensywna  praca,  mimo  to  niektóre 
rozmowy przeciągają się do późnych godzin nocnych.   

Otwarcie  konferencji  będzie  miało  miejsce  poza  szkołą,  w  budynku  Friedrich  Ebert 
Stiftung,  o  godzinie  13.00;  możemy  więc  wykorzystać  przedpołudniowe  godziny  na 
zwiedzanie  Berlina.  Najpierw chcemy  pospacerować  ulicami  tego  specyficznego  miasta, 
charakteryzującego  się  niezwykłym  połączeniem  zabytkowych  i  super  nowoczesnych 
budynków. Dwugodzinny spacer to jednak zbyt mało,  by choć pobieżnie poznać stolicę 
Niemiec,  decydujemy  się  więc  jeszcze  na  autokarową  wycieczkę  z  przewodnikiem 
(Rundfahrt),  dzięki  której  doświadczamy  Berlina  „w  pigułce”.  Co  zobaczyliśmy,  bądź 
zwiedziliśmy? Wymienię tylko kilka miejsc: Brama Brandenburska, Plac Poczdamski wraz 
ze  swoją  fascynującą  architekturą,  dzielnica  rządowa  wraz  z  budynkiem  Reichstagu  i 
siedzibą  kanclerza,  pozostałości  byłego  „Checkpoint  Charlie”   oraz  Muru  Berlińskiego, 
bulwar „Unter den Linden”, nowoczesne centrum handlowe  w dzielnicy Kurfürstendamm 
itd.         



Zbliża się godzina oficjalnego rozpoczęcia obrad. 
Do  Friedrich  Ebert  Stiftung  docieramy  pół 
godziny  przed  otwarciem  Bermun.  Najpierw 
przemawiają zaproszeni goście – są to politycy, 
bądź osoby zajmujące się zawodowo problemami 
związanymi z tematyką konferencji, np. udziałem 
kobiet  i  dzieci  w  konfliktach  zbrojnych, 
zaangażowaniem  kobiet  w  ochronę  środowiska 
naturalnego oraz w zarządzaniu naturalnymi źródłami energii, brakiem równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w niektórych krajach, roli kobiet na rynku pracy, walki z prostytucją 
oraz niewolnictwem kobiet. 

Uczniowie  naszej  szkoły  reprezentują  Niemcy 
oraz  Greenpeace.  W  obradach  Bermun  istnieje 
zasada, że to organizatorzy przydzielają kraj – np. 
Włosi  są  delegatami  Francji,  Niemcy  delegatami 
Chin,  Rosjanie  delegatami  Słowacji  itd.  Przyjęcie 
takiej właśnie 
zasady 
mobilizuje 
uczniów 

do  poznawania  sytuacji  politycznej,  ekonomicznej, 
gospodarczej itd. reprezentowanego przez siebie 
państwa.  Zbieranie  informacji,  poznawanie 
problemów i realiów w jakich funkcjonują inne 
społeczeństwa  to  niesamowita  edukacja, 
zwłaszcza,  że  podczas  konferencji  obowiązuje 
porozumiewanie  się       wyłącznie  w  języku 
angielskim  –  to  dodatkowa  mobilizacja  do  poznawania  nowego,  nierzadko 

skomplikowanego  słownictwa,  rozwijanie  umiejętności 
prowadzenia  konwersacji 
na  dosyć  skomplikowane 
tematy.  Na  forum 
zgromadzenia  wystąpiła  - 
obok  delegatów  z  innych 

krajów  –  Marta  Borówka  (na  zdjęciu,  po  prawej). 
Świetnie poradziła sobie z tematem i tremą wygłaszając 
rezolucję  przed siedmiuset osobowym audytorium.    



Zadbano również o dodatkowe atrakcje, 
czyli  „coś  dla  ciała”.  W  przerwach 
kosztowaliśmy pyszne przekąski, ciasta, 
kawę,  soczki...  – każdy mógł dowolnie 
komponować swój posiłek. 



Drugi dzień konferencji. Tym razem spotykamy 
się w szkole Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Na 
początku  krótka  część  artystyczna  –  występ 
szkolnej  orkiestry,  potem  kilka  przemówień 
zaproszonych gości  i rozchodzimy się do swoich 
zajęć. Uczniowie-delegaci przechodzą do  komisji, 
w  których  za  chwilę  rozpoczną  się  burzliwe 
obrady,  nauczyciele  są  obserwatorami 
prowadzonych  debat  i  głosowań.  Jestem  pod 
wrażeniem  merytorycznego  przygotowania 

uczniów,  ich  odwagi  w  wyrażaniu  swoich 
poglądów  i  determinacji  w  forsowaniu 
poszczególnych  punków  ostatecznej  rezolucji. 
Podziwiam  organizatorów  tak  wielkiego 
przedsięwzięcia,  bo  wszystko  „kręci  się”  tu  jak 
w przysłowiowym szwajcarskim zegarku.    

Na zdjęciach (powyżej) Rafał Popiół wygłasza rezolucję... wyobraźmy sobie kilkaset par oczu 
i pełne skupienie słuchaczy. Poszło świetnie!



Trzeci  dzień  konferencji  to  ciąg  dalszy  intensywnej 
pracy w komisjach nad przyjęciem ostatecznych wersji 
rezolucji, które wygłoszone zostaną w ostatnim, czwartym dniu Bermun. Potem oficjalne 
zamknięcie  obrad  i  czas  powrotu.  Niektóre  grupy  wyjeżdżają   w  sobotę,  część  osób 
pozostaje jeszcze   do niedzieli. Szkoda, że tak szybko mija czas... To było 5 szczególnych 
dni, bardzo pracowitych, niezwykle rozwijających. I nie chodzi tu jedynie o angielski, który 
„wlewał  się” do głów tak bezboleśnie,  że  aż  niektórzy deklarowali  angielskie  myślenie, 
ale spotkanych ludzi, sympatycznych, otwartych, tych całkiem młodych i tych wiecznie 
młodych  z  głowami  pełnych  idei  i  propozycji  rozwiązywania  problemów  tego  świata. 
Tym razem chodziło przede wszystkim o problemy kobiet, ich szczególnie trudną sytuację 
w świecie, utrudniony dostęp do edukacji, do zajmowania prestiżowych stanowisk pracy, 
marginalizacji ich udziału w życiu politycznym itd.  

Żegnamy się z organizatorami konferencji.  Młodzież 
wymienia adresy mailowe, być może niektóre z tych 
znajomości przetrwają... 
W  drodze  do  Polski  przeżywamy  prawdziwy  atak 
zimy.  Śnieżyca utrudnia  poruszanie  się  po drogach, 
w związku z  tym chwilami  jedziemy z  „zawrotną” 
prędkością 30 km/h, ale i tak dopisuje nam humor  :) 

                                                                Relacjonowała i opracowała Danuta Malec


