
BYLIŚMY GOSPODARZAMI ROZGRYWEK LIGI DEBATANCKIEJ. 

WYGRALIŚMY KOLEJNĄ DEBATĘ! 

 

26 marca 2014 roku nasza szkoła gościła w Centrum Kultury Łowicka uczniów oraz 

trenerów drużyn podczas kolejnej w tym roku szkolnym rundy rozgrywek Ligi Debatanckiej 

dla Gimnazjalistów. 

Nad Łowicką unosiły się opary absurdu, gdyż taka była tematyka tej rundy. 

Dokonaliśmy rzeczy niemożliwej! Wygraliśmy debatę, której teza brzmiała: To 

nie my powinniśmy wygrać tę debatę. Była to pierwsza z zaplanowanych debat i tym razem 

obie drużyny broniły tezy. Naszymi adwersarzami byli koledzy z gimnazjum im. księżnej I. 

Czartoryskiej. 

Wiedzieliśmy, że oponenci ustawią nam wysoko poprzeczkę, dlatego bardzo dobrze 

się przygotowaliśmy. I rzeczywiście, to była nasza najlepiej przemyślana i przeprowadzona 

dyskusja filozoficzna w tym roku szkolnym. Niełatwo bowiem mierzyć się z wymagającym 

przeciwnikiem i przekonać sędziów do przyznania zwycięstwa, gdy broni się tezy: To nie my 

powinniśmy wygrać tę debatę. Miło było posłuchać każdego z członków naszej drużyny w 

składzie: Zofia Hadryś, Natalia Matuszewska, Łukasz Kremky oraz Jan Zglinicki. 

 Ta debata była absurdalną grą intelektualną. „Czartoryska” próbowała przekonać 

zarówno sędziów, jak i nas, że nie powinni wygrać, gdyż są nieprzygotowani. Sęk w tym, że 

robili to w dość dobrym stylu. My obraliśmy inną taktykę. Sformułowaliśmy tezę przeciwną i 

precyzyjnie udowodniliśmy, że jest fałszywa i właśnie dlatego prawdziwa jest teza to nie my 

powinniśmy wygrać tę debatę. Naszymi atutami były: logika i spójność strategii oraz 

klarowność i różnorodność argumentacji. One właśnie, zdaniem sędziów, zdecydowały o 

zwycięstwie.  

Temat drugiej debaty brzmiał: Święty Mikołaj nie istnieje. Tezy bronili uczniowie 

gimnazjum im. W. Doroszewskiego, kontrtezy uczniowie gimnazjum im. Lauder Morasha. 

To była również świetna debata. Wygrali ją koledzy z „Lauder Morasha” (zwycięzcy 

ubiegłorocznych rozgrywek Ligi), choć przygotowywali się tylko jeden dzień. Mieli 

debatować na zupełnie inny temat, ale ich oponenci, podobnie jak przeciwnicy 

„Doroszewskiego” wycofali się z tej tury rozgrywek. I tym sposobem publiczność 

przysłuchiwała się bardzo oryginalnej potyczce. Bo tak, jak pierwsza debata była głównie 

absurdalną szermierką intelektualną, tak ta skrzyła się humorem za sprawą kolegów z „Lauder 

Morasha”. Ale nie dowcip przecież oceniają sędziowie. O zwycięstwie w drugiej debacie 

zdecydowała oryginalna strategia „Lauder Morasha” i konsekwencja w jej przeprowadzeniu – 

święty Mikołaj to byt duchowy i wartości, jakie ze sobą niesie. 

Tematyka następnej rundy to Nagrody Nobla. Wylosowana przez nas teza brzmi: 

Pokojowa Nagroda Nobla powinna zostać zniesiona. Oczywiście dopiero na godzinę przed 

rozgrywką dowiemy się, czy będziemy bronić tezy, czy się jej sprzeciwiać. Trzymajcie za nas 

kciuki! 

 

 

Dorota Korbel, bardzo zadowolona z realizacji przygotowanej dla drużyny strategii 

trenerka „Bachmackiej”.    

 

     

 

 

 

 

 



 

 


