
Od 9 do  13 marca przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie w składzie: 
Aneta Zagórska kl. Ial, Ewa Dubiel kl. Ial, Zuzanna Goleń kl. II al., i Bartosz Szafran kl. I 
ct  pod opieką pana Grzegorza Szafrana wzięli udział w szesnastej regionalnej sesji 
Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego we Wrocławiu, do której byli przygotowywani 
na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez p. Annę Olbrycht i Barbarę Morawiecką. 
Pobyt uczestników we Wrocławiu został całkowicie sfinansowany ze środków Rady 
Rodziców. 

 

 

To właśnie my. 

 



 

Uczniowie byli  delegatami komitetów dyskusyjnych i brali udział w obradach dotyczących 
rozwiązywania problemów Unii Europejskiej. Osiągnięte rozwiązania -rezolucje były 
prezentowane na forum zgromadzenia ogólnego.  Nie trzeba chyba dodawać, że treści 
wszystkich spotkań odbywały się w języku angielskim, gdyż składy komitetów były 
międzynarodowe. 

 

A tematy wniosków nad którymi głowili się nasi delegaci z goła różniły się od tematów 
lekcyjnych szkoły średniej: 

ECON (Committee on Economic and Monetary Affairs) 

European banks too big to fail? Two years into Basel III, what measures should the EU implement to 
prevent future failures of the mega-banks operating in its Member States? 

- Czy banki w Europie są zbyt duże , żeby groziło im bankructwo? Jakie środki zaradcze 
powinna Unia przedsięwziąć, żeby zapobiec upadkowi mega banków działających w krajach 
członkowskich? 

 

CULT I (Committee on Culture and Education) 

A vision for a multicultural Europe? What steps should the EU take to increase religious and social 
cohesion while reconciling its different constituent communities? 

 



- Wizja wielokulturowej Europy. Kroki które Unia powinna uczynić, by wzmocnić więź 
religijną i społeczną  przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic członkowskich społeczności. 

 

CULT II (Committee on Culture and Education) 

EYP Poland celebrating its five years Jubilee during the European Year of Volunteering: What further 
development should youth NGOs such as EYP Poland undergo in order to strengthen their internal 
structure and brand? 

- Jubileusz pięciolecia EYP w Polsce. Jakie zmiany powinien EYP Poland przejść, aby 
wzmocnić swoje struktury wewnętrzne i rozpowszechnić działalność. 

 

 

Sesja we Wrocławiu nie była pierwszą, w której uczestniczyli nasi uczniowie. W 2007 roku 
4-osobowa delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w Narodowej Sesji Selekcyjnej w 
Trójmieście. W tym roku Narodowa Sesja Selekcyjna odbędzie się we wrześniu w Warszawie 
i z pewnością nas tam nie zabraknie. Podczas tej sesji wybrana zostanie grupa delegatów, 
która otrzyma prawo do udziału w Międzynarodowej Sesji Europejskiego Parlamentu 
Młodzieży. 

 

Co sądzą sami delegaci o wyjeździe? 

Bartek – „Sesja EYP we Wrocławiu trwała trzy dni. Praca w komitetach nie była łatwa, ale za 
to dobrze zorganizowana. Plan pracy był jasny, dzięki czemu wszystko szło gładko. Po pracy 
mieliśmy zorganizowane imprezy trwające nieraz do późna. Generalnie przy życiu trzymała 
wszystkich kawa. W ostatni dzień odbyły się obrady generalne , gdzie każdy komitet 
przedstawił swoją rezolucję.  

Aneta – „EYP to fajna sprawa, aczkolwiek bardzo wyczerpująca. Dzięki dla Starbucks’a za 
wsparcie w trudnych chwilach ;). Trzeba było być wytrzymałym na trudy pracy i zabawy w 
tym samym stopniu. Towarzystwo wynagradzało jednak wszystko.  Zarówno organizatorzy 
jak i delegaci świetnie się ze sobą dogadywali, współpracowali i bawili. Było super i szkoda 
czasu na sen.  

 



 

 

A co to jest EYP?  

European Youth Parliament został założony w 1987 roku. Jego główne biuro , którego 
zadaniem jest koordynowanie działań w całej Europie, mieści się w Berlinie. Każdego roku w 
32 państwach Europy EYP organizuje ponad 50 krajowych, regionalnych i 
międzynarodowych spotkań zwanych „sesjami”, w których uczestniczy ponad 20 tysięcy 
osób. 

Uczestnicy spotkań, tzw. „delegaci” (delegates), podzieleni są na grupy dyskusyjne zwane 
”komitetami”  (committees), prowadzone przez doświadczonych trenerów (chiarpersons). 
Podczas pracy komitetów (committee work) grupy mają za zadanie przedyskutować i 
opracować zadany temat problemowy. Następnie prezentują go na forum całego spotkania, 
zwanym „zgromadzeniem ogólnym’ (General Assembly). Spotkaniom towarzyszą liczne 
imprezy integracyjne, koncerty i warsztaty,. 

EYP od lat działa we współpracy z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą 
Europy. Patronem EYP są między innymi Josep Borrell Fontelles, przewodniczący 
Europejskiego Parlamentu i Hans Gert-Poettering, sekretarz generalny Rady Europy, a także 
parlamenty i ministerstwa kilkunastu państw europejskich.  



 

A to Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego, w której odbyła się ceremonia 
otwarcia sesji. 

 

 

Wymiana doświadczeń kulinarnych z krajów delegatów uczestniczących w obradach ….palce 
lizać.  

 

A poniżej widać, jak bawiliśmy się na ulicach pięknego Wrocławia. 



 

Anna Olbrycht 

Barbara Morawiecka 

 

 


