
Krótki przewodnik po debatowaniu w Polsce 
 

1. Debaty w Polsce 
 

Debaty w Polsce pojawiły się w latach ’90 przy ogromnej zasłudze profesora Zbigniewa Pełczyńskiego 

(ZAPa), profesora Oksfordu oraz założyciela Szkoły Liderów. Styl wywodzi się z klasycznych debat The 

Oxford Union. Na ich koncie youtube możecie zobaczyć, jak debatuje się w Oksfordzie. Do dziś używa 

się ich podczas szkoleń organizowanych przez FSL.  

Znajomość debat oksfordzkich ze szkoleń Szkoły Liderów, pozwoliła licznym społecznikom w całej 

Polsce na stworzenie oferty edukacyjnej, w postaci lig debatanckich, turniejów debat i warsztatów. 

Wraz z „nową krwią” debatanckich społeczników i społeczniczek, styl debat ewaluował. W niektórych 

aspektach ulegał uproszczeniu, w innych się komplikował. Dzisiaj, w stosunkowo jednorodny sposób 

debatuje się w stylu oksfordzkim w całej Polsce podczas licznych turniejów, skierowanych głównie do 

uczniów i uczennic szkół średnich, ale również studentów oraz uczniów młodszych klas. Styl oksfordzki 

jest teraz, tak 

Jednocześnie w Polsce rozwijają się inne, międzynarodowe, style debatowania. Przede wszystkim – 

format brytyjskich debat parlamentarnych (british parlimentary debates) oraz tzw. Schools’ów (World 

Schools Debate Championships). 

 

2. Style debat edukacyjno-sportowych w Polsce 
 

a. Debaty oksfordzkie w stylu Fundacja Szkoła Liderów  – styl debat charakteryzujący się 

formalnym stylem zachowania i wypowiedzi. W wariacji kultywowanej przez Szkołę Liderów, 

charakteryzuje się również aktywnym udziałem publiczności.  

Charakterystyczne cech stylu:  

• 4 mówców i mówczyń w drużynach propozycji i opozycji 

• Pierwsi mówcy mówią 5 min, reszta 4 min. 

• Marszałek  - pilnujący przebiegu debaty i udzielający głos mówcom i mówczyniom  

• Publiczność zadaje pytania w trakcie debaty. Mówcy nie zadają sobie pytań. 

• Osoby z publiczności wygłaszają 1 minutowe wystąpienia po debacie 

• Zwycięska drużyna wybrana w drodze głosowania publiczności 

 

b. Debaty oksfordzkie w formacie turniejowym  (niewielkie różnice funkcjonują w stylach 

różnych turniejów) Wymagany jest uprzejmy i formalny styl wypowiedzi. Niemniej mówcy ocenani 

są przez panel sędziowski, skupiony na ocenie wartości merytorycznej debaty. 

Co odróżnia debaty oksfordzkie turniejowe od debat oksfordzkich w stylu Szkoły Liderów?: 

• Uczestnicy poznają tezę na tydzień (lub inny, dłuższy okres) przed turniejem, niemniej stronę 

po której debatują poznają na krótko przed spotkaniem. 

• Wszyscy mówcy mają 4 lub 5 min na swoje mowy 

https://oxford-union.org/
https://oxford-union.org/


• Mówcy i mówczynie zadają sobie nawzajem pytania i informacje w trakcie mów 

• Stosuje się formułę AdVocem (1 min lub 2x30 sek.) – formuła wypowiedzi poza kolejnością, 

odpowiadająca na mowę przeciwnika lub przeciwniczki 

• Drużynę zwycięską wybiera panel sędziowski i jest zobowiązany merytorycznie uzasadnić swój 

werdykt 

Zobacz debatę: https://www.youtube.com/watch?v=XgaGHbpnaZw&list=PLJ6CK3O8WXrClVYnftkXP-

kE9HFU9UoaX&index=5  

Jak zacząć przygodę z debatami oksfordzkimi? Załóż szkolne lub uniwersyteckie koło debat 

oksfordzkich. Mogą Cię w tym wesprzeć liczne organizacje w całej Polsce. Poniżej macie orientacyjne 

zestawienie, kto działa w których ośrodkach. Przydać może się również podręcznik do debat 

oksfordzkich dostępny na stronie https://debataoksfordzka.pl/ autorstwa Bartka Tarnowskiego i 

Michała Kruszyńskiego, wydany przez Fundację Nowy Głos, oraz materiały youtube przygotowane 

przez zespół Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.  

• Pomorze i Kujawsko-Pomorskie (ekipa fundacji Ergo) 

• Wielkopolska (duża reprezentacja debatncka organizacji takich jak: Fundacja Edukacyjna G5, 

Fundacja Nowy Głos, Projekty Edukacyjne) 

• Warmia i Mazury oraz Mazowsze (Fundacja Nowy Głos)  

• Małopolska i Podkarpacie (Krakowskie Stowarzyszenie Mówców) 

• Dolny i Górny Śląsk (Fundacja Atiorem oraz Nowy Głos) 

 

c. Debaty parlamentarne to styl debat sportowych, uprawiany głównie na uniwersyteckich 

klubach debat, w którym można np. zostać mistrzem świata w debatowaniu, podczas corocznych 

mistrzostw World University Debate Champioship. Styl wypowiedzi nie ma znaczenia, ocenia się 

wyłącznie wartość merytoryczną wniesioną do debaty.  

Co odróżnia debaty parlamentarne od debat oksfordzkich? 

• Debatują 4 drużyny, po 2 mówców lub mówczyń. 2 drużyny rządu oraz 2 drużyny opozycji, 

zwane drużynami; Otwierającego rządu, Otwierającej opozycji, Zamykającego rządu, 

Zamykającej opozycji. 

• Debatujący dopiero na 15 min przed debatą poznają tezę, przeciwników oraz pozycję  na 

której debatują. 

• Każdy debatant i debatantka mają 7 min wypowiedzi. 

• Debatanci zadają sobie nawzajem pytania i informację.  

• Panel sędziowski składa się z sędzi/ego głównej/go oraz panelistów/ek. Sędzia główny jest 

zobowiązany przekazać informację zwrotną, porównując materiał wniesiony przez wszystkie 

4 drużyny między sobą. 

Zobacz debatę: https://www.youtube.com/watch?v=K9hfs_wnMhE&t=27s  

Jak nauczyć się debatować w stylu parlamentarnym? W kilku miastach funkcjonują uniwersyteckie 

kluby debat – znajdź najbliższy: Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Poznań, Kraków. Jeżeli w Twojej 

okolicy nie ma klubu debat parlamentarnych, nie przejmuj się, większość debatantów debatuje 

zarówno w formacie oksfordzkim, jak i parlamentarnym. Lokalna organizacja debat oksfordzkich z 

pewnością Ci pomoże! Jeżeli nie, po prostu weź udział w turnieju, co rok każde środowisko 

przygotowuje 1 lub 2 otwarte turnieje debat. Wystarczy śledzić ich social media.  

https://www.youtube.com/watch?v=XgaGHbpnaZw&list=PLJ6CK3O8WXrClVYnftkXP-kE9HFU9UoaX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XgaGHbpnaZw&list=PLJ6CK3O8WXrClVYnftkXP-kE9HFU9UoaX&index=5
https://debataoksfordzka.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=uk9zkhtOM7k&list=PLJ6CK3O8WXrB_tpmB1zq5bmkSQH53S2FO
https://www.facebook.com/fundacja.ergo
https://www.facebook.com/fundacjag5
https://www.facebook.com/nowyglos
https://www.facebook.com/FundacjaProjektyEdukacyjne
https://www.facebook.com/nowyglos
https://www.facebook.com/ksmowcow
https://www.facebook.com/Fundacja-Altiorem-236466815008007
https://www.facebook.com/nowyglos
https://www.worlddebating.org/
https://www.youtube.com/watch?v=K9hfs_wnMhE&t=27s
https://www.facebook.com/bialystokdebates
https://www.facebook.com/klubdebat
https://www.facebook.com/kdlublin
https://www.facebook.com/Klub-Debat-w-Rzeszowie-1879801342280754
https://www.facebook.com/debatyuam
https://www.facebook.com/KDPUJ


Liczne materiały merytoryczne znajdziecie na kanałach youtube Klubu Debat UW oraz Fundacji Nowy 

Głos. 

 

d. Schoolsy, czyli światowe zawody szkół średnich. Stworzony i debatowany głównie na  potrzeby 

wielkiego turnieju, World Schools Debate Championships.  

Co wyróżnia styl schools’ów od pozostałych? 

• W debacie występuje 6 mówców i mówczyń, po 3 po jednej stronie. Ale wygłasza się 4 mowy 

na drużynę. 

• Drużyny znają tezy na około tydzień przed debatą 

• Losowanie stron odbywa się zaraz przed debatą 

• Mowy od 1 do 3 trwają po 8 min. Ostatnia, 4 mowa trwa 4 min. 

 

Zobacz sama: https://muzeumpilsudski.pl/debata-pokazowa/ 

Chcę debatować w stylu Schoolsów, gdzie mogę się zwrócić? Schoolsami w Polsce opiekuje się fundacja 

Polska Debatuje, na ich stronie i social mediach znajdziesz najlepsze informacje odnośnie turniejów 

oraz szkoleń. W porozumieniu z Muzeum Piłsudskiego wydali podręcznik do debat historycznych, 

właśnie w formacie schoolsów.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCJMplBBwNWIJrfkzyH3T9zQ
https://www.youtube.com/results?search_query=fundacja+nowy+g%C5%82os
https://www.youtube.com/results?search_query=fundacja+nowy+g%C5%82os
https://muzeumpilsudski.pl/debata-pokazowa/
https://www.facebook.com/polskadebatuje
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/06/podrecznik_debat.pdf

