
To właśnie od Szkoła Debatuje - Białystok 2017 zaczęła się nasza przygoda z 
debatami. Przygoda, która całkowicie odmieniła nasze życia, dostarczyła (i 
wciąż dostarcza) mnóstwo ciekawych doświadczeń, a także nieco (a raczej 
całkowicie) uzależniła od tego intelektualnego sportu. Dla Kosmy był to 
pierwszy turniej i od razu pierwszy finał, Ola zaczęła regularnie uczęszczać 
na spotkania Klubu niesiona falą sukcesu pierwszej edycji. 

Co dało nam debatowanie?  
Możliwość poznania ciekawych ludzi z całej Polski, okazję do rozwijania się i 
zdobywania wiedzy z różnorodnych dziedzin przy czym jest to też wspaniały 
relaks i czerpanie ogromnej przyjemności. 

Jedne z głównych umiejętności, które nabyliśmy to szybkie podejmowanie 
trudnych decyzji, działanie pod presją czasu, skupianie się na najważniejszych 
informacjach, a także argumentowanie i pokazywanie dlaczego to co padło z 
naszych ust jest przeważające. Jak widać, to rzeczy, które przydają się 
zarówno w szkole (o wiele łatwiej przychodzi nam nauka i słuchanie na 
lekcjach) jak i w późniejszym życiu zawodowym - szczególnie jeżeli zamiast 
być bardzo dobrymi specjalistami będziemy chcieli być najlepszymi 
specjalistami. 

Z lekkim przerażeniem (niczym przed pierwszą debatą) przystąpiliśmy do 
organizacji turnieju na miesiąc przed jego potencjalną datą, jednak 
zaangażowanie i miłość do BP może zdziałać wiele i jesteśmy już na etapie 
bardzo intensywnych przygotowań. Pragniemy dorównać świetnym edycjom 
SD w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie, które były jednymi z najlepszych 
turniejów pod względem organizacji i atmosfery w jakich przyszło nam 
uczestniczyć. 
Ze swojej strony chcemy Wam zapewnić pyszne jedzonko, najlepsze sociale, 
wspaniałe nagrody oraz dużo miłości, które rozbudzą w Was chęci 
debatanckie. 

O jakość tematów i warsztatów zadba nasz świetny CA Team, więc o to się nie 
martwcie. 

Pozostaje nam tylko powiedzieć: przyjdźcie i przekonajcie się, że stanie przy 
mównicy i przemawianie do innych osób nie jest wcale takie straszne jak 
każdemu może się wydawać, a do tego poznanie i kontakt z cudownymi 
ludźmi (których nie brakuje w środowisku debatanckim) są wystarczającymi 
powodami, aby zostać z nami na dłużej. Czekamy na Was!  
 


