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Europejski Zielony Ład - razem na drodze do ochrony klimatu/Der Europäische Green 

Deal - Gemeinsam auf dem Weg zum Klimaschutz 
 

          
Sobota         Wiktoria 

W sobotę 18 czerwca bieżącego roku uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Warszawie pojechali na wymianę polsko-niemiecką do szkoły im. Thomasa  
Manna w Lubece. Tematem wymiany były zmiany klimatu oraz podejmowane przez Unię 

Europejską działania zapobiegające katastrofie 
klimatycznej. Polscy uczestnicy wymiany spotkali 
się rano o 5:30 na lotnisku Chopina, z którego 
samolotem dotarli do Goleniowa pod Szczecinem. 
Po sprawnym odbiorze walizek, uczestnicy udali 
się w kierunku stacji kolejowej Szczecin Główny, z 
której to mieli bezpośrednio pojechać do Lubeki. 
Po pięciu godzinach podróży, uradowani choć 
zmęczeni uczniowie zostali powitani przez 
niemiecką stronę. Po powitaniu, przyszedł czas na 

   Lubeka -  miasto siedmiu wież  i królestwo marcepana 
 



gry i zabawy integracyjne, które pozwoliły uczniom obu szkół lepiej się poznać. Następnie 
uczestnicy wymiany zostali zabrani do domów, gdzie mogli chwilę odpocząć po 
jedenastogodzinnej podróży. Wieczorem wszyscy uczniowie spotkali się ponownie, aby móc 
jeszcze lepiej się zintegrować. Był to wspaniały pierwszy dzień naszej wymiany. 

 
 

 
 
 
Niedziela                          Michał 

W niedzielę zaczęła się nasza docelowa część wyjazdu. Po raz pierwszy na wymianie 
usiedliśmy wszyscy razem, szukając wspólnego rozwiązania prawdziwego problemu - jak 
ocalić Ziemię? 
W dwójkach wcieliliśmy się w przedstawicieli różnych krajów Unii Europejskiej i razem 
debatowaliśmy nad projektem ustaw dotyczących projektu Fit for 55. Jako że była to niedziela, 
symulacja trwała jedynie 2 godziny, jednak konstruktywnie wykorzystaliśmy ten czas.  
Później spotkaliśmy się w kawiarni na małą kawę i - w drogę! Pojechaliśmy pociągiem do 
Kilonii, sąsiedniego miasta, gdzie akurat odbywał się największy festiwal żeglarski w 
Niemczech. Były tam różne atrakcje, jak na przykład wesołe miasteczko.  Grupa podzieliła się 
- fani emocji i adrenaliny poszli na ogromne karuzele mierzące nawet 60m wysokości. Inni 
powędrowali oglądać budynek ratusza. Po długiej lekcji poznawania kultury niemieckiej 
wróciliśmy do Lubeki, gdzie zmęczeni poszliśmy spać, przygotowując siły na kolejne dni 
ciężkiej pracy. 

            
 



Poniedziałek                Marta 

 
Nasz dzień rozpoczął się w szkole im. Thomasa Manna, gdzie kontynuowaliśmy grę 
symulacyjną. Rozpoczęliśmy wprowadzanie poprawek do naszego projektu ustawy, 
nauczyliśmy się, jak wygląda głosowanie w trakcie obrad Rady Unii Europejskiej oraz dalej 
ćwiczyliśmy nasze umiejętności dyskusji i argumentacji. Po ciężkiej pracy w klasie udaliśmy się 
na dworzec w Lubece, skąd pojechaliśmy pociągiem do nadmorskiego Travemünde. 

 

      
 
 
 Pan Daniel Klingebiel, nauczyciel i autor projektu ze szkoły partnerskiej, podał nam garść 
informacji o historii miejscowości, a następnie udaliśmy się do restauracji na obiad. Po posiłku 
zwiedzaliśmy żaglowiec Passat, po którym oprowadzał nas przewodnik. Dowiedzieliśmy się o 
historii statku, gdzie pływał i co było nim przewożone. Potem chcieliśmy pójść na plażę, lecz 
przeszkodziła nam w tym pogoda – zbierało się na burzę - więc pojechaliśmy autobusem do 
Lubeki. W naszym wieczornym czasie wolnym wielu uczniów poszło na Volksfestival, gdzie 
próbowaliśmy lokalnego jedzenia, a następnie spotkaliśmy się na grillu w domu Rachel. Ten 
dzień był bardzo przyjemny, gdyż zawierał elementy edukacyjne i rozrywkowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

                                

  

 

 

 

 

 
 

Wtorek        Ola Gomuła 

 

We wtorek mogliśmy pospać troszkę dłużej, ponieważ zamiast 

tradycyjnie spotkać się w szkole, aby kontynuować naszą grę 

symulacyjną, spotkaliśmy się na peronie, gdyż tego dnia czekała nas 

wycieczka do Hamburga. Pogoda nam dopisywała, było słonecznie  

i bardzo ciepło. 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, przewodnicy już na nas czekali. 

Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i ruszyliśmy zwiedzać słynne 

niemieckie miasto. Poszliśmy na długi spacer przez Speicherstadt - 

Miasto Spichlerzy, poznaliśmy historię budowy słynnej      

filharmonii, dowiedzieliśmy się, gdzie w Hamburgu można wypić 

najlepszą kawę, oraz zostały nam polecone uczelnie, gdybyśmy 

chcieli tu studiować. 

Po zwiedzaniu, gdy już każdy z nas był głodny, poszliśmy wspólnie na obiad do restauracji 

Peter Pane. Mogliśmy wybrać według własnych preferencji jednego spośród trzech 

burgerów, który był podawany z frytkami oraz ulubionym napojem. Gdy już każdy z nas był 

najedzony, przyszedł czas na pamiątki i sklepy, tzw. ,,czas wolny”. 

Ustaliliśmy jedno miejsce, gdzie o danej godzinie mieliśmy się spotkać i następnie wrócić do 

Lubeki.  



 

 Wróciliśmy do goszczących nas rodzin, aby chwilę odpocząć i odświeżyć się, ponieważ 

później zostaliśmy zaproszeni do Magnusa, jednego z Niemieckich uczniów, gdzie przy 

ognisku bardzo miło spędziliśmy wieczór.    
 

  

 
 

Środa      Ola Prysłopska 

 
Tego dnia, już od samego rana pogoda zapowiadała się cudownie. Nasz program  
rozpoczęliśmy od odwiedzenia Europejskiego Muzeum Hanzy.  

       
O godzinie 09:00 rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikiem. Podzieliliśmy się na dwie grupy 
– tak aby wszyscy się zmieścili. W trakcie oprowadzania dowiedzieliśmy się wiele o historii i 
funkcji Hanzy w średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Europie. Zobaczyliśmy, jak żyli i co 
sprzedawali kupcy handlujący w obrębie Hanzy. Można było sprawdzić swoje umiejętności 
czytania cyrylicy, gdyż w gablocie wystawiony został dokument pisany po rosyjsku dotyczący 
handlu. 



Po zwiedzaniu mogliśmy chwilę odetchnąć w kawiarence przy sklepiku z pamiątkami. Warto 
wspomnieć o śmiesznych magnesach w kształcie kraba, które były tam dostępne, jak i o 

ołówkach, z których może wyrosnąć roślinka 😊. 
Około godziny 11:00 udaliśmy się do jednej z sal konferencyjnych znajdujących się na terenie 
muzeum. Tam rozpoczęliśmy trzecie już z kolei spotkanie w Radzie Unii Europejskiej a propos 
nowych przepisów dotyczących klimatu. Okazało się, że sporo państw miało różne uwagi 
dotyczące tymczasowego prawa. Zostały dopisane również nowe punkty i podpunkty do 
dotychczasowego dokumentu. 

                       
 
Później, o godzinie 12:45, wyruszyliśmy w stronę ratusza. Na miejscu zostaliśmy ciepło 
powitani przez prezydenta miasta, pana Klausa Puschaddela. Podkreślił on wagę spotkań o 
charakterze międzynarodowym, jak również opowiedział nieco o sali audiencyjnej, w której 
się znajdowaliśmy.  Oprócz tego zwiedzających poczęstowano czekoladkami z marcepanem – 
w Lubece, która słynie z produkcji marcepana, mają chyba najlepszy, jaki do tej pory jadłam.  

                        
 
Po przemówieniu prezydenta podzielono nas na dwie grupy – 

polską, do której dołączyła również Ukrainka Marija z Charkowa, i niemiecką. Pani przewodnik 
oprowadziła nas po barwnych zabytkowych salach ratusza. Mogliśmy się przekonać, że 
budynek ratusza jest jeszcze większy w środku niż wydaje się z zewnątrz. Przemieszczaliśmy 
się po budowli wąskimi korytarzami,  Zdziwiło mnie, że takich wąskich korytarzy używano jako 
sale balowe.  
Zwiedzanie ratusza zakończyło się koło 14:30 i mieliśmy czas wolny. Niektórzy poszli wtedy do 
restauracji, inni kupowali napoje i jedzenie w supermarkecie, a jeszcze inni chodzili po mieście 
i kupowali pamiątki – to była ostatnia szansa na zdobycie czegoś z Lubeki. Największym 
powodzeniem cieszył się miejscowy marcepan w różnych postaciach. 
O godzinie 17:30 spotkaliśmy się w Szkole im. Thomasa Manna w sali konferencyjnej, aby 
wdrożyć ostatnie poprawki i przeprowadzić głosowanie końcowe. Co zabawne, wszystko 
poszło szybko – nie było większych dyskusji. Wtedy nadszedł czas na ostateczne głosowanie, 



czy nasze prawo zostanie zaakceptowane przez delegatów państw UE. Wyniki głosowania 
wyglądały następująco: 14 głosów za, 3 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu, prawo 
zostało zaakceptowane. Rozległy się wtedy głośne owacje. 

        
Po debacie przeszliśmy na szkolny dziedziniec, gdzie jedliśmy kolację przygotowaną przez 
naszych niemieckich kolegów. Serwowano tam m. in. kiełbaski z grilla, makaron z serem i 
pomidorami, sałatki warzywne, chleb z czosnkiem i serem oraz ciasteczka. Wszystko było 
przepyszne. Kolację zakończyliśmy około 21:30 i po tym czasie udaliśmy się razem z naszymi 
gospodarzami do ich domów. 
Tak wyglądał ostatni pełny dzień w mieście nad ujściem Trave. 
 
 

     
 
 
 
Czwartek         Jędrek 
 
Ostatni dzień naszej wymiany ze Szkołą im. Thomasa Manna w Lubece rozpoczął się od 
podsumowania i omówienia projektu ustawy dotyczącej programu Fit for 55 polegającego na 
ustaleniu zasad i ograniczeń mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w 
państwach członkowskich UE. Po tygodniu obrad i wielu zmianach w projekcie ustawy, kraje 
reprezentowane przez uczniów zdecydowały się na finalną wersję ustawy, która zadowalała 
znaczną większość państw. Podczas omawiania prac nad projektem i jego ewaluacji uczniowie 
opisywali między innymi: co się podobało, co się nie podobało, co było realistyczne i co było 
nierealistyczne w porównaniu do prawdziwych obrad Rady Unii Europejskiej.  



     
 
Po zakończeniu omówienia projektu nasi uczniowie i nauczyciele musieli pożegnać swoich 
niemieckich gospodarzy i rozpocząć długą drogę powrotną - ze szkoły na Dworzec Główny w 
Lubece, a stamtąd aż 5-cio godzinną podróż do Szczecina. Następnie ze Szczecina czekał nas 
lot do Warszawy. Po przylocie na Lotnisko Chopina zostaliśmy odebrani przez rodziców.  I tak  
zakończyła się nasza 6-cio dniowa wymiana polsko-niemiecka. 

                           
 
 
PODSUMOWANIE    Michał 
Cała grupa patrzy przez okno, na ostatnie widoki natury po niemieckiej stronie granicy. Za 
chwilę znajdziemy się w Polsce. 
Pięć dni temu jechaliśmy tu w przeciwnym kierunku, pełni nadziei, szczęścia i marzeń o 
spotkaniu niemieckich kolegów. Dnia 23 czerwca wracamy do naszych domów i rodzin, pełni 
nowych doświadczeń, praktycznej wiedzy, z nowymi przyjaźniami, o wiele dojrzalsi niż 
zaledwie parę dni temu.  
Do Lubeki pojechaliśmy z prostym celem gry symulacyjnej. Była to symulacja pracy 
rzeczywistej Rady Unii Europejskiej, gdzie każdy międzynarodowy zespół wcielił się w jeden z 
krajów Unii Europejskiej. 
Wspólnie szukaliśmy kompromisów i zmienialiśmy projekt ustawy Fit For 55, zakładający 
redukcję emisji CO2 czy ograniczenia w transporcie prywatnym. Szybko okazało się jednak, że 
to coś więcej, niż jedynie gra. 
Młodzi ludzie rzeczywiście zaangażowali się w ten proces, szukali wspólnych rozwiązań, 
sojuszników i osób, które mogą je poprzeć. Ostatecznie powstał dokument, który tworzyliśmy 
przez tydzień. 
Był to finał naszej gry. 
Na długo zapamiętamy tę wymianę: ludzi, różnorodne wycieczki, żarty, śmiechy, zabawy i 
spotkania. Zostanie to w nas już do końca życia.  
Trudno było się rozstać - jedyną pociechą jest fakt, że Niemcy przyjadą do nas we wrześniu, 
znowu będziemy wspólnie wymieniać się doświadczeniami. Dwa narody, jeden człowiek.  



 

              
 
Chcielibyśmy podziękować naszym opiekunom - Pani Małgorzacie Malczyk i Pani Grażynie 
Uchman - za trud włożony w dopięcie wszystkiego na ostatni guzik, zobowiązanie i 
zorganizowanie tej wspaniałej wymiany. Wierzymy, że następna będzie jeszcze lepsza. Wielkie 
słowa uznania kierujemy też do Pana Daniela Klingebiela, który przygotował i poprowadził 
kolejne etapy gry symulacyjnej obrad Rady Unii Europejskiej w Szkole im. Thomasa Manna w 

Lubece. 
 

 


