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Marta Līva Spriņģe 12.sb
Toruņa ir pilnīgs pretstats Varšavai. Tās senā daļa ir labi saglabājusies. Ar
Toruņas galvenajām vietām mūs iepazīstināja atraktīvie Toruņas skolēni:
N.Kopernika piemineklis, vecpilsēta, “Czesky”. Mums kā dažādu valstu
delegātiem bija svarīgi iepazīt Polijas kultūru, un, dzīvojot viesģimenēs, mēs to
lieliski izbaudījām. “ToMUN” 2016 bija konference, kuras laikā es nostiprināju
savas iemaņas MUN darbībā. Varu droši teikt, ka mūsu skolēni izcēlās ar īpašu
atbildības sajūtu. Domāju, ka arī pēc vidusskolas iesaistīšos līdzīgā darbībā,
varbūt organizatora vai priekšsēdētāja lomā.

Krista Tingbrand 12.sb
Jau pirms došanās uz ToMUN zināju, ka tā būs nekad neaizmirstama pieredze.
Brīnišķīgā atmosfēra bez lieka saspīlējuma, jautri vienaudži ar dažādiem
uzskatiem, aizraujoša debatēšana komisijās parlamentārā stilā padarīja šo
braucienu patiesi patīkamu. Parasti devos uz Poliju tikai cauri braucot, bet šoreiz
kopā ar lieliskiem Toruņas skolēniem un dalībniekiem no 8 valstīm guvu iespēju
iepazīt Polijas kultūru un lielisko pilsētu. Ceru, ka nākotnē man pavērsies iespēja
piedalīties kādā MUNā kā organizatoram, ne tikai dalībniekam.

Helēna Koroļonoka 11.sb
Šajā braucienā, kā daudzos Model United Nations pasākumos var attīstīt
iemaņas, kas ir vajadzīgas jebkuram studentam: debatēšanas, klausīšanās un
problēmu risināšanas iemaņas. Visi cilvēki, ko satikām, bija izpalīdzīgi un
draudzīgi, atvieglojot šoku, ka esi prom no mājām.

Lenarts Keomegi 11.sb
Pirms brauciena īsti nezināju, ko sagaidīt. Nekad nebiju bijis ne Lietuvā, ne
Polijā. Kad nonācām Varšavā, saprasu, ka šis brauciens būs vienreizējs. Toruņā
biju satraukts par dzīvošanu viesģimenē, bet viņi izrādījās pārsteidzoši draudzīgi
cilvēki. Sastapu cilvēkus, ar kuriem bija daudz kopīgu interešu. Iepazinu MUN
procedūru un pat vairākas reizes pārvarēju savas bailes iesaistīties debatēs.
Pirms atbraukšanas domāju, ka Toruņā nebūs nekā interesanta, bet pilsēta
izrādījās vēsturiski bagāta ar neaizmirstamiem skatiem. Ātri atradām vietas,
kuras mums ļoti patika, piem. saldējuma veikalu “Leneaviču” un “Českiju”.

Evelīna Rītiņa 11.sb
Piedalīšanās konferencē bija ļoti noderīga pieredze. Godīga sakot, bija grūti
saņemties un izteikt savu viedokli publiski, jo tam vajag lielu pārliecību par to
jautājumu, par kuru vēlies izteikties.
Bija iespēja iepazīties ar dažādu valstu skolēniem, sadraudzēties, mazliet iepazīt
viņu kultūru. Mana viesģimene bija ļoti laipna un jauka.
Toruņa ir brīnišķīga pilsēta ar seniem namiem un ielām. Es izbaudīju laiku Polijā
un šī pieredze man vienmēr paliks atmiņā.

Paula Kuzņecova 11.sb
Ceļojums uz Poliju bija pilns piedzīvojumiem. Lai arī 12h brauciena laikā nebija
iespēja kārtīgi izgulēties, Varšava bija tā vērta. Man ir daudz fotogrāfiju.
ToMUN konference sākumā likās grūta un virs manām spējām. Šaubījos, vai
spēšu labi uzstāties. Pēdējā dienā es ļoti pacentos un biju lepna ar sevi, ka spēju
pārvarēt savas bailes uzstāties svešas publikas priekšā. Ja braukšu nākošajā
gadā, tad jutīšos drošāka, būšu atraktīvāka un centīšos uzstāties vēl vairāk. Es
arī iepazinos ar interesantiem cilvēkiem no Polijas, Ungārijas, u.c. Kopumā
brauciens man ļoti patika.

Elijs Ronalds Robalts 11.sb
Piedalījos pirmo reizi. Tas bija ļoti interesanti. Debatēs komisijās tika apspriesti
gan nopietni, gan nenopietni jautājumi, kas izraisīja smieklus. Es darbojos
General Assembly 2. Komitejā, kurā pārstāvēju Indiju.
Noslēgumā bija ļoti sirsnīgas ģenerālsekretariāta dalībnieku oficiālās pateicības
runas.
Iesaku visiem piedalīties nākamajos MUN pasākumos, sevišķi tiem, kam patīk
aizstāvēt savu viedokli, patīk sarunas un citu kultūru iepazīšana.
Man bija visviesmīlīgākā viesģimene.

Kristaps Mednis 12.sb
Man ļoti patika brauciens uz ToMUN. Pasākums bija labi izplānots, bet,
manuprāt, pietrūka Krīzes komiteja. Pirmajā dienā nebija tik interesanti viss, un
dīvaini bija tas, ka atklāšana bija pēc sesijām. Otrā diena bija daudz labāka un
trešā bija visjautrākā, jo galvenajiem vadītājiem bija nogurums, tāpēc pieļāva
radikālākas idejas. Pēc sesijām mēs devāmies pilsētā, kur sēdējām pie upes,
staigājām apkārt un devāmies uz mūsu mīļākajām vietām: Lenkovičs, Česki sen
un Šiša. Mēs uzzinājām daudz par Toruńas vēsturi un par Nikolaju Koperniku.
Iesaku katram, kuram ir iespēja, doties uz tādu pasākumu.

