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Czy pomorska szkoła buduje patriotyzm lokalny? 

IV Debata Oksfordzka  
Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. 

 

I d e a  d e b a t y  o k s f o r d z k i e j  
Debaty oksfordzkie mają ogromną tradycję. Ten rodzaj 

debaty rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, 
konieczność dostosowania się do reguł i ograniczony czas na 
wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i 
konkretnych wypowiedzi. Debaty dają młodym ludziom 
możliwość zaprezentowania oratorskich umiejętności i wiedzy 
społecznej. Dlatego też nasze główne cele obejmują: 
 Propagowanie kultury dialogu bez agresji, etykietowania i 

nietolerancji dla odmiennych poglądów. 
 Podjęcie debaty o trudnych problemach budowania 

wspólnoty lokalnej i regionalnej. 
 

M i e j s c e  d e b a t y   
Debata odbyła się 14 listopada 2014 r. w sali teatralnej XX 
Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Gdańsku przy  
ul. Dobrowolskiego 6. Uczestnikami debaty byli uczniowie ww. 
Liceum Ogólnokształcącego głownie z klas humanistycznych. 
Debatę w roli Marszałka poprowadził Antoni Shacklock – 
uczeń 2E. Jej Sekretarzem był mgr Mariusz Kowalik – ze 
stowarzyszenia BISEiR. Wspierał go Radosław Nowak 
przedstawiciel Fundacji Towarzystwo Debat Obywatelskich PŚ. 

 

 
 

O r g a n i z a c j a  d e b a t y  
Debatę rozpoczął Sekretarz przedstawiając krótko zamysł 
debaty i cele projektu który umożliwił realizację niniejszego 
spotkania. Przywitał gości debaty: mgr Bożenę Kondratiuk 
dyrektor XX LO, mgr Monika Kuczyńska-Barczewska oraz mgr 
Małgorzata Wawro nauczycielki, które wsparły przygotowanie 
uczestniczek debat. Następnie głos zabrał Marszałek który 
przedstawił przedstawicielki spierających się stron panie: 
Sylwię Zimnicką, Katarzynę Wojciechowską oraz Martynę 
Kuligowską z Propozycji oraz Marię Stankiewicz, Martynę 
Sieczko i Agatę Cierocką z Opozycji. Sekretarz przedstawił 
zasady debaty oksfordzkiej. Sala została podzielona na dwie 
części poprzez odpowiednie ustawienie krzeseł. Strona 
broniąca tezy siadła po prawej stronie marszałka, ich oponenci 
po przeciwnej stronie. Marszałek debaty zajął miejsce 
naprzeciwko stron i słuchaczy. Sekretarz czuwał nad czasem i 
porządkiem debaty. Wszystkie wystąpienia były limitowane 

czasem, którego zarządzanie było regulowane specjalną 
aplikacją ba tablecie obsługiwanym przez Sekretarza. Debata 
była rejestrowana i jej fragmenty zostaną umieszczone na 
stronie projektu -  http://debataobywatelska.org.pl. 
 

P r z e b i e g  d e b a t y  
Debatę rozpoczęła strona Propozycji w osobie Sylwii Zimnickiej. 
Jako pierwszy argument za tezą debaty debatantka podała 
przykłady z programu nauczania XX LO dotyczące aktywności 
obywatelskiej w najbliższym otoczeniu. Kolejnym argumentem 
był przykład wielu wycieczek po najbliższym otoczeniu w celu 
zapoznania młodzieży z historią, kulturą i tradycją pomorza. 
Argumenty Propozycji już w pierwszym wystąpieniu 
próbowała obalić liderka Opozycji, Maria Stankiewicz. 
Rozpoczęła od pytania czy można nauczyć / zbudować w kimś 
prawdziwą miłość. Według niej patriotyzm jest uczuciem 
miłości do wspólnoty duchowej i materialnej wszystkich 
pokoleń ludzi osiadłych na tej samej ziemi. Do prawdziwego 
uczucia trzeba dorastać i dojrzewać w całym procesie 
wychowania, a nie tylko w szkole. Jednocześnie podkreśliła, że 
potrzebna jest zmiana przykładów patriotyzmu jakie pokazuje 
szkoła na dobre praktyki postaw obywatelskich, a nie tylko 
przykłady zrywów powstańczych, martyrologii i męczeństwa 
narodu. Przedstawicielka strony broniącej tezy Katarzyna 
Wojciechowska nie zważając na argumenty swojej 
przedmówczyni podała kilka przykładów kiedy to szkoła 
budowała w niej i innych uczniach poczucie patriotyzmu i 
przywiązania do Małej Ojczyzny. Jej zdaniem hymn szkoły, 
pielęgnowanie sportów żeglarskich mocno związanych z 
zatoką gdańską oraz dobrze przygotowane lekcje poświęcone 
lokalnym bohaterom takim jak gen Zaruski jednoznacznie 
świadczą za tezą debaty. Nie przekonana na ww. argumenty 
pozostała Martyna Sieczko. Według niej to rodzice i rodzina 
ma największy wpływ na poczucie patriotyzmu u młodych 
ludzi. Szkoła w sposób nazbyt formalny mówi o czymś co 
wymaga wzbudzenia autentycznego uczucia a nie przekazania 
samej wiedzy. Ostatnia przedstawicielka grupy broniącej tezy 
Martyna Kuligowska przedstawiła cały szereg przykładów 
nawiązania do tradycji kaszubskich w zajęciach szkolnych. 
Według niej to ewenement w skali kraju kiedy to język 
kaszubski został uznany jako jedyny za język regionalny. 
Ostatnia oponentka Agata Cierocka jako argument na 
niekorzyść szkoły podniosła brak wyróżnień za obywatelskość i 
poczucie patriotyzmu lokalnego. Według niej na dobre oceny 
mogą liczyć także ci, którzy w ogóle nie utożsamiają się z 
pomorzem, co nie buduje autentycznego uczucia patriotyzmu. 
 

Na zakończenie debaty „Czy pomorska szkoła buduje 
patriotyzm lokalny?” odbyło się głosowanie poprzez zajęcie 
miejsc po obu stronach dyskutantek. W głosowaniu większą 
liczbę zwolenników zgromadziła opozycja wykazująca 
niedostatki w budowaniu patriotyzmu lokalnego przez 
pomorską szkołę. 
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