
 

 

Wokół debat oksfordzkich 

III Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich – Poznań 2015 

 

  Pod koniec listopada w naszej szkole zebrała się grupa ambitnych uczniów. Spotykaliśmy się, by 

rozmawiać. Nasze dyskusje dotykały wielu tematów: zarówno ciekawych, porywających, jak i 

trudnych, poważnych. Obraliśmy sobie cel. Każdy z nas chciał zostać świetnym mówcą. 

Chcieliśmy wykształcić w sobie umiejętności oratorskie i bawić się słowem, tak by uczyć, bawić, 

wzruszać. Nasze aspiracje były wysokich lotów. Chcieliśmy bowiem wziąć udział w III 

Mistrzostwach  Polski Debat Oksfordzkich.   

   Debaty oksfordzkie to dyskusje nad daną tezą. Dyskutują jej przeciwnicy oraz obrońcy. Obradom 

przewodniczy marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością 

wypowiedzi. Komisja natomiast ocenia poziom merytoryczny i retoryczny każdej wypowiedzi. 

Drużyny składają się z czterech mówców. Wymóg ten postawił przed nami pierwsze wyzwanie, 

bowiem mieliśmy wybrać spośród wszystkich chętnych, a dodajmy że było nas kilkanaście osób, 

tylko garstkę, sześciu uczniów . Decyzja ta zapadła na krótko przed naszym pierwszym wyjazdem - 

na eliminacje mistrzostw Polski w debatach oksfordzkich. Miejscem ich rozegrania był Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

   Na tydzień przed eliminacjami otrzymaliśmy sześć tez. Do każdej z nich musieliśmy rzetelnie 

przygotować wszystkie argumenty, zarówno „za”jak i „przeciw”danej   tezie.    

   Na eliminacjach (27-28 III 2015) pojawiły się 72 szkoły z całej Polski. Podróż do Poznania 

okazała się dla nas, drużyny z LO XIII, bardzo owocna. Pokonaliśmy bowiem rywali, dzięki czemu, 

mogliśmy spotkać się  razem z 29 szkołami na finałach III  Mistrzostw  Polski Debat Oksfordzkich. 

Odbyły się one dwa tygodnie później (14-15 IV b.r.). Znów wcześniej otrzymaliśmy tezy. Tym 

razem było ich więcej, gdyż aż dziewięć. Mistrzostwa trwały dwa dni. Pierwszego dnia z zawodów 

odpadła aż połowa uczestników. My znaleźliśmy się jednak w zwycięskiej części. Następnego dnia 

spotkało nas wiele wyzwań i stresujących chwil.   

   Gdy nadszedł czas na 1/8 mistrzostw, każdy choć z zewnątrz pewny siebie, wewnątrz bardzo 

się stresował. Teza debaty brzmiała “Czy w Polsce powinna zostać wprowadzona monarchia?” 

naszym zadaniem było jej poparcie. Po burzliwej dyskusji jury przyznało zwycięstwo naszej 

drużynie. Przeszliśmy więc dalej. Ćwierćfinał – teza : „Powstania były najwłaściwszym sposobem 

kształtowania granic po I wojnie światowej”. Na sali spotkaliśmy tłum zasiadający na widowni oraz  

jury w składzie: eksperta pilnującego zachowania zasad debatanckich, dwóch jurorów oceniających 

nasz sposób mówienia oraz przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwnicy sprawiali 



 

 

wrażenie pewnych siebie, obok wielki zegar odmierzający równe 5 min. wypowiedzi sprawiał, że 

raz za razem komuś zatrzęsły się kolana. Nadszedł czas na naszą wypowiedź. Debata trzeba 

przyznać była trudna, ale i ciekawa zarazem. Padło wiele pytań, towarzyszyło nam wiele emocji. Po 

wystąpieniu obu stron ogłoszono wynik: 16:14 dla przeciwników. Przegraliśmy dwoma punktami, 

co świadczy o bardzo wyrównanej debacie. Cieszyliśmy się z osiągniętego celu, oraz byliśmy 

bardzo dumni z dojścia do ćwierćfinałów. Natomiast nasi koledzy z drużyny,   indywidualnie 

odnieśli bardzo wielki sukces, zostali bowiem sklasyfikowani na VII (Mateusz Płaczek kl. III h ) i 

VIII miejscu (Kornel Zubowski kl.I f) spośród wszystkich sartujących  zawodników, a było ich w 

sumie 288. 

Dzięki wszystkim debatom, dzięki sukcesom i porażkom nabraliśmy ogromnego doświadczenia, 

które z pewnością przyda nam się za rok! 

Debaty Oksfordzkie to bardzo ciekawa przygoda, podczas której możemy lepiej siebie poznać, 

poprawić własne błędy oraz nabrać wielu nowych doświadczeń.   

Osobiście, dzięki własnej pracy zwiększyłam swoje umiejętności oratorskie, nauczyłam 

się prawidłowego mówienia, akcentowania fraz, podkreślania słów oraz właściwym ich doborze. 

Już nie boje się stresu, wręcz przeciwnie, potrafię z nim walczyć, a nawet go przezwyciężać! 

Razem z drużyną w składzie: Mateusz Płaczek (kl.III h), Kornel Zubowski (kl.I f) , Szymon 

Ornatowski (kl.II d) , Agnieszka Godlewska (kl.I i) oraz  Piotr Zaleski (kl.II d) i Łukasz Rosiński 

(kl.II a) a także naszym opiekunem-nauczycielem wos dr. Romanem Smolskim szykujemy się już 

do zawodów w następnym roku. Szukamy nowych chętnych, nowych twarzy i umysłów pełnych 

pomysłów. Dołącz do nas, to naprawdę super przygoda ! 

                                                                                                       Agnieszka Godlewska kl.I i 

 

 


