
 

 

 Oksford w Zagoździu, czyli debata w gimnazjum 
 
W dniu 14. maja 2007. roku w Publicznym Gimnazjum w Zagoździu odbyła się 
uczniowska debata nt. Czy wyjeżdżać do pracy  za granicę ? przeprowadzona 
w stylu oksfordzkim. Była ona podsumowaniem  programu „ Bądź 
przedsiębiorczy od dziś” stworzonego w ramach unijnego projektu „ Szkoła 
przyszłości w gminach ziemi łukowskiej”.  Nad realizacją projektu i 
wdrażaniem uczniów do samodzielnego planowania własnej drogi rozwoju 
pracowali p. Jadwiga Grudzień, p. Anna Kobojek, p. Janusz Fijał i p. Monika 
Kurowska. W debacie wzięli  udział uczniowie z klas drugich i trzecich 
gimnazjum, ich rodzice i  wychowawcy klas drugich: panie Elżbieta Gajownik i 
Barbara Świętochowska,oraz zaproszeni goście: pan Michał Janiszek - 
reprezentujacy Wójta Gminy Stanin, pan Wiesław Grudzień- członek Rady 
Powiatu. 
   Zebranych powitała Agata Grudzień słowami: “13 dni temu minęła 
trzecia rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej od tej pory możemy 
swobodnie wyjeżdżać do pracy w wybranym kraju” 
Następnie padały argumenty za i przeciw decyzji o wyjeździe. Jako główne 
powody wyjazdów do pracy za granicę uczniowie podawali wysokie 
wynagrodzenia, możliwość legalnej pracy w większości krajów unii, 
korzystniejszą skalę podatkową i wyższą kwotę wolną od podatków jak również 
możliwość doskonalenia języków obcych. Argumentami przeciw były wysokie 
koszty utrzymania, rozłąka z rodziną oraz możliwość trafienia na nieuczciwych 
pośredników czy pracodawców. Swoje argumenty uczniowie popierali 
przygotowanymi materiałami w postaci prezentacji multimedialnych. 
 Po debacie odbyło się głosowanie publiczności. Zdecydowana większość 
zgromadzonych  zadeklarowała chęć wyjazdu do pracy za granicę. Tyko 
nieliczni chcieliby pracować w kraju. No, cóż nie jest to zbyt optymistyczna 
prognoza dla Polski.  
 Następnie głos zabrali goście pan Michał Janiszek i pan Wiesław. 
Grudzień, którzy wyrazili swoje opinie na temat debaty jak i wyjazdów 
zagranicznych. Obaj zgodnie podkreślili, iż uczniowie przygotowujący debatę 
byli kompetentni i solidnie przygotowani. 
 Kolejnym punktem była scenka „ na poczcie po angielsku”, przygotowana  
pod kierunkiem pani Moniki Kurowskiej, w której uczennice wykazały się 
doskonałą znajomością języka angielskiego oraz umiejętnością wykorzystania 
jej w życiu codziennym. Na zakończenie odbył się pokaz uczniowskich 
projektów mundurków szkolnych. Całość podsumowała pani dyrektor Jadwiga 
Grudzień - “do takiego wyjazdu należy poczynić solidne przygotowania: 
posługiwać się językiem danego kraju, poznać zwyczaje, zadbać o dokumenty w 
tym o umowę o pracę. 


