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Бањалучки гимназијалци, познати као Горгије, поново
прваци БиХ у дебати!

  0:0  

Категорија: Дебатни клуб "Горгије" 5. април 2016. године

Бањалучки гимназијалци организовани у Дебатни клуб "Горгије" по други пут заредом постали су прваци
БиХ у дебати! Марко, Јовица и Бојан су показали да је квалитет дебатовања изнад свега, али и то да ова
земља може и квалитетно и поштено, без обзира на коментаре који нас свакодневно запљускују. Све
честитке, Горгије"

Државно дебатно такмичење одржано је ове године у Карађоз‐беговој медреси у Мостару у периоду од 1.
до 3. априла 2016. године. Осамнаест тимова који су се на 19. државно такмичење пласирали још у
децембру мјесецу 2015. године такмичећи се у Сарајеву и Бањој Луци учествовало је на овом најваћем
такмичењу. Централна тема ове као, нажалост, и претходних година, било је вршњачко насиље које никако
да сиђе са врха топ листе актуелних проблема у Босни и Херцеговини.
Дебатни клуб "Горгије" Гимназије Бања Лука на овогодишњем Државном такмичењу представљало је шест
ученика. Тим Горгије 1 чинили су ветерани и актуелни прваци БиХ из 2015. године: Марко Ромић, Јовица
Јовић и Бојан Белензада. Други гимназијски тим који се пласирао на Државно такмичење, Горгије 2, чинили
су: Александар Матић, Софија Мијовић и Александар Бакмаз. Као четвртопласирани на Регионалном
такмичењу, Горгије 2 биле су распоређене у мјешовите екипе: Кривају, Сану и Врбас. Не смијемо
заборавити ни нашу Анђелу Арар која је све вријеме пред такмичење, али и у току такмичења, била наша
морална и духовна подршка.
Након двије квалификацијске рунде, од укупно 6 Горгија на такмичењу, у полуфинале у различитим
категоријама пласирало се њих 5. Поново су оправдали наде и очекивања која су у њих полагана.
На самом затварању такмичења дошло је и до проглашења побједника који су и ове године били дебатанти
са обала Врбаса.

У категорији екипног такмичења титулу државних првака понијела је екиа Горгије 1 у саставу: Марко
Ромић, Јовица Јовић и Бојан Белензада.

У категорији појединачних говорника титулу најбољег говорника на Државном дебатном такмичењу
2016. године понио је наш сјајни Бојан Белензада.

У нешто другачијој категорији тзв. суперфинала сусреле су се мијешана екипа састављена од
најбољих говорника и дебатолога и Гази‐хусревбегова медреса из Сарајева, а побједу је однио тим
из Сарајева.

Осим дебатовања и сјајног дружења, чланови дебатног програма из Крајине ﴾ Србац, Приједор, Нови Град и
Бања Лука﴿ искористили су ранији долазак у Мостар за туристички обилазак града, али прије свега
Саборног храма у Мостару и Владичанског двора у којима нас је дочекао и кроз њих с љубављу и много
знања провео Протојереј‐ставрофор мр Радивоје Круљ, један од најдивнијих људи које смо икада упознали
﴾сигурна сам да говорим у име цијелог тима!﴿. Обилазак ових дивних, и са једне стране тако стравично
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тужних, али снажних зидина дао је снаге за непредак, а обећање Пароха мостарског да ће нас својим
присуством подржати уколико уђемо у финале, мотивисало је све на још већи труд.

Побједа је била сјајна, тим више што је дебата била доброг квалитета, а судијска одлука 5:0. Понос и радост
на лицима дебатаната нису се могли описати. Поновили смо успјех. Овај пут и боље и снажније и
квалитетније. Екипа првака награђена је дипломама и књигама, док је најбољи појединачни говорник, уз
неизоставну диплому, добио и мобилни телефон који је од спонзора обезбиједио домаћин такмичења. 
Сад нам преостаје само да се надамо да ће природан слијед свих државних првака у дебати у свим
земљама свијета ‐ одлазак на свјетско такмичење у Штудгарту ‐ бити омогућен и нама. Прошлогодишњи
Сингапур имао је своја оправдања, али овогодишњи Штудгарт заиста не би смио.

Не смијем заборавити још једном да се захвалим свим дивним људима који су овај боравак у Мостару
учинили вриједним дугогодишњег памћења, а прије свих дивним домаћинима.

Искрене честитке мојим дивним Горгијама, свим прошлим, садашњим и будућим, јер овога успјеха никада
не би било да нисмо то што јесмо, како рече Хелена ‐ ИНСТИТУЦИЈА!

мр Бранка Кукић, тренер Дебатног клуба "Горгије" Гимназије Бања Лука
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