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Uczniowie  I  LO  uczestniczyli  w  modelowej  konferencji  ONZ  POLMUN 
w II LO im.  Marii Skłodowskiej-Curie w  Gorzowie Wielkopolskim. Jest to 
najstarsza   i  chyba  największa  w  Polsce  symulacja  obrad  ONZ. 
O  problemach  współczesnego  świata  dyskutowało  w  tym  roku  250 
delegatów z Europy i USA. Obrady trwały trzy dni od 29 do 31.03.2007r. 

Naszą  szkołę  reprezentowało  trzech 
uczniów: Anna Adamus (II C) Krzysztof 

Morel (II F) oraz Piotr Muskalski (II F). Opiekę nad uczestnikami Polmun 
2007 z naszej szkoły sprawowała prof. Sawa Hąc-Jakubik, która również 
przygotowywała  uczniów  do  uczestniczenia  w  gorzowskich  obradach. 
A  pracy  było  sporo  -  zebranie 
informacji  na  temat  sytuacji 
gospodarczej,  ekonomicznej, 
politycznej  itd.,  kraju,  który  jest 
reprezentowany  przez  daną  szkołę 
(nam  przypadła  rola  delegatów 
z  Białorusi),  napisanie  rezolucji 

w  języku  angielskim,  poznanie 
procedur  ONZ  oraz  specyficznego 
języka obrad. Trzeba więc było na tyle 
poznać  problemy  reprezentowanego 
kraju,  wczuć  się  w  sposób  myślenia 
i  argumentacji  obywatela  Białorusi, 



by to wszystko znalazło swój wyraz w dyskusji i miało wpływ na kształt 
końcowej  rezolucji.  Niebagatelną  rolę  odgrywała  przy  tym  umiejętność 
posługiwania się  językiem angielskim, którym porozumiewali  się  delegaci 
z poszczególnych krajów. 

Wszyscy byli ciekawi jak będą wyglądały 
obrady, praca w komisjach, głosowanie 
i  czy  POLMUN 
może  konkurować 
z  analogiczną 

konferencją  w  Berlinie.  Okazało  się,  że  liceum 
w  Gorzowie  Wielkopolskim  świetnie  uporało  się 
z  organizacją  konferencji  oraz  zagospodarowaniem  tzw.  wolnego  czasu 
uczniów. 
Za organizację tego wielkiego przedsięwzięcia odpowiedzialna 
była  pani  Marta  Kardasz,  nauczycielka  języka  angielskiego 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Gorzowie Wielkopolskim.   I trzeba przyznać, że dzięki jej zaangażowaniu, 
konferencja przebiegała sprawnie i zgodnie z przyjętymi procedurami.



Delegaci obradowali w trzech komisjach: 
politycznej,  ochrony  środowiska 
i  społeczno-ekonomicznej.  Omawiali 
sprawy  odbudowy  Iraku,  ochrony 
własności  intelektualnej  oraz  zagrożeń 
związanych z topnieniem lodów Arktyki. 

Pojawiało  się  wiele  interesujących 
pomysłów  na  rozwiązanie  wyżej 
wspomnianych problemów. Oczywiście, 
była  to  tylko  symulacja,  ale  już  sam 
sposób  organizowania  konferencji 
i  swoista  „burza  mózgów”  to 
niesamowita okazja ćwicząca umiejętności, których nie zdobywa się na co 
dzień  w szkole.



Znalazł się również czas na relaks, czyli zabawę w dyskotece, nawiązywanie 
znajomości i ciąg dalszy szlifowania - tym razem już mniej oficjalnego - 
języka angielskiego. 

                                                                                                     Opracowała Danuta Malec


