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Ogólnopolski Turniej Debat Historycznych w
Krakowie
W finale drużyna I LO z Ostrzeszowa pokonała IV LO z Sosnowca
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Drużyna I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) wygrała
Ogólnopolski Turniej Debat Historycznych #mojaniepodległa w Krakowie, zorganizowany
przez Instytut Pamięci Narodowej. W finałowej debacie, która odbyła się 7 grudnia 2018 r.
w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ostrzeszowianie pokonali nieznaczenie
drużynę IV LO im. Stanisława Staszica z Sosnowca.

Pod okiem marszałka młodzi ludzie spierali się na argumenty, według zasad debaty
oksfordzkiej. Finałowa teza brzmiała: „5 listopada 1916 roku jest ważniejszą datą w
historii budowy Państwa Polskiego niż 11 listopada 1918 roku”. Ostrzeszowianom
przypadła rola „propozycji”, czyli obrońców tezy, a sosnowiczanom – opozycji. Po gorącej
dyskusji mówców i krótkich obradach jury, górą była „propozycja”, czyli obrońcy
twierdzenia, iż proklamacja dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 r., obiecująca Polakom
państwo pod niemieckim i austro-węgierskim protektoratem, była ważniejsza niż 11
listopada 1918 r., a więc data zwyczajowo kojarząca się nam z odzyskaniem
niepodległości.

Na trzecim miejscu podium znaleźli się reprezentanci XXI LO im. św. Stanisława Kostki w
Lublinie oraz VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie. Poza nagrodami drużynowymi
przyznano również tytuły najlepszych mówców turnieju, które otrzymali: Dominik Janowski
(XXI LO Lublin), Julia Malik (III LO Kraków) oraz Antoni Zalewski (XXI LO Lublin). Nagrody
wręczyli dwaj dyrektorzy oddziałów IPN – dr Andrzej Sznajder z Katowic (zasiadał także w
jury oceniającym debaty) oraz dr hab. Filip Musiał z Krakowa.

6 i 7 grudnia w Krakowie, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul.
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Dunajewskiego 8) oraz w sąsiednim Małopolskim Centrum Doskonalenia Zawodowego przy
ul. Garbarskiej 1, debatowało 30 drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z
całego kraju. Wśród nich m.in. ekipy z Ostrzeszowa, Olsztyna, Warszawy, Wrocławia,
Szczecina i Białegostoku. Mówcy mierzyli się z następującymi tezami:

Bez aktywnego udziału polskiej emigracji Polska nie odzyskałaby niepodległości w
1918 roku.

Józef Haller postąpił słusznie w obliczu kryzysu przysięgowego.

Kształt granic II RP utrwalony w 1923 roku był przede wszystkim efektem działań
polskiej dyplomacji.

O zwycięstwie w bitwie warszawskiej zadecydowały sukcesy polskiego
radiowywiadu.

Traktat ryski z 1921 roku odpowiadał polskiej racji stanu.

Irredenta była właściwszą drogą wiodącą Polaków do niepodległości niż postawy
pozytywistyczne – pracy u podstaw.

Przemysłowa część Górnego Śląska w granicach II RP miała kluczowe znaczenie
dla polskiej gospodarki.

Polskie ruchy emancypacyjne działające na przełomie XIX i XX wieku powinny były
przedkładać walkę o niepodległość nad walkę o prawa publiczne dla kobiet.

Roman Dmowski wniósł największy wkład spośród ówczesnych polskich liderów
politycznych dla urealnienia marzeń o niepodległej ojczyźnie.

Koordynatorami przedsięwzięcia ze strony IPN byli Roman Graczyk (Oddział IPN w
Krakowie) i Karolina Kolbuszewska (Biuro Eedukacji Narodowej). Turniej został zrealizowany
we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Projekt został objęty Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości. W kwietniu 2019 r., w ramach kolejnego cyklu Turnieju Debat
Historycznych #MojaNiepodległa, z trudnymi tematami z historii najnowszej zmierzy się
młodzież polonijna oraz polska, mieszkająca poza granicami kraju.
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