
 

 

European Youth Parliament - 14. Narodowa Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu 

Młodzieży w Opolu 
 

Przez ostatnie dni wakacji, czyli w dniach od 31 sierpnia do 3 września, sześciu uczniów naszej szkoły miało 

przyjemność uczestniczyć w 14. Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP 

Poland. Czworo z nich brało udział w konferencji jako delegaci i wszyscy zostali wybrani przez jury aby 

reprezentować Polskę na zagranicznych obradach 

EYP. Kacper Kryk (klasa 2F) będzie uczestniczył 

w 86. Międzynarodowej Sesji EYP w Tibilisi, w 

Gruzji, a Bartosz Biernacik i Julia Sokołowska 

(klasa 2F) w Międzynarodowym Forum w 

Bazylei, w Szwajcarii. Jakub Woźniak, uczeń 

klasy 2A, pojedzie na nadchodzącą Narodową 

Sesję Selekcyjną w Irlandii. Gratulujemy! 

 

Natomiast uczennice klasy 3F, Małgorzata 

Braszka i Julia Kułakowska, po zeszłorocznych 

sukcesach ustąpiły miejsca młodszym kolegom i 

koleżankom, a same wcieliły się w role 

moderatorów pracy w komitecie (chairpersons).  

 

Nasza młodzież wraz z innymi uczestnikami z całej Polski jako tzw. delegaci (delegates) zostali podzieleni 

na grupy dyskusyjne zwane komitetami (committees), które prowadzone były przez doświadczonych 

moderatorów (chairpersons). Podczas pracy w komitecie (Committee Work) grupy miały za zadanie 

przedyskutować i opracować zadany temat problemowy m.in. z zakresu polityki, nauk społecznych, kultury 

bądź ekonomii. Następnie prezentowały wyniki swojej pracy w formie rezolucji na forum całego spotkania, 

zwanym zgromadzeniem ogólnym (General Assembly). Spotkaniom towarzyszyły liczne imprezy 

integracyjne, Eurokoncert, podczas którego wystąpiła m.in. Małgorzata Braszka, oraz warsztaty. Sesje EYP 

(European Youth Parliament) odbywały się w języku angielskim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kielce Model United Nations - Sukcesy naszych uczniów w modelowych obradach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 
 

W dniach 7-9 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji Kielce Model United Nations 

organizowanej przez liceum im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. MUN to symulacja obrad Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w której w role delegatów państw członkowskich wcielają się uczniowie. 

  

Oddajmy teraz głos uczestnikom poszczególnych części obrad.  

 

 

United Nations Security Council 

 

Podczas tegorocznej konferencji Kielce Model United Nations miałem przyjemność chairować, czyli 

prowadzić debaty, w UN Security Council - Radzie Bezpieczeństwa ONZ.  Security Council to jeden z 

najważniejszych organów ONZ, zajmujące się rozstrzyganiem konfliktów o wadze międzynarodowej. Jest to 

jedyny komitet mający, poza rolą doradczą, kompetencje do podejmowania wiążących decyzji. Jako temat 

debaty wybrałem Jemeńską wojnę domową - krwawy konflikt na Bliskim Wschodzie, który z miejscowego 

nieporozumienia na tle religijno/etnicznym przerodził się w krwawe pole walki światowych i regionalnych 

mocarstw. Do moich zadań należało napisanie obszernego zestawu przygotowawczego dla delegatów, czyli 

opracowania dostępnych źródeł i informacji dotyczących wybranego tematu, tak, aby mogli oni z łatwością 

przygotować się merytorycznie do debaty. Podczas trwania konferencji pilnowałem przestrzegania 

właściwych procedur oraz moderowałem przebieg dyskusji. Moim zadaniem było również rozdanie nagród 

dla najlepszych delegatów. Komitet zaangażował się w zacięte dyskusje i, mimo nieobecności kilku państw, 

posiedzenie okazało się być bardzo produktywne, a zwieńczyło je przegłosowanie rezolucji przygotowanej 

przez delegata Rosji. 

 

Kacper Kryk (klasa 2F) 

 

 

Economic and Social Council 

  

Jako delegatka Rosji i delegat Argentyny braliśmy udział 

w debatach ECOSOCu - Economic and Social Council. 

Działania tego komitetu ukierunkowane są głównie na 

postęp ekonomiczny i społeczny, podwyższanie 



 

 

standardów życia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy w gospodarce oraz na wielu innych 

płaszczyznach. Nasz temat dotyczył wspierania państw Ameryki Łacińskiej w rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, jako że większość z nich nadal jest wysoce zależna od szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych. 

Nie było między nami wiele zgrzytów ze względu na to, że obecnie większość krajów chętnie odsuwa się od 

węgla, ropy czy gazu ziemnego na rzecz “czystego” przemysłu energetycznego. W rezolucji, pod którą 

podpisali się wszyscy delegaci ECOSOCu, zawarliśmy głównie plany co do rozpoczęcia badań nad 

niezbędną do postępu technologią i infrastrukturą oraz utworzyliśmy międzynarodowe forum dla ułatwienia 

komunikacji i dzielenia się ekspertyzą na temat efektywnych metod rozwoju odnawialnej energii.  

 

Julia Sokołowska i Bartosz Biernacik (klasa 2F) 

 

Food and Agriculture Organization 

 

Byłam delegatką Hiszpanii w komitecie FAO - Food and Agriculture Organization. Komitet ten zajmuje się 

problemami związanymi z gospodarowaniem obszarami rolnymi, rozwijaniem metod otrzymywania i 

produkcji żywności oraz jej zrównoważoną dystrybucją na całym świecie. Jako delegaci państw 

członkowskich debatowaliśmy o tym, jakie metody można zastosować by w innowacyjny sposób zmniejszać 

głód na świecie. Na początku pojawiły się problemy z 

pogodzeniem różnic kulturowych reprezentowanych 

przez nas państw, ale po dojściu do porozumienia 

udało nam się zawrzeć w rezolucji (którą podpisały 

prawie wszystkie państwa) punkty godzące w.w. 

różnice. Jednymi z naszych głównych propozycji była 

konsumpcja insektów, odnawianie i ponowne 

wykorzystywanie obszarów rolnych porzuconych 

przez rolników oraz zwiększanie świadomości 

społeczeństwa na temat GMO. 

 

Zuzanna Szatkowska (klasa 2F) 

 

  

Human Rights Council 

  

Podczas tegorocznych obrad Model United Nations w Kielcach reprezentowałyśmy Brazylię oraz Wielką 

Brytanię w Human Rights Council - komitecie ONZ zajmujących się prawami człowieka oraz ich ochroną. 

Tematem obrad było zapewnienie ochrony właśnie obrońcom praw człowieka. Trzy dni zawziętej pracy i 

debat w komitecie zaskutkowały napisaniem 

rezolucji o poprawie sytuacji obrońców praw 

człowieka w Brazylii, którego to dokumentu 

byłyśmy obie sponsorami, czyli głównymi 

autorami. Praca w komitecie okazała się bardzo 

udana i pouczająca, co dostarczyło nam 

wspaniałych wspomnień i wielu nowych 

doświadczeń. Podczas końcowej ceremonii i 

General Assembly (Zgromadzenia Generalnego) 

nasza rezolucja została odczytana i przegłosowana 

przez zgromadzenie plenarne delegatów. 

 

Nina Koperska i Zuzanna Krause (klasa 1F) 

 

 


