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Са новом школском годином Деабтни клуб "Горгије" Гимназије Бања Лука добио је и нове чланове. Након
аудиције и неколико теоријских предавања, наше мале дебатанте смо бацили у ватру живе и стварне
дебате. Било је сјајних, добрих, али и мање добрих припрема и говора, али најважније од свега је то да је
воље за радом било и остало.

У петак и суботу 17. и 18. октобра 2014. године, одржан је дводневни мини турнир Дебатног клуба ,,Горгије''.
Дебате су биле одржане у просторијама читаонице бањалучке Гимназије, а учествовало је укупно 5 тимова.
Тема дебата је била смртна казна, а формулисана теза гласила је "Смртна казна за најтеже злочине је
оправдана" и у питању је био КП формат. Лед су пробили 3. и 4. тим који су дебатовали у петак, 7.10. и
упркос мањим потешкоћама показали шта умију. У суботу су своје квалитете показала остала 3 тим која су
се сјајно припремила и пружила публици, старијим дебатантима и тренеру одличне дебате. Имајући испред
себе једну одгледану и детаљно анализирану дебату, тимови који су дебатовали други дан били су много
спремнији и усмјеренији.

Тимови су дали све од себе, неки су били веома добри, неки мало мање, али су пробили лед и показали да
су одлучни да постану врхунски дебатанти. ,,Горгије'' су још једном биле поносне на ,,нове наде'' нашег
клуба и веома задовољни тек првим дебатама.

Још једном захвалност свима на великом труду и раду који се заснива само и једино на личном
ентузијазму и енергији.
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