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„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku”

Lao Tzu powiedział, że „tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku”. W naszym 
przypadku  pierwszym  i  najważniejszym  krokiem  z  pewnością  było  podjęcie  decyzji 
o  udziale  w  POLMUN-ie.  Podróż  może  nie  tysiącmilowa,  choć  z  pewnością 
wielokilometrowa i obfitująca w liczne przesiadki, przyniosła oczekiwane owoce. Wszak 
nie bez powodu ktoś kiedyś stwierdził, że podróże kształcą.

Ale zacznijmy od początku. W dniach 10-12 kwietnia nasza zdeterminowana i pełna 
entuzjazmu reprezentacja I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu: Marta Borówka 
(kl. I B), Agnieszka Galińska (kl. I B), Anna Dorobisz (kl. I C), Piotr Farmas (kl. I C), 
Tymoteusz Kita (kl. I F), Anna Kornakiewicz (kl. III E), Marta Musiałek (kl. I F), Rafał 
Popiół (kl. I C) oraz Michał Toruński (kl. III A) pod opieką Pani Sawy Hąc- Jakubik oraz 
Pani Danuty Malec, wyruszyła na „podbój” ONZ. Tak, to nie pomyłka, mamy na myśli 
tutaj  dokładnie  tą  słynną  międzynarodową  organizację,  która  ma  swoją  siedzibę 
w Nowym Jorku. Tym razem jednak jeszcze obyło się bez wyprawy za ocean;). 



Ale żeby wszystko stało się jasne, może najpierw wyjaśnię na czym dokładnie polega 
idea  POLMUN-u,  tudzież  innych  tego  typu  przedsięwzięć  organizowanych  w  wielu 
krajach. POLMUN to polska wersja modelowej symulacji obrad ONZ przeznaczona dla 
młodzieży z całego świata. W obradach uczestniczą trzyosobowe drużyny reprezentujące 
poszczególne kraje w 3 rożnych komitetach (w komisji ochrony praw człowieka, spraw 
ekonomiczno-społecznych i spraw środowiskowych).  Celem konferencji jest krzewienie 
idei  społeczeństwa  obywatelskiego  i  kształtowanie  aktywnej  postawy  młodzieży 
w sprawach dotyczących nie tylko własnego państwa, ale i całego świata. W tego typu 
inicjatywie młodzież z naszej szkoły uczestniczy już po raz trzeci. Tym razem byliśmy 
w Gorzowie Wielkopolskim na konferencji pod nazwą „POLMUN 2008”.



Zanim jednak opowiem o samej konferencji, cofnijmy się nieco wstecz, gdyż niezmiernie 
istotny jest również sam proces przygotowania się do udziału w debatach. Już na kilka 
miesięcy  przed  tym  ważnym  dla  nas  wyjazdem  rozpoczęliśmy  gruntowne 
przygotowania.  Proces  przygotowań  można  w  zasadzie  podzielić  na  trzy  etapy. 
Pierwszy, jako iż jest to symulacja obrad ONZ, wiernie odtwarzająca funkcjonowanie 
tej organizacji, obejmował poznanie mechanizmu

działania instytucji i obowiązujących procedur 
formalnych. Kolejny ważny element stanowiło 

poznanie polityki reprezentowanego państwa (w naszym przypadku były to Niemcy, 
Wenezuela i  Włochy).  Natomiast ostatnia część przygotowań obejmowała pogłębianie 
wiedzy  na  temat  zagadnienia  będącego  przedmiotem  obrad.  Tegoroczne  tematy 
dyskutowane  w  poszczególnych  komisjach  to:  1)  próby  rozwiązania  problemów 
i  wyjście  naprzeciw  potrzebom  krajów  rozwijających  się,  bez  dostępu  do  morza, 
2) strategie powzięte przez Narody Zjednoczone celem pomocy ofiarom przestępstw 
seksualnych, 3) Rok Planety Ziemi – próby redukcji degradacji środowiska, promowanie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Po przeanalizowaniu powyższej tematyki, 
każdy  z  nas  przygotował  niezależny  projekt  rezolucji,  który  mogliśmy  następnie 
przedstawić w czasie obrad.

Konferencja,  w  której  uczestniczyło  blisko 
200  uczniów  m  .in.  z  Francji,  Niemiec, 
Włoch,  Ukrainy  i  Polski,  reprezentujących 
kraje  całego  świat  rozpoczęła  się  od 
ceremonii  powitalnej,  na  której  każda 
reprezentacja  wygłaszała  przemówienie 
odnosząc  się  do  aktualnie  poruszanych 
problemów.  W  kolejnych  dniach  uczestnicy 
debatowali w osobnych komitetach, przedstawiając swoje projekty rezolucji i starając się 
stworzyć  jeden  wspólny  plan  działania.  Zanim  to  jednak  mogło  nastąpić  należało 
zdobyć odpowiednią liczbę sojuszników, aby być w stanie przegłosować rezolucję.



Z mojego punktu widzenia wyjazd był niezwykle cennym doświadczeniem i zapamiętam 
go na długo ze względu na kontrowersyjny temat, który pozostawiał mi duży obszar 
do  aktywnego  uczestnictwa  w  konferencji.  Reprezentowałam  Wenezuelę,  która  jest 
krajem będącym jednym z głównym eksporterów ropy naftowej, a jednocześnie byłam 
w komisji, która obradowała za wprowadzeniem alternatywnych źródeł energii. Patrząc 
przez pryzmat polityki mojego państwa i w kontekście ostatnich działań prezydenta 
Hugo  Chaveza,  jest  to  sprzeczne  z  interesami  Wenezueli.  Nie  mogłam więc  działać 
wbrew mojemu państwu, jednak musiałam pamiętać jednocześnie,  że na konferencji 

ONZ  jestem  również  przedstawicielem  całej 
międzynarodowej społeczności. Ten interesujący 
paradoks sprawił, że mogłam działać aktywnie 
na wielu płaszczyznach podczas obrad. 

Uważam,  że  tego  typu  przedsięwzięcia 
odgrywają  istotną  rolę,  gdyż  rozwijają 
umiejętności  dyplomatyczne  i  kształtują 
aktywny sposób myślenia młodych ludzi. Poza 
tym,  jest  to  wspaniała  okazja  do  poznania 

polityki  innych  państw  i  aktualnych  problemów  współczesnego  świata,  a  także 
doszlifowania umiejętności językowych, gdyż obrady odbywają się oczywiście w języku 
angielskim.  Co  więcej  jest  to  sposobność,  aby  nawiązać  nowe  ciekawe  znajomości, 
zarówno „krajowe” jak i zagraniczne. 

  Relacjonowała Anna Kornakiewicz                                           Opracowała Danuta Malec


