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Jedenastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w międzynarodowej konferencji Bermun 2009 w Berlinie (17-21.XI).  
Jak  co  roku  g ównymi  jej  organizatorami  s :  Karin  Hövermann  i  dr  Walter  Peterson.  ł ą Ponad  siedmiuset 
uczestników obradowało ściśle z procedurami ONZ. Dla wszystkich było to niezwykle doświadczenie;  ćwiczenie 
umiejętności formułowania, forsowania i wygłaszania rezolucji przed kilkusetosobową "armią" przyszłych polityków, 
ekspertów, lobbystów, itd. Podczas konferencji obowiązywał język angielski - uczestnicy ćwiczyli i rozwijali swoje 
umiejętności  językowe.  Wyjazd  do  Berlina  poprzedzony  był  pracą  uczniów  nad  zapoznaniem  się  z  sytuacją 
ekonomiczną i  polityczną reprezentowanego przez siebie kraju (nasi uczniowie reprezentowali  Ghanę i Malezję), 
wszystko po to, by w sposób profesjonalny pracować  w komisjach oraz zabierać głos podczas negocjowania  i  
forsowania  rezolucji.  W  tym  roku  temat  ogólny  konferencji  brzmiał  „Etyka  globalna:  zasady osiągnięcia  dobra 
globalnego”.  Młodzież  omawiała  między  innymi  sprawy zakazu  zatrudniania  nieletnich  oraz  produkcji  i  handlu 
narkotykami.  Debatowano również na temat  utrzymania dostępu do źródeł  wody w krajach dotkniętych suszą i 
zapewnienia stabilności ekologicznej w dobie kryzysu. Nie zabrakło oczywiście tematu, o którym tyle się mówi w 
ostatnim czasie, tzn. zagrożenia chorobami zakaźnymi. Uczestnicy wyjazdu:.Aleksandra Bilska (kl. II A), Maja Szota 
(kl. II A), Karolina Rozlach (kl. II A), Karolina Szołtek (II E), Mateusz Błaszkiewicz (kl. II F), Damian Mikoda (kl. II C),  
Michał Mazur (kl. I C), Malwina Janoska (kl. I C), Beata Kusina (kl. I B), Katarzyna Sierka (kl. I B), Iga Jędras (kl. III E),  
oraz trzech opiekunów: pani Sawa Hąc – Jakubik, Danuta Malec oraz dyr. Stanisław Pawlikiewicz.

Relacja Karoliny Szołtek
Godzina  siódma  czterdzieści  pięć.  Czekamy.  Pani 
Profesor nie widać, Pana Profesora nie słychać. Czy ta 
zbiórka  to  na  pewno  tu?  Przybyli,  a  rzecz  jasna,  że 
profesorowie się nie spóźniają, to my jesteśmy po prostu 

troszkę  za  wcześnie.  Długa  podróż 
w  ciasnym,  ale  wygodnym  minibusie. 

Godzina  za  godziną  mija,  kolejne  McDonaldy  zostają 
daleko  za  nami,  a  my  przy  każdym,  jak  to  ludzie 
prawie poważni i prawie dorośli, krzyczymy "Jesteśmy głodni". Prośby - zdaje się - zostają 
wysłuchane. To znaczy nie do końca właściwie, bo zatrzymujemy się (jeszcze w Polsce) 
w jakimś  tak  zwanym fastfoodzie.  Krokiety  są  niedobre,  bigos  "smakiem nie  grzeszy". 
Pierogi smakują jak ryba. Reszta podobno (?) jest całkiem smaczna. 



Berlin.  Światła,  światełka,  trochę  więcej  samochodów.  Tak,  jesteśmy  na  miejscu. 
Korzystając  z  tego,  że  mamy  ponad  godzinny  zapas  czasu,  wybieramy  się  na  spacer 
kolejoznawczy, a właściwie biletoznawczy. Musimy się po prostu dowiedzieć, jak dotrzeć 
z naszych domów do szkoły, nie zgubić się, a przy okazji kupić jeszcze bilet. A to, wierzcie 
mi, zadanie niełatwe (szczególny problem mamy z okiełznaniem czegoś, co sprzedaje bilety, 
chociaż instrukcja po polsku jest).

Dziewiętnasta.  Zabawę  czas  zacząć.  Przyjeżdżają  rodziny.  Jedni  uśmiechnięci,  drudzy 
trochę mniej. Ktoś odrobinkę ubolewa, że Chińczyk nie jest Chińczykiem. Ktoś mieszka ciut 
za daleko, ale generalnie wszyscy są chyba zadowoleni.

Pierwsze  nieśmiałe  rozmowy,  bagaże  (mimo,  że  tylko  na 
cztery  dni  bardzo  ciężkie)  wrzucamy  do  bagażników 
i  jedziemy  na  potencjalnie  dobrą,  niemiecką  kolację 
do naszych nowych domów. 
To tak tytułem wstępu. Jutro zaczynamy ciężko pracować... 

Berlinie  nadchodzimy!  Drugi,  słoneczny dzień.  Plany na dziś?  Zwiedzanie,  mała kawa, 
zwiedzanie, mały shopping, zwiedzanie.  Mimo tego, 
że  podobno  młodzież  nie  lubi  zwiedzać,  to  jednak 
niektórym   i  tak  jest  za  mało.  No,  ale  nic  nie 
możemy  poradzić,  że  przepada  nam  jeden 

‘sightseeing  bus’, 
chwilę potem kolejny. 
Powód  w  zasadzie 
oczywisty  - 
spóźnienia: Na drugi - płci męskiej 
(z  wyjątkiem Pana Dyrektora),  na 
pierwszy  - zupełnie  odwrotnie.  To 
jednak w nawiasie, na marginesie, nic ważnego.

Spacerując po ulicach stolicy myślami 
jednak jesteśmy czasem gdzie indziej. 
Nikt  nie  zaprzeczy,  że  chociaż  raz 
pomyślał o konferencji. 

                                                                      To przecież już dziś. 



Godzina  wybija.  Zmęczeni  biegiem  na  orientację 
w poszukiwaniu BurgerKinga (a właściwie wspomnianego 
już gdzieś McDonalda) i powrotem do miejsca, gdzie mamy 
się  wszyscy  spotkać,  wchodzimy  do  okazałego  budynku 
Friedrich Ebert Stiftung dokładnie na czas. 

(Na zdjęciach widzimy Maję Szotę i Beatę Kusinę 
podczas wygłaszania rezolucji)

Jedni tam już zostają, inni muszą znowu przemierzyć bezkresne ulice Berlina, aby dostać 
się  tam,  gdzie  obraduje  Special  Conference  (jedna  z  komisji  bermunowskich).  Mowy, 
przemowy, trochę informacji, co my tak naprawdę mamy 

tu  robić.  Wszystko 
oczywiście  wybitnie 
oficjalnie. 

            A potem …dużo dobrego jedzenia! 



Dzień  trzeci  naszego  pobytu,  właściwie  drugi 
konferencji.  Intensywny,  nadzwyczaj  intensywny. 
Rano zaczynamy długą, bo ośmiogodzinną pracę. To 
dziś  właściwie  oficjalnie  otwieramy  konferencję. 
Wszystko dzieje się w niemiecko-angielskiej szkole J.F 
Kennedy.  Mnóstwo pięknie  i  elegancko wyglądającej 
młodzieży  na  dużej,  przestronnej  sali.  Czekamy  na 

rozpoczęcie 
z  niecierpliwością  (  niedługo  się  to  zmieni). 
Po  otwarciu  ceremonii  przez  naszych  ‘chairów’ 
i fenomenalnym występie piosenkarki czas na, nie 
ukrywajmy,  długie  i  niekoniecznie  porywające 
przemowy ludzi  ważnych i  najważniejszych.  Bez 
żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, ze odsetek 
młodzieży słuchających po około godzinie nieco się 
zmniejsza.  Ci,  którzy  jednak  są  bardziej 

zainteresowani, mają wiele pytań do osobistości wyżej wspomnianych. 
Po  zakończeniu  rozdzielamy  się  i  idziemy  tam, 
gdzie ma wyznaczone miejsce dany komitet. Tym 
razem wszystko znajduje się na terenie szkoły JFK 
(ta jednak jest tak duża, że przejście z jednego 
końca  na  drugi  w  wysokich  szpilkach  może 
sprawiać  już  małe  problemy).  Teraz  dopiero 
właściwie  zaczyna  się  nasze  aktywne 
uczestniczenie  w  konferencji.  Inaczej  mówiąc  – 

lobbing.  Lobbing  to  nic  innego  niż  praca  nad 
rezolucjami  (  każdy  z  nas  takową  musiał 
przygotować  przed  wyjazdem).  Teraz 
w  podgrupach  próbujemy  stworzyć  najlepszą, 
wspólną rezolucję.  Taką, która ma szansę zaistnieć, 
coś na świecie zmienić, poprawić. Jak wygląda taka 
dyskusja?  Wszędzie 
inaczej.  Wszędzie  dość 

burzliwie,  ale  jednak  w  bardzo  miłej  atmosferze. 
Niewątpliwie jest to bardzo wyczerpujące zajęcie, chociaż na 
takie  wcale nie  wygląda.  Dla nas to nie  problem, bo my 
lubimy być zmęczeni. Tak zmęczeni.



Wieczorem wybieramy się znów coś pozwiedzać, 
teraz  w  nieco  innej  formie.  Robimy  zdjęcia, 
odwiedzamy  muzea.  Jednym  z  nich  jest  na 
przykład Pergamon. ‘Zaliczamy’ także Reichstag i wdrapując się na samą górę, oglądamy 
miasto, dowiadując się przy okazji kilku ciekawostek. Godzina dość późna, trzeba wracać 
do domów. Nie wszyscy wiedzą jeszcze jak, mają wątpliwości, którym autobusem, czy na 
pewno w dobrą stronę. Ale kto sobie poradzi jak nie my? 



Dzień konferencji: trzeci. Od rana obradujemy w swoich komisjach. Dzisiaj bawimy się tak, 
jak to robią politycy na prawdziwej konferencji  ONZ. Co to znaczy? Każda grupa ma 
przygotowaną jedną, idealną (wg niej) rezolucję. Te są prezentowane na forum, niektórzy 
zgłaszają jakieś wnioski, inni przedstawiają punkt widzenia kraju, którego są delegatami. 
Dyskusja  wrze.  Głosujemy.  Wszystko  dokładnie  tak,  jak  powinno  być  –  oficjalnie 
i poważnie. Na szczęście są i takie osoby, które rozluźniają od czasu do czasu tę poważną, 
aczkolwiek bardzo fajną atmosferę.  W krótkich przerwach na ciasteczka czy też  lunch 
poznajemy się bliżej. Ale rozmawiamy również na tematy związane z rezolucją poddaną 
aktualnie dyskusji. 

Każdy ma tutaj (na konferencji) prawo głosu, każdy może wypowiedzieć własne zdanie. 
Niektórzy tego nie wykorzystują.  Dlaczego? Czują się przytłoczeni wiedzą i  znajomością 
tych  tematów  przez  innych  delegatów.  Tak,  ich  wiedza  jest  ogromna!  A  poziom 
angielskiego? Przynajmniej troszeczkę wyższy od naszego. Pocieszamy się faktem, że chodzą 
oni  do  dwujęzycznych  szkół,  że  ‘siedzą’  w  tematach  politycznych,  ekonomicznych, 
gospodarczych, że to jest ich pasja. Nie mogę jednak powiedzieć, że my nic nie wnosimy 
do tej konferencji. Bo tak absolutnie nie jest! 

Dzisiejszego wieczoru chcemy coś wydać - idziemy 
na  zakupy!  Nie,  nie  mamy  czasu  wolnego.  Co 
zatem  mamy  robić?  „Zwiedzacie  indywidualnie 
centrum  handlowe,  a  potem  wracamy  do 
domów!”   Tak to ujmuje Pan Dyrektor. Cóż nam 

więc 
innego 
pozostaje 
jak  nie 
to? 

Po  zakupach  wszyscy 
wracamy  bezpiecznie 
do domów na czas. 



Dzień  ostatni  mija  bardzo  szybko.  Nic  nie 
poradzimy, że to, co dobre tak szybko się kończy. 
Nie chodzi bynajmniej o to, że musimy wrócić do 
szkoły,  ale  o  to,  że  dobiega  końca  naprawdę 
niezapomniana  przygoda.  Dzisiejszy  dzień 
również jest dniem obrad. Zajmujemy się analizą 
tego,  czego  wczoraj  nie  zdążyliśmy.  Niektórzy 

mają  szansę 
uczestniczyć 
także w szkoleniu ‘jak zostać i być chairem’. Nie chodzi 
tu absolutnie o to, jak być krzesłem. Chair to osoba, 

która  przewodniczy  danemu 
komitetowi  i  koordynuje  pracę 
uczestników BERMUNu. 

Nie wiemy, jak wszystko się kończy, bo nie możemy zostać 
na  ceremonii  zamknięcia.  Omija  nas  także,  niestety, 
BERMUN  dance  -  impreza  dla  delegatów.  Trudno, 
musimy  wracać  do  domu.  Około  16.00 czas  odjeżdżać.  W drodze  całkiem dobrze  się 
bawimy. To już zupełnie nie to, co w tej poprzedniej. 

Szkoda,  naprawdę  szkoda,  ze  Berlin  Model  United 
Nations  trwa  tak  krótko.  To  niesamowita, 

niepowtarzalna  okazja  do  poznania  nowych  ludzi, 
nowego,  innego zupełnie  świata.  I  jakże intensywny 
kurs angielskiego! Wszyscy chcemy tu wrócić za rok - 
lepiej  przygotowani,  z  pewnym  doświadczeniem, 
z nowymi pomysłami! Berlinie, do zobaczenia!

Relacjonowała Karolina Szołtek                                                                Opracowała Danuta Malec


