
Sprawozdanie z rozgrywek Warszawskiej Ligi Debatanckiej dla gimnazjalistów 

w roku szkolnym 2015/ 2016. 
 

W tegorocznych rozgrywkach zajęliśmy trzecie miejsce. Nasza drużyna w składzie: Michał 

Łukaszuk, Marianna Bociańska, Aleksander Bernaciak, Aleksander Bakuła, Karol 

Radziejewski, Hanna Korewicka, Zuzanna Tymczenko, Antoni Duszyński, Alicja 

Rasztawicka odbyła trzy debaty w fazie grupowej.  

 

W roku szkolnym 2015/ 2016 Warszawska Liga Debatancka dla gimnazjalistów rozrosła się i 

rozgrywki odbywały się w dwóch grupach. Do finałów, które miały miejsce w Muzeum Pragi 

21 czerwca 2016 roku przechodziły po dwie drużyny z każdej grupy. Właśnie dlatego do 

każdej z debat musieliśmy być bardzo dobrze przygotowani. 

 

W listopadzie tematyką rundy była historia. Debatowaliśmy z Gimnazjum Społecznym im. P. 

Jasienicy. Temat debaty brzmiał: „Warto stać na straży etosu powstańczego”. W skład 

drużyny wchodzili: Marianna Bociańska, Michał Łukaszuk, Aleksander Bernaciak oraz 

Zuzanna Tymczenko (I klasa!). Przegraliśmy tę debatę. Każdą następną w fazie grupowej 

wygraliśmy. 

 

W styczniu naszymi adwersarzami byli uczniowie z Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych 

w Józefosławiu. Tematyką rundy była etyka. Nasza drużyna w składzie Hanna Korewicka, 

Michał Łukaszuk, Aleksander Bernaciak, Marianna Bociańska wygrała debatę, której temat 

brzmiał: „Współcześnie styl życia zajmuje miejsce sensu życia”. 

 

9 marca 2016 roku w Centrum Kultury Łowicka byliśmy gospodarzami rundy absurdalnej. 

Gospodarz rundy pauzuje, wiec tym razem nie odbyliśmy intelektualnego pojedynku. 

Debatowały cztery drużyny z naszej grupy: Gimnazjum Społeczne im. P. Jasienicy, 

Gimnazjum nr 34 im. N. Żmichowskiej, Społeczne Gimnazjum STO „Toruńska” oraz 

Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu. Nasza drużyna żałowała, że tym 

razem pauzujemy, ponieważ runda absurdalna jest naszą ulubioną. A tematy zachęcały 

zarówno do popisów retorycznych, jak i wykazania się refleksem, błyskotliwością i 

poczuciem humoru. Oto one: „Szkoda czasu i atłasu”, „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie”. 

 

W kwietniu debatowaliśmy z drużyną Gimnazjum nr 34 im. N. Żmichowskiej. Tematyką 

rundy była Warszawa. Broniliśmy tezy „Podróżowanie komunikacją miejską powinno być 

bezpłatne”. Debatowali Antoni Duszyński (I klasa!), Michał Łukaszuk, Aleksander 

Bernaciak, Marianna Bociańska. Debatę wygraliśmy, a członkowie drużyny zostali docenieni 

przez sędziów za duże zdolności retoryczne oraz działanie zespołowe, zadawanie celnych 

pytań oraz trafne uwagi. 

 

W maju w przeddzień następnej debaty okazało się, że nasi rywale, uczniowie Społecznego 

Gimnazjum STO „Toruńska” wycofali się z udziału w tej rundzie. Tematyką rundy była 

szkoła, byliśmy przygotowani do debaty „Nauka wszystkich przedmiotów jest zbędna”. 

Najbardziej rozczarowana była chyba Alicja Rasztawicka (I klasa!), która świetnie 

przygotowała się do tej debaty. 

  

Po tej rundzie okazało się, że jesteśmy w finałach. Jako tematy do finałów zaproponowałam 

cytaty z cyklu „Truizmy” Jenny Holzer. Spodobały się one trenerom.  

Temat naszego półfinału brzmiał: „Spokój jest bardziej twórczy niż niepokój”. W debacie tej 

wystąpili: Hanna Korewicka, Michał Łukaszuk, Aleksander Bernaciak, Marianna Bociańska. 



I choć sędziowie docenili bardzo wysoki poziom retoryczny naszych mówców, spójność 

argumentacji, liczne i różnorodne odwołania uznali jednak, że nasi adwersarze uczniowie 

Gimnazjum im. S. Reytana wygrali tę debatę. 

 

Zajęliśmy zatem trzecie miejsce w rozgrywkach Warszawskiej Ligi Debatanckiej dla 

gimnazjalistów. 

  

Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy wziąć udziału w debacie finałowej, której temat brzmiał: 

„Ta ziemia nie należy do nikogo”. 

   

Dziękuję wszystkim członkom naszej drużyny, ponieważ wszyscy swoją całoroczną 

pracą przyczynili się do naszego sukcesu. Warto zaznaczyć, że pięcioro naszych tegorocznych 

absolwentów (Michał Łukaszuk, Marianna Bociańska, Aleksander Bernaciak, Aleksander 

Bakuła, Karol Radziejewski) było z nami dwa lata, a w ubiegłym roku szkolnym przyczyniło 

się do zdobycia tytułu mistrza Ligi.  

 

       Trenerka „Bachmackiej”  

       Dorota Korbel    

 

 

  

 

 

 


