
 

 

Wydarzenia zorganizowane w klubokawiarni „Plantacja” w roku 2018 
 
10 września godz.17 
Dyskusyjny Klub Książki w klubokawiarni Plantacja działa od 9 kwietnia 
2018 roku, ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w 
Kielcach i Instytutem Książki w Warszawie. Spotykamy się raz w miesiącu 
dzieląc się wrażeniami po przeczytaniu wybranych książek. Interesuje nas 
współczesna  powieść i literatura faktu. Tym razem spotkanie wokół „Ksiąg 
Jakubowych” Olgi Tokarczuk. 
 
23 września, godz.16 
“Mimozami jesień się zaczyna...” czyli Tuwim wyśpiewany. Tak 
przywitaliśmy jesień. Przy dźwiękach piosenek do tekstów Juliana Tuwima, 
barwne opowieści o poecie snuł profesor Józef Rurawski - filolog polski, 
historyk literatury. 
 
28 września o godz.17.30   
O psychologicznych aspektach naszych imion– opowiedziała Dorota 
Krzemionka (psycholog, pracownik UJ, redaktor naukowy magazynu 
psychologicznego „Charaktery”,trener negocjacji). 
Mam na imię, czy jestem swoim imieniem? Imię - co o nas mówi? Jakie 
scenariusze na życie niesie? Jak definiuje naszą tożsamość? Kiedy i 
dlaczego je zmieniamy? Czy pod innym imieniem żyłoby się nam inaczej? 
 
2 października, godz.17.30 
Autobiografizm w twórczości- czyli Gombrowicz o sobie. Temat 
przybliżył  prof. Stanisław Żak - literaturoznawca, publicysta. 
Witold Gombrowicz (1904-1969)- jeden z największych pisarzy XX wieku, nie 
tylko w Polsce lecz w świecie. Oryginalny, krytyczny wobec polskiej tradycji 
literackiej, zwłaszcza romantycznej.  
 
5 października, od godz.16 
Zamiast z nerwów gryźć ołówki wpadnij do nas na planszówki. Scrabble i 
inne gry dla tych co lubią lub chcą sprawdzić czy polubią. 
 
9 października godz.17 
Dyskusyjny Klub Książki - refleksje po lekturze powieści „Cztery drogi” T. 
Kinnunena i „Latawca z betonu” M. Milewskiej. 
 
13 października, godz.16 
Ptaki w mieście- symbioza, ochrona, terror. Czy można pokochać 
krakanie? Gdzie znikają jerzyki? Czy grozi nam inwazja zielonych papug?  
Jakie ptaki możemy spotkać w Kielcach zimą opowiedzieli Piotr Wilniewczyc i 
... z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody.  
 



 

 

 
19 października, godz.17.30 
Sztuka świadomej lektury, czyli jak rozpoznać, czy tekst jest informacją czy 
opinią, newsem czy fake newsem. Podpowiadała Magda Brzezińska 
(absolwentka filologii polskiej, dziennikarka, redaktorka książek, w 2012 
nominowana do nagrody B. Łopieńskiej za najlepszy wywiad). 
 
23 października godz.17.30 
Ale o co chodzi? Wspólnie czytamy Arystotelesa.  
W czasach, gdy wydaje się, że każdy ma własny sposób na szczęśliwe i 
dobre wedle niego życie, warto wracać do myśli klasycznej, która chciała 
odnaleźć odpowiedzi uniwersalne. Czy wczytując się w Etykę Nikomachejską 
dojdziemy do wniosku, że Arystotelesowi się to udało i znajdziemy tam rady 
aktualne dla nas dziś? Po tekście prowadził nas Piotr Świerczyński,doktorant 
teologii. 
 
24 października godz. 17-19 
Wstyyyd. Czy nieodczuwanie wstydu to bezwstyd? 
Jak lepiej rozumieć wstyd i nie pozwolić, żeby zatruwał nam życie 
podpowiadała Anna Dodziuk- psychoterapeutka, kieruje Pracownią 
Psychoedukacji „Prometea” w Warszawie 
 
13 listopada godz. 17 
Dyskusyjny Klub Książki poświęcony książkom: „Ostatnie rozdanie” W. 
Myśliwskiego i „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak.” J.H. Badera.  
 
15 listopada godz. 17.30 
KARA- narzędzie sprawiedliwości? 
Każdy z nas w jakiś sposób doświadczył kary, ale też sam ją wymierzał.Skoro 
więc tak często ją stosujemy wobec dzieci oraz bliższych i dalszych osób, jaki 
cel nam przyświeca? Chęć wychowania, odwetu czy naprawy?  
O społecznych aspektach kary i karania mówił sędzia Sądu Okręgowego w 
Kielcach, Wojciech Arczyński. 
 
20 listopada godz. 18. 
ZŁOŚĆ. Jaką rolę pełni w naszym życiu psychicznym? Jak wpływa na nasze 
kontakty z otoczeniem? Jak czuć złość w sobie i nie pękać ...a korzystać z 
niej i ...pięknieć? zatanawiała się Jadwiga Koźmińska- Kiniorska, psycholog, 
psychoterapeutka. 
 
11 grudnia godz. 17 
W Dyskusyjnym Klubie Książki żywa dyskusja po przeczytaniu „Święta 
Kozła”  M. Vargas Llossy. Człowiek wobec mechanizmu terroru.   
 
13 grudnia godz. 17.30 



 

 

 Tożsamość.  Kim jestem? Dokąd zmierzam? Bez czego nie byłbym / nie 
byłabym  sobą? Czy jest coś, co jest we mnie niezmienne i czym to jest? O 
tożsamości, jej przejawach, o tym, jak się kształtuje i  jakie ma znaczenie w 
naszym życiu, opowiedziała dr Dorota Krzemionka -  psycholog, wykładowca 
UJ, redaktor naukowy pisma psychologicznego  "Charaktery".  
 
18 grudnia godz. 17.30 
Spotkanie filmowe- „Jezus i Budda”. Film dla wszystkich, którzy poszukują 
nowych dróg  lepszego zrozumienia siebie, swojego życia, swojej wiary oraz 
innych ludzi. Jedną z tych dróg wskazują: ojciec Robert Kennedy - jezuita, 
pierwszy amerykański ksiądz katolicki uhonorowany tytułem roshiego, Chung 
Hyundai Kyung  koreańska uczona i buddystka oraz Paul Knitter, 
amerykański teolog i buddysta. Po seansie- refleksje. 
 
8 stycznia godz. 17 
„Rzeczy, których nie wyrzuciłem...”. Marcin Wicha. ..... Co JA zostawię na 
liście rzeczy „nie do wyrzucenia”?  Dyskusyjny Klub Książki na Plantacji 
zmierzył się z tym (niełatwym w sumie) pytaniem.  
 
10 stycznia godz. 17.30 
"Jestem z miasta" Czym jest miasto „dzisiaj”, a czym było „kiedyś”? Jak 
miasto funkcjonuje w świadomości jego mieszkańców? Które pojęcia 
związane z miejską problematyką są kluczowe dla rozumienia przemian, 
których jesteśmy świadkami? Przedstawiła Magdalena Piłat-Borcuch- 
socjolożka, wykładowca UJK, autorka książki „Design, designer i 
metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne”. 
 
19 stycznia, godz. 9-14  
BLISKOŚĆ uszczęśliwia. Zawsze stwarza się pomiędzy ludźmi. Ale jak 
określić czym jest? Na warsztatach podjęliśmy trud odpowiedzi na to pytanie.  
Prowadzaca, Anna Dodziuk-psychoterapeutka, superwizor PTP- 
podpowiedziała pozytywne strategie: co zrobić, żeby w związku/związkach z 
ludźmi, było więcej bliskości. 
 
25 stycznia, godz. 17.30 
Pisarze wyklęci, cykl o zapomnianych i przemilczanych polskich pisarzach. 
Pierwszym na naszej liście jest Józef Mackiewicz (1902-1985). Tematem 
jego twórczości są losy konkretnych ludzi zaplątane w wiry wydarzeń i 
ideologii. Jak napisał Włodzimierz Bolecki w monografii o Mackiewiczu, 
dewizą pisarza było: "żyj i daj żyć" (innym). Spotkanie prowadził prof. 
Stanisław Żak. 
 
2, 9, 30 stycznia, 6, 13, 20 lutego w godz. 17-18. 
TUS trening umiejętności społecznych dla dzieci z problemami budowaniu 
relacji z innymi i ich rodziców.  



 

 

 
Sprawozdanie z działalności Pracowni Społecznej Plantacja 

1 stycznia - 23 czerwca 2019 

1. tworzenie płaszczyzny spotkań dla różnego rodzaju grup:  

regularnie spotykają się w Klubokawiarni kielecki Komitet Obrony Demokracji oraz Dyskusyjny 

Klub Książki. W Plantacji miały także miejsca szkolenia dla społecznych obserwatorów wyborów 

przez wyborami do Europarlamentu. 

2. współorganizacja wydarzeń  

kawiarnia stanowiła także miejsce spotkań przy okazji Festiwalu Literatury Faktu i Poezji "Dialog 

przeciw nienawiści". W mniej formalnej atmosferze kontynuowano rozmowy i dyskusje rozpoczęte 

w Instytucie. 

3. organizacja spotkań: 

 charakterze cyklicznym: 

w okresie sprawozdawczym w Pracowni odbywały się dwa cykle zajęć, mające swoich stałych 

uczestników. Pierwszy z nich to cykl "Pisarze Wyklęci" prowadzony przez Prof. Stanisława Żaka. 

W ramach tych spotkań omówiono twórczość i biografie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa 

Mackiewicza i Włodzimierza Odojewskiego. Kolejnym cyklem były spotkania socjologiczne 

"Jestem z miasta" prowadzone przez przez dr Magdalenę Piłat - Borcuch. Dotyczyły one między 

innymi rozumienia miejskości, partycypacji obywatelskiej, ekologii. Efektem tych spotkań była 

inicjatywa obywatelska dotycząca utworzenia kwietnej łąki. W ramach tego cyklu gościem 

Plantacji był także prof. Maciej Kowalewski - socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, ze 

spotkaniem "Czy miasta pomogą ocalić demokrację" 

 charakterze warsztatowym 

w ramach cyklu zajęć Psyche na Plantacji odbyło się spotkanie "PLANtacJa - jak się zmienić na 

wiosnę" z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą Małgorzatą Wirecką-Zemstą oraz 

warsztaty "Bliskość, która leczy i uszczęśliwia" z psychoterapeutką Anną Dodziuk. Zakończył się 

także cykl spotkań z dziećmi z ASD i ich rodzicami - Trening Umiejętności Społecznych, 

prowadzony przez Monikę Majkowską   

 organizowane we współpracy 

we współpracy z kieleckim Klubem Inteligencji Katolickiej odbyło się w Pracowni spotkanie 

poświęcone Drabinie Raju św. Jana Klimaka prowadzone przez twórcę i znawcę ikon Michała 

Płoskiego (cykl Jedna Sztuka) 

we współpracy z panią Ewą Wyżewską odbył się cykl spotkań dotyczących aromaterapii i 

wykorzystania olejków eterycznych dla zdrowego stylu życia 

 jednorazowe 

odbyło się spotkanie z poezją przy dźwiękach muzyki. Wybrane wiesze różnorodnych poetów 

czytała aktorka kieleckiego teatru Ewa Lubacz, akompaniował Łukasz Mazur. Uczestnicy mieli 

także okazję do przeczytania swoich ulubionych wierszy.  
 


