Sprawozdanie z wyjazdu grupy młodzieży szkół ełckich wraz z opiekunami na
„Międzynarodowy Parlament Młodzieży”
organizowany w Nettetal w dniach od 30 września do 4 października 2015r.

We wtorek 29.09.2015r. delegacja młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Ełku (Filip Kuźnicki, Emilia
Łowczyk, Magdalena Łuba, Michał Makuch i Oliwia Okseniuk) wraz z p. Sylwią Ewą
Piotrowską oraz pięciorgiem uczniów ełckich szkół powiatowych (Kacper Kalinowski, Paulina
Banaszak, Radosław Banachowski, Aleksandra Kozikowska i Alexandra Wallat) pod opieką p.
Bożenny Fidury spotkała się o godz. 19:00 na parkingu przy Stadionie Miejskim, by rozpocząć
podróż do miasta partnerskiego Nettetal (Niemcy).
Podstawiony autokar firmy Nick Ramzes EXPRESS z Ełku prowadzony przez dwóch kierowców
(p. Leszek Góralczyk i p. Jacek Zambrowski) został sprawdzony i dopuszczony do jazdy przez
policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ełku.
Grupa została odprawiona przez przedstawicieli Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu
Miasta – p. naczelnika Piotra Gałuszkę i p. Cezarego Wendę. Opiekunki otrzymały komplet
niezbędnych dokumentów oraz materiały promocyjne miasta.
Podróż rozpoczęła się o godz. 19:30, przebiegała bezpiecznie i bez zakłóceń. O godz. 5:00
zatrzymano się na dłuższy postój i śniadanie w restauracji „Leśne Runo” w Świecku.
Po dwudziestu godzinach jazdy, 30 września 2015 (środa) ok. godz. 16:00, grupa dotarła do
celu i udała się do ratusza, gdzie burmistrz Nettetal p. Christian Wagner oficjalnie powitał
wszystkie przybyłe delegacje. Po powitaniu p. Vanessa Langer przedstawiła program
spotkania i omówiła sprawy organizacyjne.
Delegacja z Ełku została podzielona na dwie grupy: chłopców i dziewczęta. Czterej chłopcy
wraz z p. B. Fidurą zostali zakwaterowani w schronisku młodzieżowym Youth Hostel NettetalHinsbeck, a dziewczęta z p. S. Piotrowską w domkach campingowych ośrodka sportowego
S.C. Union Nettetal 1996 e.V..

W czwartek , 1 października 2015r., o godz. 8:30 rozpoczął się pierwszy dzień realizacji
programu. Moderatorzy CIVIC

-

Instytutu Kształcenia Międzynarodowego - powitali

sześćdziesięciu młodych ludzi z Nettetal i miast partnerskich Caudebec-en-Caux (Francja), Ełk
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(Polska), Rochlitz (Saksonia/ Niemcy) i

Venlo (Holandia)

oraz omówili program dnia.

Językiem roboczym projektu stał się język angielski.
Tego dnia tematem przewodnim był „Fokus Bałkany” – rozszerzenie Unii Europejskiej na
wschód i odpowiedź na pytanie „Jak duża może stać się UE?”. Młodzież pracowała metodą
symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Każdy uczestnik spotkania otrzymał rolę (np.
przewodniczącego lub posła Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej
oraz państw bałkańskich kandydujących do UE) i pod okiem kompetentnych moderatorów
pracował według określonego scenariusza.
W przerwie prac młodzież miała zapewniony ciepły posiłek w stołówce ratusza.

Podczas gdy młodzież wcielała się w role i decydowała, które z państwa kandydujących ma
największe szanse wstąpienia do Unii Europejskiej, opiekunowie wszystkich grup wzięli udział
w oddzielnym programie: spacer w rezerwacie przyrody, zwiedzanie Sequoia Farm, obiad i
nauka gry w golfa na miejskim polu golfowym.

O godz. 16:00 zarówno uczniowie, jak i nauczyciele spotkali się z eurodeputowanym p.
Jensem Geierem i rozmawiali na temat pracy członków Parlamentu Europejskiego oraz
polityki europejskiej.
Po spotkaniu odbyła się ewaluacja symulacji. Młodzież bardzo dobrze oceniła atmosferę i
formę pracy (symulację).
Dzień zakończył się wspólną kolacją w schronisku młodzieżowym Youth Hostel NettetalHinsbeck.

Piątkowy program, 2 października 2015r., rozpoczął się zbiórką o godz. 8:00 i podróżą
dwupoziomowym autokarem do Brukseli (Belgia).
W godz. 11:00 – 13:00 grupa zwiedzała Parlament Europejski pod okiem dwóch
przewodników anglojęzycznych, którzy podali najistotniejsze dane dotyczące Parlamentu
Europejskiego i opowiadali o pracy parlamentarzystów.
Wizyta w parlamencie zakończyła się obiadem serwowanym w stołówce parlamentarnej.
Następnie odwiedzono Parlamentarium – multimedialne Centrum dla Zwiedzających
Parlamentu Europejskiego, gdzie można było prześledzić historię integracji europejskiej i
sprawdzić, jak UE wpływa na nasze codzienne życie.
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O godz. 15:30 rozpoczęło się zwiedzanie zabytkowego Starego Miasta Brukseli z
przewodnikiem, a w godz. 17:00 – 19:30 był czas wolny, który młodzież poświęciła na zakupy
pamiątek i degustację belgijskiej czekolady.

O godz. 20:00 wyruszono w drogę powrotną do Nettetal, a każdy uczestnik wycieczki dostał
kolację w postaci suchego prowiantu. Tego dnia program zakończono ok. godz. 23:00.

W sobotę, 03 października 2015r. (Dzień Jedności Niemiec), praca uczniów przebiegała pod
hasłem „25 lat niemieckiej jedności – Koniec europejskiej separacji”.
W pierwszej części spotkania młodzież pracowała metodą warsztatów w pięciu grupach
międzynarodowych:


Grupa I - wykonanie kolażu,



Grupa II – gra sceniczna,



Grupa III – badania,



Grupa IV – wywiady,



Grupa V – opracowanie scenariusza pt. „25 lat przed – 25 lat po”.

W drugiej części odbyła się dyskusja plenarna na temat „ Moje pragnienia dla Europy”.
W trakcie prac uczniowie mieli zapewniony ciepły posiłek i napoje.

W programie dla opiekunów była wycieczka rowerowa malowniczymi trasami rowerowymi
po okolicach Nettetal, połączona ze zwiedzaniem dorocznego targu jesiennego w Dülken.

O godz. 17:30 młodzież zaprezentowała efekty swojej całodziennej pracy. Przedstawiciele
CIVIC podsumowali oba dni warsztatowe, a burmistrz Nettetal p. Christian Wagner wygłosił
przemowę kończącą „Europejski Parlament Młodzieży”.
Na zakończenie cała grupa uczniów z Ełku wystąpiła na środek i w języku niemieckim
podziękowała

burmistrzowi

za

zaproszenie,

organizatorom

za

zaangażowanie,

a

moderatorom za ciekawe i kompetentne prowadzenie warsztatów. Wszystkie w/w osoby
otrzymały upominki, a zgromadzeni uczestnicy foldery reklamowe naszego miasta (materiały
promocyjne UM w Ełku).
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Od 19:00 do 22:30 odbył się pożegnalny grill w ośrodku sportowym S.C. Union Nettetal 1996
e.V..
Następnego dnia, 4 października 2015r., o godz. 10:00 po śniadaniu polska delegacja udała
się w drogę powrotną do Ełku. Miasto Nettetal zapewniło nam suchy prowiant na drogę, a
dzięki uprzejmości UM w Ełku

zjedliśmy obiadokolację w restauracji „Leśne Runo” w

Świecku.
Podróż zakończyła się 5 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 05:30 na parkingu przy
Stadionie Miejskim w Ełku po oficjalnym ogłoszeniu końca wycieczki przez opiekunów.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ełku zostali odebrani przez rodziców.

Wizyta w Nettetal umożliwiła młodzieży nie tylko pogłębienie wiadomości na temat Unii
Europejskiej,

jej

struktur

i funkcjonowania,

lecz

również

wzbudziła

poczucie

odpowiedzialności za przyszłość Europy. Była również doskonałą okazją do doskonalenia
znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Poza tym młodzież mogła nawiązać nowe
znajomości i kontakty z rówieśnikami z trzech krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia,
Francja).

Na pochwałę zasługuje miasto Nettetal za organizację „Europejskiego Parlamentu
Młodzieży”. Program spotkania, wyżywienie, transport, przepływ informacji i atmosfera były
na najwyższym poziomie.

Jesteśmy również bardzo zadowoleni z organizacji wyjazdu przez Wydział Promocji, Sportu i
Kultury UM w Ełku. Rzeczowe spotkania organizacyjne, stały kontakt telefoniczny i mailowy,
sprawne załatwianie wszelkich spraw formalnych oraz zapewnienie ciepłych posiłków
podczas trasy sprawiły, że czuliśmy się pewnie i bezpiecznie.

Nauczyciel j. niemieckiego
w Gimnazjum nr 2 w Ełku

Sylwia Ewa Piotrowska
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