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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

"Горгије" у Загребу ‐ још једно достојно и достојанствено
представљање

  1:2  

Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 31. децембар 2014. године

Дебатни клуб "горгије" Гимназије Бања Лука још једном је достојно и достојанствено представио своју
школу, свој град, своју земљу и свој дебатни програм. У периоду од 19. до 21. децембра два тима наших
"Горгија" учетсвовала су на међународном дебатном такмичењу Winter Holiday Open у Загребу.

 Веома абициозан тренер, па такви му и дебатанти, рекли би неки ﴾зли﴿ језици, али ми само желимо
учити, развијати се и бити у току са свјетским токовима!
С обзиром на то да је традиција одласка на међународне турнире присутна у нашем Клубу већ годину и по
дана, није било необично видјети раздрагана лица дебатаната, који су, искуством својих старијих колега,
одавно заљубљени у Свјетски дебатни Формат, у тренутку када им је саопштено да је стигао позив за
учешће на Међународном дебатном турниру у Загребу. Као и обично, замолили смо људе из ЦКД да нас
пријаве, а почели истовремено да снивамо о томе да ће неко финансијски подржати и помоћи наш не баш
јефтин одлазак у Загреб. Пријављени смо, али све наде о суфинансирањеу или не дај Боже финасирању
учешћа на овом одличном такмичењу пале су у воду. Сви су остали нијеми на наше молбе, па смо, неко
родитељским, неко личним средствима, новац уплатили почетком децембра. Остала је нада, а богами и
законска обавеза, да се ученицима који иду на такмичење обезбиједи превоз ﴾комби који је набављан баш
за такве намјене!﴿, но и та је нада пала у воду 24 сата прије такмичења. На нашу велику срећу и незимјерну
радост, припреме тезе о ИСИС‐у и образовном систему и практичној обуци, а захваљујући коме другом
него нашој доброј школи, нису биле узалудне. У петак, на Светог Николу, око поднева, стигосмо у Загреб. 
На такмичењу су учествовале 33 екипе из Словеније, Хрватске, Румуније, Њемачке, Саудијске Арабије,
Турске и, нисмо баш сигурни зашто, Бање Луке. Наш Клуб представљале су двије екипе, Бања Лука 1:
Анђела Арар, Филип Миљковић и Владана Ђаковић и Бања Лука 2: Марко Благојевић, Виолета Вулетић и
Јовица Јовић. Након 6 кавлификацијских рунди од којих су 4 рунде биле на припремане тезе ﴾This house
believes taht Middle Eastern countries should deal with ISIS without external intervention; This house believes that
educational system should value training for employment above general education﴿, док су двије дебате биле на
импромпту тезе ﴾This house would put higher rate of social taxes for people who are irresponsible to their health,
This house would justify hackers activities in some cases﴿. Као што видите из теза, било је више него
занимљиво припремати се, али исто тако и дебатовати са сјајним, веома искусним тимовима који већ
годинама раде у овом надасве занимљивом, слободном и мотивишућем формату. У четвртфинале наше
екипе нису прошле, али њихов упсјех био је запажен, поготово када се сазнало да „код куће“ не дебатују у
овом формату, те да им је ово прво међународно такмичење, а некима, богами, и неке од првих дебата.
Тим 1 имао ја мање среће са спаривањем екипа па је као првог противника добио побједника цјелокупног
турнира, екипу из Словеније, али је успио извојевати једну побједу. Тим 2 био је веома успјешан и од 6
рунди, побиједио у 3 рунде те показао изузетан дар, сјајано познавање језика и одличне говорничке
способности. Све честитке, људи, и овога пута!
Посљедњи дан такмичења није био напоран за дебатанте, јер су њихове активности биле навијања и учења
из посматрања, док је тренер судио све до самог финала. Финална дебата одржана је на Еконмском
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факултету, а дебатовали су Нијемци против Словенаца. Наравно, навијали смо за Словенце и, на нашу
велику срећу, они су побиједили. Била је то врхунска дебата у којој су сви, како публика, тако и судије из
говора у говор сумњали у своју одлуку о побједнику. 
Након завршетка изузетног финала, запутили смо се назад кући. Као и сваки пут, били смо тужни што је
једна тако узбудљива авантура иза нас, али и узбуђени јер смо жељели ићи даље, такмичити се још и
показати шта тек сада знамо!
И, као и сваки од претходна три пута, истичемо да бисмо требали кренути даље и придружити се земљама у
окружењу и свијету форматом који радимо. Наравно, наш добри стари КП и КПП морају остати основа за
све дебатанте почетнике, јер они су алат за све друге формате, али док год будемо једном годишње и само
ван своје земље дебатовали у свјетском формату, нећемо моћи постићи бољи резултат. Исто тако, тезе о
којима смо дебатовали биле су актуелне, занимљиве и пуне изазова, па ни њихова припрема није била
напорна.
Са жељом да на сљедће такмичење одемо са више подршке и као Босна и Херцеговина, срдачно вас
поздрављамо и поручујемо: 
Дебатујте! То је први корак у промјени себе, али и свијета око себе!

Дебатни клуб „Горгије“ Гимназије Бања Лука
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