NRA wspiera Harcerski Turniej Debat Oksfordzkich
Harcerski Turniej Debat Oxsfordzkich odbyl się 30 marca w Centrum Kultury w
podwarszawskim Izabelinie. Naczelna Rada Adwokacka wsparła inicjatywę, a jednym z
sędziów turnieju był adw. Bartosz Grohman, członek NRA.
W turnieju zmierzyło się ze sobą sześć zespołów, które zaprezentowały swoje umiejętności
retoryczne. Organizatorem turnieju był Szczep 424 Drużyn Harcerskich i Zuchowych „KAMPINOS”
Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt wsparła Gmina Izabelin i Naczelna Rada Adwokacka.
Turniej był inicjatywą skierowaną zarówno do harcerzy, jak i do uczniów. Celem był rozwój
umiejętności dialogu i promowanie wśród młodych ludzi kultury debaty opartej na wzajemnym
szacunku oraz sile argumentu, a nie na argumencie siły. Podczas tej imprezy młodzież uczyła się
wyrażania swoich poglądów w sposób umożliwiający porozumienie.
Harcerzy reprezentowały ekipy z 424 Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” z Izabelina oraz
z drużyn Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki. Uczniowie byli reprezentowani przez dwie ekipy z klas
ósmych oraz klas trzecich gimnazjum ze szkoły w Izabelinie.
Każdą rozgrywkę poprzedzało losowanie tematów oraz roli, jaką dana drużyna odgrywała podczas
debaty - strony broniącej tezy bądź jej oponentów.
Tematy celowo prowokowały do dyskusji i obejmowały takie tezy jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hejt w Internecie jest wyrazem wolności słowa.
Mamy wpływ na sytuację i życie w gminie.
Istnienie bibliotek nie ma sensu w dobie powszechnego Internetu.
W XXI wieku czeka nas ekologiczna katastrofa.
"Jak cię widzą, tak cię piszą" - wygląd świadczy o człowieku.
Polacy są narodem tolerancyjnym.
Podejmowanie się wolontariatu powinno być obowiązkowe.
Gry komputerowe szkodzą rozwojowi młodzieży.
Możemy funkcjonować bez dostępu do Internetu.

Młodzież przez kilka tygodni przygotowywała się do turnieju opracowując argumentację oraz trenując
debatowanie metodą oksfordzką.
Podczas turnieju młodzi ludzie w wieku od 14 do 16 lat przeprowadzili szereg rozgrywek
polegających na dyskusjach z wykorzystaniem metody debat oxfordzkich. Każda rozgrywka była
45-minutowym pojedynkiem dyskusyjnym zakończonym werdyktem sędziowskim. Debaty
oksfordzkie wymagają od uczestników zarówno umiejętności retorycznych, jak również stosowania
ścisłych reguł przyjętych w tym modelu dyskusji. Każdy pojedynek uczył też współdziałania w
drużynie.
Zespół sędziowski składał się z ekspertów mających profesjonalne doświadczenie w prowadzeniu
wystąpień publicznych. W jego skład wchodzili: Maciej Przybyliński, nauczyciel ze Szkoły Realnej
(Bednarska) od lat związany jako sędzia z Warszawską Ligą Debatancką oraz Marcin Gocłowski,
radca Prokuratorii Generalnej RP i adw. Bartosz Grohman.
Po każdym występie danego zespołu sędziowie szczegółowo oceniali drużyny. Adw. Bartosz Grohman
za każdym razem dokonywał też szczegółowej oceny poszczególnych członków danej drużyny i
wskazywał na słabe oraz mocne strony ich prezentacji. Niektórych uczestników debaty mec.
Grohman namawiał nawet do wstąpienia w szeregi Adwokatury.
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Pojedynki dyskusyjne pomiędzy występującymi w trybie turniejowym drużynami gwarantowały
świetną zabawę i - jak w sporcie - budziły też ogromne emocje. Po debatach pierwszej tury do finału
weszły trzy ekipy: reprezentacja klas ósmych ze szkoły w Izabelinie oraz dwie ekipy harcerskie.
Druga tura debat wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce w Harcerskim Turnieju Debat Oksfordzkich
zajęła reprezentacja klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Drugie miejsce zajęła ekipa z
424 Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” z Izabelina. Miejsce trzecie należy do 11
Harcerskiej Drużyny Strzeleckiej z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Podczas gdy kultura publicznych dyskusji nie jest mocną stroną Polaków, izabelińska młodzież
pokazała, że jest nadzieja na zmianę jakościową w niedalekiej przyszłości. Podczas turnieju pokazali,
że można się różnić w poglądach, ale gdy dyskusja opiera się na wzajemnym szacunku, to zarówno w
jej trakcie, jak i po niej, wciąż jeszcze chce nam się ze sobą rozmawiać.
Naczelna Rada Adwokacka przygotowała dla uczestników turnieju upominki książkowe, w tym
"Sztukę wymowy sądowej" autorstwa adw. Romana Łyczywka. Adw. Bartosz Grohman na koniec
wygłosił przemówienie, w którym podkreślał wagę słowa i rolę merytorycznych debat w życiu
społecznym.
Marszałkiem debaty, pilnującym przestrzegania jej zasad, był dh Franciszek Chormański. Harcmistrz
Jacek Smura, drużynowy 424 Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos”, poprowadził ceremonię
otwarcia i wygłosił podsumowującą gawędę. Słowo wstępne przed turniejem wygłosiła też wójt
Gminy Izabelin – Dorota Zmarzlak.
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