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1.  Rozrywka dawniej 

i dziś 

Spotkanie poświęcone nowym formom rozrywki i tematom, które 

obecnie ludzi zachwycają czy z jakichś względów pociągają. W ramach 

dyskusji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak rozwój gier 

planszowych i komputerowych, fascynacja zbrodnią czy powrót 

zainteresowania literaturą kryminalną. 

5.02.2020 

2.  Z głową w chmurze  Dziś często słyszy się o tym, że ludzie w celach archiwizacji danych, 

często zamieszczają je w chmurze. Na ile jest to bezpieczne? Jak dużo 

danych o nas gromadzą przeglądarki? Jak wiele algorytmów pracuje nad 

naszym zdobywaniem wiedzy o produktach? Poszukiwanie odpowiedzi 

na te pytania będzie stanowić punkt wyjścia do refleksji nad kondycją 

świata w dobie technologii. 

4.03.2020 

3.  Ekologiczny efekt 

motyla 

 

Walka ze smogiem to coraz bardziej nagłaśniany problem wielu dużych 

miast, który w powiązaniu z postępującymi zmianami w ekosystemie 

daje swoisty ekologiczny efekt motyla. Rozgorzała w ostatnich latach 

dyskusja na temat zmian klimatycznych zradza niepokój i przyczynia się 

do rozpowszechnienia takich postaw, jak np. antynatalizm. Celem 

spotkania jest dyskusja nad problematyką zmian cywilizacyjnych i ich 

wpływu na codzienne życie obywatela świata.  

1.04.2020 

4.  Od serii do seriali W ostatnich latach można dostrzec wzrost zainteresowania serialami 

filmowymi czy seriami książkowymi. Ponadto na popularności zyskały 

aplikacje muzyczne podpowiadające utwory podobne do tych przez nas 

znanych i lubianych. Wszystko to stwarza pytania o motywację do 

ciągłych powrotów do rzeczy znanych i źródła fascynacji rzeczami 

powtarzalnymi. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania będzie stanowić 

myśl przewodnią spotkania.  

6.05.2020 

5.  Współczesne 

odkrywanie świata 

Dziś odkrywanie świata znacząco różni się od dawnych form 

zwiedzania. Bez wątpienia marzenia o dalekich krajach stały się nam 

bliższe. Dzięki nowym technologiom mamy większy dostęp do 

informacji o mniej lub bardziej egzotycznych miejscach globu. Duża 

ilość biur podróży i dostępność ofert na każdą kieszeń daje ogromne 

możliwości wyboru między pomysłami na atrakcyjne spędzenie urlopu. 

Do tego dochodzi wzrost zainteresowania miejscami, których jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu nikt by nie powiązał z wyjazdami wakacyjnymi, 

jak chociażby wycieczki do miejsc znanych katastrof. O tych, a także 

innych aspektach współczesnego odkrywania świata będą mogli 

podyskutować uczestnicy spotkania.  

3.06.2020 

 


