
Miejsce i czas 
27 maja 2022 sala widowiskowa, godzina 11:30 
MDK Wrocław-Krzyki, ul. Powstańców Śl. 190 . 

Jak się przygotować? 
1. Pomyśleć, przemyśleć, przeanalizować tytuł spotkania. 
2. Przygotować argumentację pozytywna lub negatywną wobec 
fenomenu samotności w formie krótkiej wypowiedzi. 
3. Być odważnym i precyzyjnym w poglądach. 
4. Otworzyć się na poglądy i spostrzeżenia innych osób. 

Organizator 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
ul. Powstańców Śląskich 190 
53-139 Wrocław-Krzyki 
www.mdk-krzyki.pl 
Dyrektor MDK-Krzyki: Małgorzata Brodzińska 

Koordynatorzy spotkania 
Agnieszka Mazur-Sztynek i Dawid Gębala 

Zasady udziału 
Przyjmowane będą zgłoszenia grup 3-osobowych z jednej klasy 
(w debacie adresowanej do uczestników z różnych szkół)  
lub całej klasy (wtedy w spotkaniu uczestniczą tylko jej  
uczniowie). 

Należy przygotować krótkie wypowiedzi (minimum jedna  
wypowiedź na trzy osoby) na temat „Uciekanie w samotność” 
lub „Uciekanie od samotności”.  

Formą debaty będzie dialog moderowany  
przez gospodarzy spotkania.  
 

  Zgłoszenia należy wysłać na adres wladcy@mdk-krzyki.pl  
   z dopiskiem „Władcy mów” 

MDK Wrocław-Krzyki  www.mdk-krzyki.pl

Cele spotkania 
✦ Ideą spotkania jest stworzenie 

młodemu człowiekowi przestrze-
ni umożliwiającej wypowiedź 
ustną, podjęcie dialogu na tema-
ty egzystencjalne, stawianie py-
tań i poszukiwanie odpowiedzi. 

✦ Kształtowanie umiejętności wer-
balizowania swojego światopo-
glądu w otwartości na odmienne 
zdanie i z szacunkiem dla innych. 

✦ Zwrócenie uwagi na emocje i 
sposoby odnajdywania się mło-
dego człowieka w dzisiejszym 
świecie. 

✦ Zgłoszenia należy wysłać na ad-
res wladcy@mdk-krzyki.pl z dopi-
skiem „Władcy mów” 
do 20 maja 2022 roku. 

Program 
• wprowadzenie 

• debata 

• podsumowanie debaty 

• wykład Dawida Gębali z filozofii 
ascetycznej „Samotność - tożsa-
mość” 

WŁADCY MÓW 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki zaprasza 

młodzież ze szkół ponadpodstawowych 
do udziału w debacie na temat: Uciekanie w samotność - ucieczka od samotności?

Moderatorzy: Agnieszka Mazur-Sztynek, Dawid Gębala 

EDYCJA III

http://www.mdk-krzyki.pl/
http://www.mdk-krzyki.pl


Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
Imiona i nazwiska reprezentacji klasy : 
 
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:  
 
Email nauczyciela: 

Nazwa i adres szkoły: 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika debaty. 

Udział w debacie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika 
pełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia (imię i nazwisko 
uczestnika debaty, imię i nauczyciela prowadzącego, adres autora, adres szkoły, adresy e-mail do kontaktu). 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Eu- 
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95- /46/WE-zwanego dalej „RODO”, które nakładają obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwa-
rzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997- r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 

.................................................................................................. 

Data i podpis nauczyciela 

Dyrektor MDK-Krzyki: Małgorzata Brodzińska  
Koordynatorzy spotkania: Agnieszka Mazur-Sztynek i Dawid Gębala

MDK Wrocław-Krzyki  www.mdk-krzyki.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
NA III EDYCJĘ SPOTKAŃ „WŁADCY MÓW” 

TYTUŁ:  
„UCIEKANIE W SAMOTNOŚĆ - UCIECZKA OD SAMOTNOŚCI? 

27.05.2022 MDK-Krzyki godz11:30

http://www.mdk-krzyki.pl
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