Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Model United Nations
w Warszawie
W dniach od 25 do 27 października odbyła się w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Prezydenta Warszawy Międzynarodowa Konferencja Model United Nations,
w której po raz pierwszy wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Delegacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Anna Sands, Magdalena Sierzputowska, Julia
Łyszcz, Karolina Zabuska, Michał Dobrzyński, Stanisław Zakroczymski i Barosz Klak.
Przewodzicząca delegacji została uczennica klasy IIc- Anna Sands. Delegację do udziału
w konferencji przygotowała nauczycielka języka angielskiego – Jolanta Staniszewska-Bukała
MUN to popularna od kilku lat inicjatywa polegająca na wielotematycznej edukacji politycznej
poprzez symulację obrad

Organizacji Narodów Zjednoczonych.

MłodzieŜ

licealna

pochodząca z wielu krajów, podczas kilkudniowego zlotu przebiegającego w postaci
codziennych wielogodzinnych obrad odbywających się w całości w języku angielskim, wcielając
się w przedstawicieli przydzielonych im krajów (obowiązuje jednak zakaz przedstawicielstwa
własnego kraju) ma moŜliwość zapoznania się z problemami innego świata – zarówno
wybranego przez siebie kraju, jak i innymi aspektami i problemami nękającymi współczesny
świat i politykę globalną. Dyskutowanymi tematami są między innymi problemy światowego
głodu, braków edukacji, terroryzmu, klęsk Ŝywiołowych, zwrócenie uwagi na problemy
potrzebujących itp. oraz sposoby wspólnego ich rozwiązania.
Tematy dyskusji znane są jeszcze przed rozpoczęciem obrad, dzięki czemu grupy od dwóch
do sześciu młodych "przedstawicieli dyplomatycznych" przygotowują własne

rezolucje,

które mają być wystawione przez młodych dyplomatów, których celem jest utrzymanie i obrona
postulatów, a w końcu zachęcenie reszty przedstawicieli innych krajów do zamieszczenia części
tych postulatów w rezolucji kończącej obrady. Bardzo często organizatorzy przygotowują
niespodzianki w postaci fikcyjnych (lub prawdziwych) wydarzeń towarzyszących danym
obradom, zmuszającym uczestników do nieszablonowego zajęcia się dodatkowym tematem
co sprawia Ŝe młodzi młodzi dyplomaci muszą wykazać się swoimi umiejętnościami i bystrością
umysłu podczas sytuacji zupełnie nie zaplanowanych.

Tegoroczna sesja MUN odbywała się w wyjątkowo uroczystej oprawie. Otwarcie sesji miało
miejsce na Zamku Królewskim a obrady toczyły się na Sali Sejmowej, co niewątpliwie było
dodatkową atrakcją i nadawało wydarzeniu odpowiednią rangę.
Poziom merytoryczny dyskusji był bardzo wysoki, rezolucje były świetnie przygotowane,
dyskutanci dysponowali wiedzą i imponowali znajomością angielskiego. Nasza delegacja
wypadła bardzo dobrze. Uczniowie byli aktywni, zabierali głos, zgłaszali wnioski, poprawki,
pracowali nad rezolucjami i dyskutowali nad nimi. Dla wszystkim była to znakomita lekcja
historii i wiedzy o świecie współczesnym .
Jako opiekunka naszej delegacji mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku równieŜ uda nam się
wystawić tak silną i dobrze przygotowaną delegacje i konferencje MUN na stałe zagoszczą
w Ŝyciu naszej szkoły.
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