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 O nas 

 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców (KSM) to organizacja pozarządowa założona w 

Krakowie w kwietniu 2012 jako grupa nieformalna. KSM formalnie rozpoczęło swoją działalność 

wpisem do KRS 16 marca 2016 r i obecnie zrzesza 66 członków zwyczajnych, 10 osób aplikujących do 

organizacji oraz ponad 30 niezrzeszonych ekspertów wspierających w całej Polsce.  

KSM jest eksperckim, elito-twórczym Stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby posiadające 

wiedzę i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, debat oksfordzkich, retoryki, prawa, sztuki 

argumentacji. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy zostać przyjętym przez Walne Zebranie 

członków, co pozwala na rekrutację osób, które reprezentują profesjonalne podejście do działalności 

w obszarze publicznym i zawodowym. Wydłużona i partycypacyjna rekrutacja (zakładająca poznanie 

osób aplikujących z członkami stowarzyszenia) umożliwia nam dobór osób posiadających 

odpowiednią wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialne podejście. Jest to niezwykle ważne, z uwagi na 

fakt, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność edukacyjną, dydaktyczną i misyjną. Zależy nam 

na tym, by nasi członkowie stanowili wzór w obszarach, które są przedmiotem działalności 

Stowarzyszenia.  

Ekspertami współpracującymi z KSM są min.: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski (SGH), dr 

hab. Paweł Gondek (KUL), dr hab. Paweł Stachowiak (UAM), dr Paweł Strojny (UJ), dr Michał Dulak 

(UJ), dr Ryszard Niemiec (AGH), dr Olga Błyskal. Stowarzyszenie prowadzi również stałą współpracę z 

innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu jak Szkoła Liderów czy Fundacja Nowy 

Głos. 

http://www.ksmowcow.pl/
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Najważniejszymi celami działania Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców są: 

1. Działania zmierzające do podniesienia jakości debaty publicznej w Polsce,   

2. Działalność edukacyjna (szczególnie wśród młodzieży i studentów) w zakresie umiejętności 

komunikacji, publicznego przemawiania, formułowania argumentów i prowadzenia merytorycznej 

dyskusji,  

3. Popularyzacja Debat Oksfordzkich jako narzędzia dydaktycznego i pielęgnowanie tradycji 

prowadzenia uporządkowanego sporu, 

4. Wsparcie rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie odporne na populizm 

i werbalną manipulację. 

Od chwili powstania KSM przechodzi ciągły proces rozwoju, profesjonalizacji i zwiększania 

skali oddziaływania. Działalność stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich lat wydatnie przyczyniła się 

do popularyzacji idei debat oksfordzkich w Polsce. Dziś blisko 200 szkół w kraju bierze udział w 

projektach, które KSM współtworzy, a liczba uczestników naszych działań przekracza 12 000 osób. 

Stowarzyszenie prowadzi projekty na skalę ogólnopolską, choć większość aktywności koncentruje na 

Krakowie i Małopolsce.  

Stowarzyszenie w internecie: https://www.facebook.com/ksmowcow/  

Strona internetowa: www.ksmowcow.pl ( strona w przebudowie) 

Współpraca 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców specjalizuje się w organizacji i prowadzeniu debat pokazowych, 

seminariów i paneli  tematycznych jak i warsztatów z wystąpień publicznych oraz debat oksfordzkich. 

Eksperci stowarzyszenia pracują na każdym szczeblu edukacji w Polsce zaczynając od szkół 

podstawowych kończąc na współpracy i szkoleniach kadry akademickiej. Mamy bogate 

doświadczenia w przedstawianiu rozmaitych tematów w sposób przystępny zarówno dla odbiorcy jak 

i dla biorącego aktywny udział prelegenta czy mówcy. Serdecznie zapraszamy do współpracy, w 

ramach której istnieje możliwość indywidualizacji potrzeb partnera czy realizacji jego własnych 

pomysłów w oparciu o nasze zasoby. W szczególności polecamy: 

Organizację debaty pokazowej jako element wydarzenia organizowanego przez partnera 

Debata może być elementem konferencji, seminarium, targów czy kongresu. Dynamiczny charakter 

dyskusji sprawia, że jest ona dla widzów ciekawsza od wykładu czy prelekcji a możliwość zadawania 

pytań lub decydowania o popieranej stronie angażuje publiczność zarówno merytorycznie jak 

emocjonalnie. Stowarzyszenie organizuje debaty w sposób kompleksowy – zapewniamy mówców, 

profesjonalne przygotowanie, obsługę techniczną, profesjonalnych prowadzących czy relację z 

http://www.ksmowcow.pl/
https://www.facebook.com/ksmowcow/
http://www.ksmowcow.pl/
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wydarzenia. Analogiczne wydarzenia organizowaliśmy już dla  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Polskiej Akademii Nauk czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kilka debat pokazowych 

można zmienić w cykl debat tematycznych. 

Organizacja cyklu warsztatów tematycznych 

Istnieje nieskończenie wiele tematów na które warto rozmawiać. Dyskusje są najbardziej 

produktywne kiedy mają swoje ramy, prowadzącego i ściśle określony cel. Organizacja cyklu 

warsztatów na temat ważny dla partnera, może być ciekawym elementem jego strategii promocyjnej. 

Stowarzyszenie może zorganizować cykl warsztatów otwartych lub skierowanych do konkretnej 

grupy (młodzieży, studentów) budujących ciekawość tematu wśród uczestników. Przykładem mógłby 

być cykl warsztatów „Porozmawiajmy o nowych technologiach” lub inny w zależności od preferencji 

partnera.  

Szkolenie dla kadry  

Debata jest interesującym narzędziem dydaktycznym, z którego korzysta wielu pedagogów, 

edukatorów czy trenerów w całej Polsce. Jeżeli Państwa organizacja zajmuje się edukacją, a w 

szczególności pracą z młodzieżą, to takie szkolenie może poszerzyć wachlarz narzędzi, z których 

Państwa edukatorzy korzystają.  

Tematyczny turniej debat  

Organizujemy turnieje debat dla dzieci, młodzieży, studentów oraz turnieje otwarte. Są to 

wydarzenia analogiczne do wydarzeń sportowych jak turnieje piłki nożnej, z tą różnicą, że rywalizacja 

rozstrzyga się nad tym, kto lepiej włada słowem w danej tematyce. Uczestnicy turniejów debat 

rywalizują ze sobą w słownych potyczkach oceniani przez profesjonalnych sędziów oraz ekspertów 

tematycznych. Tematykę turnieju, jego zakres oraz formę dobieramy według wytycznych partnera. 

Przykładem może być turniej „Debatuj o Dziedzictwie”, który powstał z inicjatywy Muzeum 

Narodowego w Krakowie. Licealiści z miasta spierali się słownie na tematy związane z wystawą 

„#Dziedzictwo” a przy okazji zobaczyli wystawę i zainteresowali się jej tematem.  

http://www.ksmowcow.pl/
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Projekty własne 

Stowarzyszenie od chwili rozpoczęcia działalności aktywnie realizuje swoje cele statutowe jako 

organizator projektów własnych lub we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, jako 

partner organizacyjny bądź merytoryczny. Nasza działalność jest ukierunkowana na trwały rozwój 

ważnych społecznie kompetencji wśród uczestników naszych projektów. W ciągu ostatnich trzech lat 

działalności Stowarzyszenie zrealizowało projekty pozwalające na byciem jednym wśród liderów 

środowiska debat oksfordzkich w Polsce. Były to projekty takie jak: 

1. Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Krakowie – wspólnie z Stowarzyszeniem 

Nowe Przestrzenie z Tarnowa, KSM organizuje największy w Polsce turniej debat oksfordzkich 

przeznaczony dla studentów, odbywający się dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Trzy edycje projektu na warsztatach, debatach i wykładach zgromadziły ponad 6000 

studentów i zaangażowały ponad 40 uczelni wyższych w całej Polsce. Planowana jest kolejna 4 

edycja projektu.  

Realizacja: 2016 – do teraz 

2. Debaty pokazowe między innymi dla: Kancelarii Prezydenta RP, Państwowej Akademii Nauk, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców kompleksowo zorganizowało debaty pokazowe na wybrane 

przez powyższe podmioty tematy. Stowarzyszenie zapełniło pełną obsługę techniczną i 

merytoryczną debat od etapu wyznaczenia i przygotowania mówców, przygotowania scenariusza 

i aspektów technicznych przez przeprowadzenie wydarzania i jego zrelacjonowanie po w mediach 

tradycyjnych i społecznościowych.  Realizacja: 2016 – do teraz 

3. Polski Kongres Debat – Konferencja naukowa, będąca jednocześnie świętem całego środowiska 

debat oksfordzkich w Polsce. Podczas kongresu nauczyciele, trenerzy i liderzy środowisk 

wymieniają się pomysłami i refleksjami na temat rozwoju jakości debaty publicznej w Polsce. 

KSM jest inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu.  Realizacja: 2017 – do teraz 

4. Debaty Oksfordzkie Narodowego Kongresu Nauki – we współpracy z „Janek Piosik Firma 

Usługowo-Szkoleniowa” członkowie Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców współorganizowali 

dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji cykl debat oksfordzkich, odbywających się w ramach 

obrad Narodowego Kongresu Nauki. Debaty były organizowane w formacie AMPDO poszerzonym 

o elementy ankietowego i fokusowego badania opinii publiczności, prowadzonego w charakterze 

konsultacji społecznych w środowisku studenckim. Celem projektu było zebranie opinii 

http://www.ksmowcow.pl/
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środowiska studenckiego w obszarach planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Realizacja: 

2017  

5. Turniej Debat Historycznych IPN – współpracujemy od 2015 roku. Turniej Debat Historycznych 

IPN w roku szkolnym 2018/2019 był największym turniejem debat oksfordzkich jaki odbył się 

dotąd w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 130 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. 

Członkowie KSM stanowili wsparcie organizacyjne i merytoryczne Instytutu, pomagając 

w etapach regionalnych i w etapie centralnym turnieju. Edycja 2019/2020 jest przewidywana na 

150 szkół i będzie stanowić kolejny rekord.  Realizacja: 2015 – do teraz 

6. Team Europe & the art of debate – projekt realizowany wspólnie z „Janek Piosik Firma 

Usługowo-Szkoleniowa” dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Team Europe to 

konkurs 7 debat publicznych poświęconych tematom europejskim (przede wszystkim 

dotyczących Unii Europejskiej) uzupełnionych o 7 konkursów eliminacyjnych. Debaty 

eliminacyjne odbyły się w marcu 2017 r., a finały w kwietniu 2017 r.  Realizacja: 2017 

7. Szkoła Debaty – to najstarszy nieprzerwanie działający turniej debat oksfordzkich w Polsce, 

którego KSM jest współorganizatorem (wspólnie z III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie). KSM jest współorganizatorem SD od 2012 roku. Projekt  trwa 

przez cały rok szkolny i bierze w niej udział 16 szkół z Krakowa i okolic, w których członkowie 

Stowarzyszenia (Tutorzy) prowadzą zajęcia z debat oksfordzkich. Realizacja: 2012 – do teraz 

8. International Schools Debating Championship – Jeden z pierwszych w Polsce turniejów debat 

oksfordzkich w języku angielskim. Stowarzyszenie we współpracy z Kolegium Europejskim w 

Krakowie zorganizowało, sędziowało oraz prowadziło wydarzenie skierowane do 8 szkół IB z całej 

Polski. Następna edycja jest planowana na 16 zespołów a celem organizatorów jest zachęcenie 

do uczestnictwa szkół zagranicznych. Realizacja: 2019- do teraz. 

9. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem, ogólnopolski turniej debat – wspólnie z Instytutem 

Wschodnich Inicjatyw, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy 

w 2016 roku projekt tematycznego turnieju debat oksfordzkich adresowanego do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, w którym wzięły udział 64 drużyny z całej polski. Turniej poświęcony był 

zagadnieniom związanym z dyplomacją, geopolityką oraz historią polskich stosunków 

międzynarodowych. Realizacja: 2016  

10. Cykl wykładów „Wybitny Mówcy” – cykl otwartych wykładów poświęconych wybitnym mówcom 

kultury anglosaskiej min.: Winstonowi Churchillowi, Margaret Thatcher czy Ronaldowi Reganowi. 

Realizacja: 2015 - 2017  

http://www.ksmowcow.pl/
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11. Klasa patronacka – dialektyka i wystąpienia publiczne – w IV Liceum Ogólnokształcącego oraz w 

XLIII Liceum ogólnokształcącym w Krakowie jedne z klas pierwszych są objęte patronatem KSM. 

Nasi członkowie prowadzą całoroczny przedmiot fakultatywny „dialektyka i wystąpienia 

publiczne”, składający się z 30 zajęć po 90 min. W ramach zajęć organizowane są warsztaty z 

debat, rozwijana jest wiedza z zakresu retoryki, logiki i przygotowywania wystąpień. Lata: 2016 – 

do teraz. 

12. Polonia Libre – droga do wolności – projekt edukacyjny zrealizowany w partnerstwie z 

Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Polegał na 

przeprowadzeniu wykładów i warsztatów w 24 szkołach w Małopolsce, Śląsku i Podkarpaciu, 

podczas których młodzież poznawała kulisy odzyskania przez Polskę niepodległości. Finałem 

projektu były obrady Sejmu Ustawodawczego – najlepsi uczniowie z każdej klasy reprezentowali 

swoją szkołę jako posłowie na Sejm. Wynikiem rozbudowanej gry symulacyjnej było przyjęcie 

małej konstytucji.  Realizacja: 2018 r. 

13. Debaty Pamięci - na zlecenie Muzeum Krakowa (dawne Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) 

organizujemy w roku 2019 (projekt rozpoczął się w marcu 2019 r.) turniej historyczny dla 8 szkół 

poświęcony wydarzeniom związanym z kampanią wrześniową, okupacją i holokaustem. 

Uczestnicy (szkoły średnie) biorą udział w wykładach oraz debatach. Finał projektu odbył się 13 

września w ramach dni pamięci ofiar totalitaryzmów. Realizacja: 2019- do teraz. 

14. Olkuska Liga Debat – Pierwsza edycja projektu została zrealizowana ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich i w ramach działania zostały przeprowadzone 4 warsztaty z debat 

oksfordzkich i pokazowa debata w Olkuszu. W 4 warsztatach uczestniczyło ponad 150 osób a w 

debacie finałowej około 100. Olkuska Liga Debat jest jedną z pierwszych lokalnych inicjatyw 

debatanckich w małych miejscowościach. Planowana jest kolejna edycji projektu. Realizacja: 

2018- do teraz 

15. Akademia Debaty - projekt, którego KSM jest organizatorem będzie realizowany w 2019 r. w 

ramach "Programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych" Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Będzie to projekt podczas którego KSM zorganizuje dwie weekendowe akademie dla 

reprezentacji szkolnych (uczniowie i nauczyciele) poświęconych pogłębionej wiedzy z obszaru 

debat oksfordzkich. Projekt będzie realizowany w miastach, w których debaty oksfordzkie nie są 

rozwinięte (Rzeszów i Lublin). Realizacja: w trakcie. 

http://www.ksmowcow.pl/
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Partner merytoryczny lub organizacyjny  

16. Turniej debat ekologicznych – Turniej współtworzony wraz z Fundacją Nowy Głos z Warszawy 

oraz Państwową Akademią Nauk. Członkowie stowarzyszenia podczas turnieju pełnili funkcję 

ekspertów w zakresie wystąpień publicznych i argumentacji.  Realizacja - 2019 

17. Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu – od 2013 roku członkowie naszego 

stowarzyszenia sędziują i prowadzą debaty podczas MPDO – ogólnopolskich mistrzostw debat 

oksfordzkich szkół ponadpodstawowych organizowanych przez Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację Edukacyjną G5. W Mistrzostwach od roku szkolnego 

2015/2016 bierze udział 75 szkół z całej polski. Realizacja: 2013 – do teraz 

18. Kielecka Liga Debatancka – w roku szkolnym 2016/2017 członkowie KSM prowadzili warsztaty 

oraz sędziowali debaty eliminacyjne nowo powstającego turnieju debat oksfordzkich – Kieleckiej 

Ligi Debatanckiej. Realizacja: 2016 – 2017 

19. Kampania społeczna „No promil no problem” – cykl warsztatów dla uczniów i nauczycieli, w 

których debata oksfordzka była przyczynkiem (narzędziem) do rozmowy o trudnych tematach 

związanych ze spożywaniem alkoholu przez osoby niepełnoletnie. W następnej edycji debata 

oksfordzka również będzie używana jako adekwatne narzędzie dydaktyczne. Realizacja: 2018 r.- 

do teraz 

20. Krowoderski Turniej Debat Oksfordzkich – Turniej debat skierowany do szkół podstawowych z 

krakowskiej dzielnicy V – Krowodrza. Członkowie Stowarzyszenia pomagali w organizacji turnieju 

oraz pełnili funkcję sędziów i marszałków podczas debat. Realizacja: 2019 

21. Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich – Projekt realizowany przez Fundację Projekty Edukacyjne 

polega na przeprowadzeniu zajęć z wystąpień publicznych i debat oksfordzkich dla szkół średnich 

z małych miejscowości. W ramach projektu powstało 16 miejskich klubów debat. W 5 z nich 

pracują trenerzy ze stowarzyszenia. Realizacja: w trakcie. 

22. Turniej debat o tematyce społeczno-prawnej – Realizowany przez fundację Court Watch Polska 

oraz Fundację G5 projekt to turniej debat o państwie i prawie realizowanych w sądach 

administracyjnych. KSM był patronem lokalnych eliminacji w Krakowie, a eksperci ze 

stowarzyszenia uczestniczyli w panelach sędziowskich zarówno na eliminacjach jak i podczas 

finałów. Realizacja: 2019 
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Partnerzy i kontrahenci  

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców współpracowało lub realizowało projekty dla następujących 

organizacji:  

Instytucje Publiczne: 

1. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP 

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej  

5. Polska Akademia Nauk 

6. Komisja Europejska – przedstawicielstwo w Polsce  

7. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

8. Instytut Pamięci Narodowej  

9. Polskie Towarzystwo Retoryczne  

10. Parlament Studentów RP 

11. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

12. Muzeum Narodowe w Krakowie 

13. Muzeum Krakowa 

14. Związek Harcerstwa Polskiego  

15. Biblioteka Powiatowa w Wieliczce  

Jednostki edukacyjne: 

16. Uniwersytet Jagielloński 

17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   

18. Katolicki Uniwersytet Lubelski  

19. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

20. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

21. Uniwersytet Gdański – Wydział politologii  

22. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa   

23. Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzny  

24. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych 

25. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie  

http://www.ksmowcow.pl/
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26. Rzeszowska Szkoła Wyższa  

27. Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie 

28. Politechnika Rzeszowska – Wydział zarządzania 

29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile  

30. III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 

31. IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie  

32. XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie  

33. Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu  

Fundacje i stowarzyszenia: 

34. Fundacja Szkoła Liderów 

35. Klub Jagielloński  

36. Instytut Wschodnich Inicjatyw  

37. Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie  

38. Stowarzyszanie Wiosna 

39. Fundacja GAP 

40. Fundacja Projekty Edukacyjne  

41. Fundacja Nowy Głos  

42. Fundacja Edukacyjna G5  

43. Fundacja  Wolności i Przedsiębiorczości  

44. Stowarzyszenie Koliber w Krakowie  

45. ELSA Katowice  

46. Instytut Debaty Publicznej  

47. Fundacja „Pestka” w Kielcach  

48. Stowarzyszenie „Solny Gwarek” w Wieliczce  
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Fotorelacja  

Debata w Polskiej Akademii Nauk na temat epidemii ASF. 

Debata w Pałacu Prezydenckim dla Kancelarii Prezydenta RP. 
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Finał Szkoły Debaty – Rada Miasta Krakowa. 

Debata dla Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat kryzysu czytelnictwa.  

http://www.ksmowcow.pl/


  
 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców  Tel.: 692292728 

ul. Nawojki 6/150, 30-072 Kraków   Prezes KSM Paweł Nowak 

KRS: 0000607741  www.ksmowcow.pl 

NIP: 6772400317  mail: kontakt@ksmowcow.pl  

Kontakt: 

Krzysztof Buła 

Prezes Stowarzyszenia  

Telefon: 666 041 214 

E-mail: k.bula@ksmowcow.pl 
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