
  II Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich 
                                       
 Mistrzostwa pełne nadziei i rozczarowań. 
 

 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był miejscem gdzie odbywały się (28-30 marca eliminacje 

grupowe oraz  8 i 9 kwietnia  finał 2014r.)  tegoroczne Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Była to już druga 

edycja tych zawodów, jednakże nasza szkoła brała w nich udział po raz pierwszy. Uczniowie naszego liceum: 

Paweł Liber i Hubert Frei (kl. III E), Mateusz Płaczek i Mateusz Zaremba, (kl. II H)  oraz  Aleksandra Kozłowska 

(kl. I E), pod kierunkiem prof. Romana Smolskiego przygotowywali się do debat  przez niespełna 2 miesiące.  Na 

spotkaniach ćwiczyli argumentację, zadawanie pytań oraz zapoznawali się z ogólnymi zasadami debaty 

oksfordzkiej, które nie są łatwe, szczególnie dla debiutantów. 

     Z dniem 28 marca ruszył wyczekiwany przez wszystkich miłośników potyczek słownych projekt: Mistrzostwa 

Polski Debat Oksfordzkich. Po wstępnym przemówieniu organizatorów, którzy ponownie zapoznali nas z 

zasadami debaty oksfordzkiej, nastąpiło losowanie tematów, których miały dotyczyć późniejsze debaty. 

   Nasza drużyna nie kryła zadowolenia, do każdej z wyłonionych tez byliśmy bardzo dobrze przygotowani, 

zarówno po stronie propozycji jak i opozycji. 

   Od godziny 12 odbywały się kolejno rundy fazy grupowej. Wszystkie drużyny  dyskutowały na następujące 

tematy: 

• Ryszard Kukliński nie zasługuje na miano polskiego bohatera narodowego. 

• Suwerenna Ukraina, to warunek suwerenności Polski. 

• Zdobycie statuetki Oskara jest miarą talentu aktorskiego. 

    Po dyskusjach nadszedł czas na zasłużoną przerwę, udaliśmy się zatem na obiad, a następnie do auli, gdzie 

zostały przedstawione wyniki. Reprezentanci naszego Liceum okazali się faworytami i zwycięzcami eliminacji 

grupowych w  fazie eliminacyjnej, co stało się powodem naszej ponownej wizyty w Poznaniu. 

    Gdy emocje po pierwszym etapie opadły, byliśmy jeszcze bardziej zmobilizowani do dalszej pracy nad 

opracowywaniem tematów, które były stworzone na miarę ścisłego finału. Z puli tez można było wyodrębnić 

tematy z zakresu polityki, historii oraz etyki. 

   Do Poznania wyjechaliśmy 8 kwietnia, tym razem z większą determinacją . 9 kwietnia wstawiliśmy się na 

znanym już nam  wydziale Nauk Politycznych, wkrótce poznaliśmy naszych adwersarzy,  a byli  nimi  uczniowie 

II Liceum Ogólnokształcącego z Poznania. Temat był równie kontrowersyjny, brzmiał on następująco: 

„Przyszłość należy do serialu, nie do filmów”. Debata przebiegała na bardzo wysokim poziomie o czym może 



świadczyć brak minusowych punktów przyznawanych przez ekspertów. Po naprawdę bardzo długich obradach 

organizatorzy przyznali zwycięstwo poznańskiej drużynie z wynikiem 16 do 14. Do Wrocławia wracaliśmy 

rozczarowani, mimo że zdobyliśmy  tytuł: Finaliści II Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich Poznań 2014,  

ale również pełni nadziei że za rok będzie lepiej. 

Kozłowska Aleksandra  

 
 


