
W roku szkolnym 2017/2018 w skład drużyny „Bachmackiej” wchodzili:  

Alicja Rasztawicka, Urszula Trepczyńska, Antoni Duszyński, Janka Gorecka, 

Maciej Jaroszek, Maria Korolczuk, Zofia Radzymińska, Antoni Wierzbicki.  

Tradycyjnie spotykaliśmy się w piątkowe popołudnia, przed ważnymi debatami 

także w soboty. 

 

Środowisko debatanckie w Warszawie stale się rozrasta. W roku szkolnym 

2017/2018 do rozgrywek Warszawskiej Ligi Debatanckiej dla gimnazjów i szkół 

podstawowych przystąpiło aż 20 drużyn, które zostały podzielone na 3 grupy. 

Poziom debatowania w Lidze także ciągle się podnosi, żeby wyjść z grupy (co się 

spełniło!) cała drużyna ciężko pracowała. Ale jest to nasza wspólna pasja, która 

rozwija nie tylko intelektualnie, także twórczo i towarzysko. 

Kilkoro członków drużyny łączyło debatowanie z przygotowaniami do egzaminu 

gimnazjalnego, pracą w Samorządzie Szkolnym i wolontariatem. Ala Rasztawicka 

oraz Antek Duszyński byli z nami trzeci rok i swym doświadczeniem, pewnością 

siebie, spokojem i elegancją retoryki wpływali na całą drużynę. Wielokrotnie po 

debatach od trenerów innych drużyn słyszałam słowa uznania dla ich elegancji i 

klasy. 

 

W fazie grupowej odbyliśmy 7 debat. Rozgrywki rozpoczęły się 31. października 

2017 r. debatą, której teza brzmiała: "Pałac Saski powinien być odbudowany". Była 

to oczywiście runda "Warszawa", a naszymi oponentami byli uczniowie 

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle. W drodze losowania - które 

jak zawsze na godzinę przed debatą decyduje czy drużyna broni tezy czy się jej 

sprzeciwia - przyszło nam bronić tezy, a sędziowie uznali nasze zwycięstwo.  

 

Pod koniec listopada 2017 r. odbyła się runda "Kultura i sztuka". 

Debatowaliśmy z drużyną Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego. Temat debaty 

brzmiał: "Teatr nie jest potrzebny współczesnemu społeczeństwu". Sędziowie 

orzekli remis. 

 

W grudniu gościło nas Gimnazjum w Mysiadle, a debatowaliśmy z Gimnazjum im. 

I. Czartoryskiej. Z powodu nagłej choroby jednej z debatantek występowaliśmy w 

trzyosobowym składzie. W takiej sytuacji przewidziane jest losowanie osoby, która 

będzie wygłaszała dwie mowy. Ula Trepczyńska świetnie poradziła sobie z tym 



zadaniem. Runda "Etyka", broniliśmy tezy: "Ten, kto biernie obserwuje zło jest 

za nie tak samo odpowiedzialny, jak ten, co je popełnia". Rozstrzygnięciem debaty 

był remis. 

 

Na początku tegorocznych rozgrywek zaproponowałam trenerom Ligi 

Gimnazjalnej, żeby odbywała się runda integracyjna, podczas której uczniowie 

będą mieli szansę występować w przemieszanych składach, co z pewnością obniży 

poziom rywalizacji i da debatantom okazję do czerpania czystej, niezakłóconej 

troską o miejsce w tabeli radości z samego debatowania.  

Taka runda odbyła się w Gimnazjum im. I. Czartoryskiej. Była to moja od lat 

ulubiona runda absurdalna. Uczniowie „Bachmackiej” debatowali w drużynach 

ze swoimi kolegami z innych szkół m. in. uczniami Gimnazjum im. Wojska 

Polskiego. Temat debaty był oczywiście absurdalny: "Żyrafy wchodzą do szafy". 

Nie udało im się udowodnić, że tak jest, ale śmiechu podczas argumentacji było 

dużo.  

Dla niektórych członków naszej drużyny była to pierwsza okazja do zmierzenia się 

z rolą mówcy.  

 

Następna debata odbyła się w marcu. Zmierzyliśmy się z Niepubliczną Szkołą 

Podstawową im. J. Verne'a. Temat debaty w rundzie "Społeczeństwo" brzmiał: 

"Media społecznościowe niszczą relacje międzyludzkie". Udało nam się 

udowodnić, że tak właśnie jest i wygraliśmy tę debatę. Cała drużyna była chwalona 

za różnorodną argumentację, spójność zaproponowanego modelu 

argumentacyjnego i świetną retorykę. A ja osobiście byłam pod wrażeniem 

wystąpienia Ali Rasztawickiej, która była drugą mówczynią. Uważam, że jej mowa 

była jedną z najlepszych wystąpień, jakie w tym roku widziałam. 

 

Tegoroczne rozgrywki tak się ułożyły, że w maju w ciągu jednego tygodnia 

braliśmy udział w dwóch debatach. 

8. maja 2018 r. odbyła się uchodząca za jedną z najtrudniejszych rund - runda 

"Historia". Naszymi oponentami byli uczniowie z Gimnazjum w Józefosławiu. 

Temat debaty brzmiał: "Bismarck był lepszym premierem niż Cavour". 

Przygotowany przez drużynę model argumentacyjny, a zwłaszcza jasno 

zarysowane kryteria pozwalające ocenić wagę dorobku premiera w stosunku do 

zadań, jakie przed nim stoją, zadecydował o naszej wygranej. 



Ostatnią w fazie grupowej była runda "Ekologia", rozgrywkę odbyliśmy 11. maja 

2018 r. i wygraną zapewniliśmy sobie wyjście z niełatwej grupy. Temat debaty 

brzmiał: "Organizacje ekologiczne hamują rozwój ekonomiczny w Polsce". 

Debatowaliśmy z drużyną Prywatnej Szkoły Podstawowej Wonderful Years 

School. 

 

W ćwierćfinałach spotkaliśmy się 7. czerwca 2018 r. z drużyną Społecznego 

Gimnazjum nr 20 "Raszyńska". Temat debaty brzmiał: "Udział dzieci w 

programach typu talent show powinien być zakazany". Oponowaliśmy tezie. Model 

argumentacji, jaki przygotowaliśmy opierał się na uznaniu części argumentów 

naszych adwersarzy, dzięki temu debaty mają dynamiczny i efektowny przebieg 

oraz stoją na wysokim poziomie retorycznym. To były najlepsze wystąpienia 

wszystkich debatantów "Bachmackiej" w tym roku.  

A byli nimi: Maciek Jaroszek jako pierwszy mówca ( "syn Marcina Prokopa" - 

wtajemniczeni wiedzą o czym mowa, podczas swego występu w "Mam talent"), 

Ala Rasztawicka jako druga mówczyni, Antek Duszyński jako trzeci mówca, Ula 

Trepczyńska w roli czwartej mówczyni. 

Sędziów z "Nowego Głosu" nie przekonała nasza argumentacja. Docenili bardzo 

wysokie umiejętności retoryczne członków drużyny "Bachmackiej". Po ogłoszeniu 

wyniku czuliśmy żal. Odwołanie, które napisałam nie zmieniło werdyktu. 

 

Zakończyliśmy udział w tegorocznym sezonie debatanckim na ćwierćfinałach. 

Podczas rozgrywek ćwierćfinałowych spotkałam Alka Bernaciaka, z którym kilka 

lat temu zdobyliśmy tytuł mistrzowski Ligi Gimnazjalnej. Alek reprezentował 

Liceum Kopernika, które znalazło się w tym roku w półfinałach Ligi Licealnej. To 

jedna z największych moich satysfakcji - zaszczepić pasję debatowania, która 

potem jest doskonalona i rozwijana. 

 

 

20. czerwca 2018 r. członkowie drużyny oglądali finały Ligi Debatanckiej dla 

gimnazjów i szkół podstawowych. Temat debaty brzmiał: "W najnowszym filmie o 

przygodach Jamesa Bonda rolę agenta powinna zagrać kobieta". Tezy bronili 

uczniowie Społecznego Gimnazjum "Hispaniola", oponowali zaś uczniowie 

Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica. Sędziowie z "Nowego Głosu" uznali zwycięstwo 

"Hispanioli". 

 



W debacie finałowej Ligi Licealnej sędziowie przyznali zwycięstwo drużynie 

Liceum im. T. Czackiego. 

 

 

W tym roku ja także doskonaliłam swój warsztat. Udział w I Kongresie Debat, 

który był częścią Narodowego Kongresu Nauki organizowanego na Uniwersytecie 

Jagiellońskim we wrześniu 2017 r. był okazją do wymiany doświadczeń z 

trenerami drużyn z różnych ośrodków debatanckich w kraju, a także doskonalenia 

strategii budowania modeli argumentacyjnych. 

 

 

 

 

Dziękuję członkom drużyny za cały rok bardzo ciężkiej pracy i wiele wspaniałych 

momentów w trakcie retorycznych pojedynków. 

 

 

 

Dorota Korbel 

Trenerka drużyny „Bachmackiej” 

 

 

 

 

 

 

 
 


