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"Горгије" државни прваци Босне и Херцеговине у дебати   4:1  
Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 22. април 2015. године

У периоду од 17. до 19. априла 2015. године одржано је 18. по реду Државно дебатно такмичење. Као
другопласирани на Регионалном такмичењу одржаном у марту у Бањој Луци, петочлана екипа Дебатног
клуба "Горгије" је на основу екипних и личних бодова учествовала по трећи пут за редом на дебатном
првенству БиХ. И била је ТРЕЋА ‐ СРЕЋА! Постали смо државни прваци.

Домаћин 18. по реду Државног дебатног такмичења била је Бехрам‐бегова медреса из Тузле. Петочлана
екипа Дебатног клуба "Горгије" Гимназије Бања Лука, на челу са својим тренером Бранком Кукић, запутила
се помало облачног петка по први пут у Тузлу, град соли. Тим "Горгија" овај пут чинила је другопласирана
екипа са Регионалног такмичења у саставу: Марко Ромић, Стефан Личина и Бојан Белензада, али и
појединачни говорници Владана Ђаковић, која је заједно са још два члана из других градова чинила екипу
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"Босна", и Сара Латиновић, која се такмичла у ревијалном дијелу првенства.

Након непуна четири сата стигли смо у Тузлу. Вријеме које нас је дочекало није било у складу са
очекивањима ‐ било је облачно. Људи који су нас дочекали премашили су очекивања ‐ били су предивни.
Након шетње градом и обиласка споменика, сувенирница, кафића и ресторана ﴾гладан се баш не може
уживати!﴿, запутили смо се у Медресу. Било би неискрено не рећи да смо били помало збуњени и прилично
узбуђени чињеницом да ћемо три наредна дана провести у једном прилично другачијем окружењу, у
једном свијету који нам је до тада био сасвим непознат. Али како су и дебатанти и њихови тренери
карактеристични по радозналости и авантуристичком духу, адреналин је чак и премашио уобичајени ниво.
Сјајна екипа дебатаната Дебатног клуба "Келам" из Медресе, заједно са својим професорима, али
предвођена незаобилазним будним оком организатора, контролора и идејног вође дебатног програма у
БиХ, Центра за културу дијалога, и његове екипе предвођене директором Сањом Влаисављевић, дочекала
нас је широког осмијеха и раширеног срца. Након округлог стола на тему вршњачког насиља и
превазилажења проблема њиме узрокованих, кренули смо у своје собе ‐ просторије интерната Бехрам‐
бегове медресе које су нам уступили њени ученици. Неко се одмарао, неко се припремао за сутрашње
дебате.

У суботу, 18. априла, одржано је 5 квалификационих дебатних рунди. Након тога услиједило је
проглашење полуфиналиста. Наша трочлана екипа је, по завршетку квалификација, имала најбољи резултат
у бодовима и само једну изгубљену дебату. Полуфинална дебата одржала се у суботу увече, а тим 2Горгија"
побиједио је прошлогодишњег вице првака, екипу Медресе из Тузле. Нашој радости није било краја, јер
побједа у гостима, на терену великог противника, много значи. Други финалиста била је двочлана екипа из
МСШ Сребреник. Нико од присутних није остао равнодушан на загрљај финалиста‐противника и осмијехе
који су обећавали фер и достојанствену дебату. Тезу финалне дебате наш представник Марко Ромић
извукао је из коверте, а она је гласила: Закони у оба ентитета у Босни и Херцеговини треба да пропишу
друштвено користан рад за малољетне преступнике и насилнике. Видно радосна екипа "Горгија" упутила се
на припреме. Ноће је била напета и напорна, али уз помоћ чланица свог Клуба, али и осталих представника
регије Бања Лука, случај је припремљен.

Поред финалне дебате, у недјељу 19. 4. 2015. године имали смо могућност пратити такмичаре из
ревијалног дијела у дебати 1 на 1 и појединачним говорима, гдје је побједу однио дебатант из
Газхусревбегове медресе из Сарајева, а другопласирана је била дебатантица из Гимназије Мостар. Финална
дебата била је прилично уједначена, али пуна пријатељских гестова, обиљежена културом дијалога и
поштовањем противника и колега. Сви присутни уживали су како у паметним, тако и у лијепим и
достојанственим дебатантима. И напокон је дошло до проглашења побједника. Најбоља екипа у БиХ 2015.
године је екипа Дебатног клуба "Горгије" Гимназије Бања Лука у саставу: Марко Ромић, Сетфан Личина и
Бојан Белензада. Наравно, овај успјех резултат је рада и залагања цијелог Клуба и свих његових чланова
који су још 2012. године значајно утрли пут успјеха на Државном такмичењу.

Још једном се показало да млади људи имају шта рећи, али и да то знају рећи на културан и достојанствен
начин. Од Мостара до Новог Града и од Брчког до Сарајева млади људи су подједнаки, истовјетни, а једина
разлика међу њима јесте у знању, залагању и начину на који своја знања и ставове износе. Многима би у
овој нашој земљици било добро научити нешто од дебатаната.

Још једном честитамо свим Горгијама, јер овај успјех је залог прошлости и завјет будућности.
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