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Uczniowie  I  LO  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Zawierciu  uczestniczyli  w  dniach  od  16.11  do  20.11.2010 
w  międzynarodowej  konferencji  dla  młodzieży  –  Bermun  2010.  W  konferencji  uczestniczyło  7  uczniów  oraz  2  
nauczycieli: prof. Sawa Hąc-Jakubik oraz prof. Danuta Malec. W Berlinie spotkało się w tym roku ponad sześciuset 
uczniów z 52 krajów z całego świata.  Młodzież debatowała w 5 komisjach: politycznej, rozbrojenia, praw człowieka,  
ekonomiczno-społecznej  oraz środowiska.  Efektem ich pracy były rezolucje,  w których zawarli  rozwiązania takich 
problemów jak: handel bronią nuklearną oraz materiałami potrzebnymi do jej produkcji, handel zagrożonymi gatunkami 
zwierząt,  handel  organami  ludzkimi,  powstrzymanie  terrorystów  przed  zakupem  broni  masowej  zagłady, 
ekonomiczne  i społeczne wsparcie dla ofiar przemytu ludzi.   
Pierwsza myśl, która mi się nasuwa – za krótko – zdecydowanie za krótko! 

Wtorek,  wyjazd rano,  na miejsce docieramy ok 
18.  Podróż  przebiegła  spokojnie, 
bez większych przygód, pogawędki 
w  autobusie,  parę  głupich,  ale 
wesołych  skojarzeń   i  pomysłów. 
Na miejscu odbierają nas  rodziny. 
Ja  z  Mateuszem  idziemy  na 

pierwszy ogień, jest okej.  W domu dostajemy swój pokój,  zaczynamy 
wypisywać  książkę,  nagle  obok  nas  pojawia  się  syn  rodziny  goszczącej  (jak  to  możliwe 
przecież  drzwi się nie  otworzyły !!  ).  Po 10 sek.  zauważamy dziurę w ścianie  (przejście 
między sypialnią) szybka decyzja – przenosimy szafę żeby zasłonić „tajemne przejście”.

Dzień zaczyna się od wyjaśnień Kasi i Moniki dlaczego Paula nie mieszka z nimi. Dziewczyny 
powołują się na argument przytoczony przeze mnie i  Mateusza dzień wcześniej  w busie. 
(Uwierzyliśmy !) Żałujcie, że nie mogliście widzieć naszych min. Później jednak okazuje się, że 
tylko nas wkręciły. 

Zwiedzanie  Berlina  (wszystkie 
najważniejsze  miejsca),  następnie 
udajemy się na otwarcie konferencji 
BERMUN  2010.  Tu  pojawia  się 
osobny wątek całej podróży, ale nie 
będę się o nim rozpisywał.



Wejście następnego dnia (moje i Mateusza) w „wielkim stylu” - dwóch gości pojawiających 
się  nie  wiadomo  skąd,  zdecydowanie  wywołujemy  zdziwienie  i  zainteresowanie  naszej 
komisji.. 

Wieczorem  'get  together'  czyli  szybko  przebrać  się  i  do 
restauracji (pierwszy soczek na koszt naszej komisji – sounds 
good.) Jest naprawdę fajnie. Po wyjściu z lokalu udajemy się 
grupą YA podbijać Berlin. Skutki katastrofalne – zakładam 
się  z  główną  przewodniczącą  YA,  że  dom,  w  którym 

mieszkam  w  Berlinie  jest  biały 
(ona twierdzi, że fioletowy), mieszkam tam już trzeci dzień więc 
wiem przecież ! - jeśli przegram będę śpiewał - tragedia! 

Tematy poruszane na kon-
ferencji  dotyczyły  prze-
mocy w rodzinie i w szkole. 

Byliśmy  komisją,  która  miała  najwięcej  gości  – 
specjalistów referujących tematy związane z przemocą. 

W  przedostatnim 
dniu obrad uczestni-
czyliśmy  w  wideokonferencji  z  jedną  ze  szkół  Bronxu. 
Przygotowaliśmy również rodzaj scenki mówiącej  o agresji 
i obojętności ludzi w obliczu przemocy. Naszym celem było 
zgromadzenie funduszy na projekty YA i muszę przyznać, 
że poszło nam całkiem nieźle.

Niemożliwe! Dom jest fioletowy (jak ja to zrobiłem, że byłem pewien, że biały – nie wiem 
do dzisiaj). To był długi dzień, trzeba się zobaczyć wreszcie z naszą grupą, bo ostatni raz 
widzieliśmy się w środę. Wielki sklep, zakupy, jest dosyć wesoło, no dobra, nawet bardzo (i tu 
pozostawię  miejsce  na  trochę  tajemniczości)  Wracamy  do 
domu z nadzieją, że się spakujemy, ale oczywiście na miejscu 
nie ma mowy, żeby to się udało. 

Pakujemy się  rano (  we made it!  ).  Informacja  w YA, że 
dzisiaj  wyjeżdżamy  dosyć  wszystkich  dziwi,  ale  nic  – 
pracujemy dalej, później udaje się nam znaleźć czas na jakieś 
zdjęcia,  aż  przychodzi  moment,  w  którym trzeba  wyjść.  OK,  ładnie  nam podziękowali, 
pożegnali, miny trochę niezadowolone, no ale pamiętajmy konferencja i obrady trwają cały 
czas, a więc co zrobić....



Przebieramy się, ale tak jak wejście mieliśmy 'wielkie' tak i wyjście takie musi być! Już na 
luzie wracamy do naszego YA.

Wsiadamy do busa, wreszcie nasza grupa razem - aż trudno uwierzyć! Podróż upływa nam 
na dobrej zabawie i dziwnych tematach oraz pytaniach (aż strach, co panie profesor sobie 
teraz myślą?).

I dochodzimy do momentu powrotu do rzeczywistości, z tym, że nie jest ona wcale szara ;-) 
Podsumowując: przeżycia niesamowite, świetni ludzie, wakacje w Berlinie załatwione! I co 
najważniejsze YA nauczyło mnie, że można zmienić świat wystarczy chcieć  i mądrze zacząć 
od swojego regionu. ZRESZTĄ ZOBACZYCIE WKRÓTCE!! 

Ten wyjazd był niezapomniany, bo stworzyliśmy go 
my, YA ( oraz nasze ulubione dwie...  gwiazdy :-)  ) 
Ilość  wejść  na  Facebooka  od  niedzieli  do  wtorku 
przekroczyła u mnie ilość odwiedzin FB od momentu 
jego założenia 

Damian Mikoda

-----------------------
Pierwszego  dnia  konferencji  wszyscy  słuchaliśmy  przemówień 
reprezentantów poszczególnych państw lub 
organizacji. My reprezentowaliśmy Interpol. 
Następne  dni  jeszcze  ciekawsze  – 
w  komisjach  szukano  rozwiązań  wielu 
problemów,  np.  w  Komisji  Politycznej 
rozważaliśmy  tematy  dotyczące  konfliktów  w  Afryce,  a  także 
próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: ”Jak zapobiegać kupowaniu 
broni masowego rażenia?” Opracowaliśmy cztery rezolucje i dwie 

z nich – między innymi ta, do której powstania 
i ja się przyczyniłam :) -  zostały zaakceptowane 
przez  resztę  grupy.  Bermun to  nie  tylko  ciężka 
praca  (choć  przede  wszystkim!),  lecz  również 
możliwość  poznania  świetnych  ludzi  z  całego 
świata.  Mam  nadzieję,  ze  te  znajomości 
przetrwają  „trochę”  dłużej  niż  miesiąc.  Czas 
u  rodzin  – ja  trafiłam do  rodziny  pochodzącej 
z Kenii – to również czas nauki, bo poznajemy inne zwyczaje i inną kuchnię.  No... i jeszcze 
ten Berlin nocą, i te rozmowy... TYLKO Z WAMI! Interpolowy zawrót głowy. 

Paula Stępień



--------------------------------------
Rano,  pierwszego  dnia,  oglą-
daliśmy  panoramę  Berlina 
z  kopuły  na  Bundestagu, 
a  później  wyruszyliśmy  na 
oficjalne  rozpoczęcie  BERMUN 
2010,  które  trwało  5  godzin 
z  dwiema  przerwami  na  kawę, 

ciasto   i  lunch.  W  trakcie  rozpoczęcia  słuchaliśmy  przemówień 
zaproszonych gości oraz delegatów z poszczególnych krajów – naszą 

grupę reprezentowała Monika Matusik, która podobnie jak 
pozostali  delegaci-reprezentanci,  wystąpiła  przed  ponad 
sześciuset  osobowym  audytorium.  Następny  dzień  – 
obrady w szkole.  Komisja,  w której  pracowałem,  miała 
gotowe  rezolucje  już  po  czterech  godzinach.  Potem 
rozpoczęły  się  bardzo  interesujące  dyskusje.  Najpierw 
delegat z Indii próbował przekonać Komisję, że Mc Donald 
jest lepszy od Burger Kinga. Udało mu się, lecz do końca 

obrad pozostały  jeszcze  dwie  godziny.  Po  kilku  debatach na  temat  postaci  z  kreskówek 
przeszliśmy do przedstawiania się. Zostałem wybrany z tłumu ponad 80 delegatów. Zadano 
mi  kilka  pytań  np.  „Czy  Polacy  piją  dużo  alkoholu?”,  „Jaka  jest  tradycyjna  polska 
potrawa?”, „Czy Polska zdąży z budową stadionów na Euro 2012?” 

Igor Zamora

------------------------------------
Wydawało się, że pierwszego dnia zrobiliśmy dużo, ale jak później się 
okazało  była  to  tylko  kropla  w  morzu.  Następnego  dnia  zajęcia 
odbywały się w szkole. Najpierw było drugie rozpoczęcie - ciekawsze 
niż  pierwszego  dnia, 
a potem rozeszliśmy się do 
swoich komisji. 
Sobotę  –  ostatni  dzień 
konferencji – zaczęliśmy od 
obrad.  W  tym  czasie 
udałem  się  również  na 

warsztaty dla  chair'ów.
Igor Wieczorek



-------------------------------
W Berlinie zamieszkaliśmy u rodzin. Ja wraz z Moniką „trafiłyśmy” 
na  super  rodzinę  amerykańsko-niemiecką,  gdzie   wieczorami 
odpoczywałyśmy lub szalałyśmy, żeby zrelaksować się po ciężkim dniu 
obrad w szkole. Na samej konferencji poznałam wielu świetnych ludzi 
z całego świata zaczynając od Chin aż po Amerykę, z którymi nadal 
utrzymuję  kontakt  sms'owy,  mailowy i  face  book'owy.  Najbardziej 
otwarci  na  nowe  znajomości  byli  Amerykanie,  Niemcy  i  Rosjanie. 
Podczas  konferencji  Bermun  dyskutowaliśmy,  debatowaliśmy 
i dzieliliśmy się naszymi pomysłami. Ja należałam do Human Right 

Committee  (HRC),  gdzie  głównymi  tematami  było 
zwalczanie  handlu  ludźmi  oraz  nielegalna  transplantacja 
organów. Podczas dwóch dni powstało 5 rezolucji, z których 
przeszły  trzy. 
Komisja,  w  której 
pracowałam, 
poruszała  bardzo 

poważne problemy,  jednak czasem nasi  chair'owie 
wymyślali różne gry, by nieco rozluźnić atmosferę. 
Ulubioną  przez  wszystkich  chwilą  była  ta,  gdy 
ogłaszano  'cookie  break' lub  'lunch'.  Uważam,  że 
wyjazd do Berlina był bardzo udany:) i że nie była 
to moja ostatnia konferencja. Poznałam wielu ludzi 
z całego świata, zobaczyłam piękne miasto – Berlin i poćwiczyłam język angielski.  BYŁO 
SUPER :)

Kasia Machura  

-------------------------------



Pierwszego  dnia  padało  i  było  zimno.  Drugiego  dnia  było  zimno 
i padało. Trzeciego dnia prawie nie padało, a czwartego prawie nie 
było zimno. W piątym dniu zgubiłam parasolkę. 
Pomimo  listopadowej  pogody,  tegoroczny  wyjazd  do  Berlina  był 
wyjątkowo  udany.  Konferencje  takie  jak  Bermun  są  potrzebne 
i warto w nich uczestniczyć, ponieważ uczą odwagi prezentowania 
swoich poglądów, sztuki  negocjacji  i  dyplomacji.  Można przy tym 
zobaczyć  kawałek  innego  świata  -  mieliśmy  okazję  poznać  ludzi 
z Nowego Jorku, Szanghaju, całej Europy itd. Wszyscy byli przyjaźni 

i  otwarci,  atmosfera konferencji  z  dnia na dzień stawała się  coraz  lepsza.  Niesamowicie 
pozytywna energia.   

Monika Matusik 

----------------------------------

Uczniowie uczestniczący w konferencji Bermun 2010 : Mateusz Błaszkiewicz IIIf, Damian Mikoda IIIc, 
Monika Matusik IIe, Katarzyna Machura IIe, Paula Stępień Ib, Igor Wieczorek If, Igor Zamora If. 

                                                                                   Opracowała Danuta Malec


