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L.dz. 1/rz p/2018 

 

Kocham, lubię… opuszczam? 

 

Poznańscy studenci będą dyskutować wraz z ekspertami na temat kryzysów w relacjach 

damsko-męskich podczas Debaty Walentynkowej. Jubileuszowa dziesiąta edycja wydarzenia corocznie 

organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy odbędzie się 25 stycznia o godz. 19:00 

w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. 

Debaty Walentynkowe to ogólnopolska inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy (KSM), której 

zadaniem jest skłonienie ludzi młodych do głębszej refleksji na temat miłości i związków. Podobne spotkania 

odbywają się od lat na przełomie lutego i marca w całej Polsce. – Istotnym elementem wydarzenia jest moŜliwość 

wyraŜenia przez uczestników własnego zdania oraz zadania pytań zaproszonym gościom. Dzięki temu Debata 

nie jest tylko kolejnym wykładem, ale spotkaniem, podczas którego moŜna wymienić się poglądami – wyjaśnia 

Michał Wiśniewski, koordynujący organizację debaty. 

Gośćmi tegorocznego spotkania będą: 

• Beata Kołodziej – autorka ksiąŜek, m.in. „Czas na kobiecość czyli podróŜ do samej siebie”, wierszy, 

bajek i opowiadań dla dzieci; prowadzi takŜe warsztaty dla kobiet poświęcone kobiecości i relacjom; była 

równieŜ współautorką scenariuszy programu „Ziarno”, 

• Ks. Michał Misiak – uliczny ewangelizator miasta Łódź przy parafii ojców Jezuitów; pomysłodawca 

Chrystotek, Chrześcijańskiej Akademii Parkour, Chrześcijańskiej Akademii Deskorolki, 

• Dariusz Kowalski – aktor filmowy, dubbingowy i teatralny związany z Teatrem Nowym w Łodzi; 

znany z roli Janusza Tracza w serialu telewizyjnym „Plebania”. 

 

– Debata jest wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do studentów poznańskich uczelni, ale kaŜdy 

będzie mile widziany. Eksperci wypowiadają się bardzo Ŝywo i obrazowo, dzięki czemu nawet młodsze osoby 

mogą wynieść coś dla siebie – zachęca Agata Pewińska, uczestnicząca w organizacji Debaty. 

Organizatorem spotkania jest Koło KSM przy Politechnice Poznańskiej przy współpracy z KSM 

Archidiecezji Poznańskiej. Patronat medialny nad debatą objęły: Radio Emaus, Przewodnik Katolicki 

oraz portale dlaStudenta.pl i Misyjne.pl. 


