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Na Ruskiej, po angielsku

Miłość, nowe technologie, sny, praca w korporacji – to tylko kilka przykładów tematów, o których
możesz porozmawiać z zupełnie obcymi ludźmi. 8 marca w Machinie Organice odbędzie się spotkanie
Kawiarni filozoficznej.

Przyjść może każdy, choć warto wziąć pod uwagę, że dyskusje odbywają się w języku angielskim. Ich
organizatorem jest Włoch Guido Giacomo Gattai – na co dzień konsultant filozoficzny. Pierwsze
spotkanie odbyło się u nas w listopadzie 2012 roku. Na świecie podobne dyskusje zyskały popularność
nieco szybciej. Pomysłodawcą Kawiarni filozoficznej jest Marc Sautet. W 1992 roku w Paryżu
zorganizował ją po raz pierwszy.

Dlaczego warto przyjść?
Guido Giacomo Gattai przekonuje, że to świetny trening dla umysłu, który podnosi naszą zdolność do
rozwiązywania problemów. Najpierw uczestnicy spotkania proponują tematy rozmowy. Potem w
głosowaniu wybierają jeden z nich i rozpoczyna się dyskusja. Prowadzący pilnuje by nie zmieniła się
ona w pogawędkę o wszystkim i o niczym. Na koniec często osoba, która zaproponowała temat
rozmowy mówi o tym, co to spotkanie wniosło do jej patrzenia na sprawę. Materiałem do rozmowy jest
życie. To okazja by przy kawie pogadać o tym, o czym na co dzień mówić nie ma czasu. Nie trzeba być
obkutym w nazwiskach filozofów i cytować z pamięci ich teorie. - „Żeby skorzystać z pomocy prawnika
nie jest wymagana wiedza z zakresu prawa. Tak samo uczestnicy kawiarni filozoficznych nie muszą znać
historii filozofii” - tłumaczy Guido Giacomo Gattai.

Spotkanie Kawiarni Filozoficznej 8 marca o godz. 18.00 w restauracji Machina Organika przy ulicy
Ruskiej 19.

Okazją, by podpatrzeć, jak wyglądają takie dyskusje jest wystawa w kawiarni Turkawka w przejściu
podziemnym pod placem Jana Pawła II. Do 14 marca można można oglądać tam „Philosophy in
Wrocław”- wystawę zdjęć z dotychczasowych spotkań Kawiarni Filozoficznej.

Joanna Strutyńska
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Na Ruskiej, po angielsku

Miłość, nowe technologie, sny, praca w korporacji – to tylko kilka przykładów tematów, o których
możesz porozmawiać z zupełnie obcymi ludźmi. 8 marca w Machinie Organice odbędzie się spotkanie
Kawiarni filozoficznej.

Przyjść może każdy, choć warto wziąć pod uwagę, że dyskusje odbywają się w języku angielskim. Ich
organizatorem jest Włoch Guido Giacomo Gattai – na co dzień konsultant filozoficzny. Pierwsze
spotkanie odbyło się u nas w listopadzie 2012 roku. Na świecie podobne dyskusje zyskały popularność
nieco szybciej. Pomysłodawcą Kawiarni filozoficznej jest Marc Sautet. W 1992 roku w Paryżu
zorganizował ją po raz pierwszy.

Dlaczego warto przyjść?
Guido Giacomo Gattai przekonuje, że to świetny trening dla umysłu, który podnosi naszą zdolność do
rozwiązywania problemów. Najpierw uczestnicy spotkania proponują tematy rozmowy. Potem w
głosowaniu wybierają jeden z nich i rozpoczyna się dyskusja. Prowadzący pilnuje by nie zmieniła się
ona w pogawędkę o wszystkim i o niczym. Na koniec często osoba, która zaproponowała temat
rozmowy mówi o tym, co to spotkanie wniosło do jej patrzenia na sprawę. Materiałem do rozmowy jest
życie. To okazja by przy kawie pogadać o tym, o czym na co dzień mówić nie ma czasu. Nie trzeba być
obkutym w nazwiskach filozofów i cytować z pamięci ich teorie. - „Żeby skorzystać z pomocy prawnika
nie jest wymagana wiedza z zakresu prawa. Tak samo uczestnicy kawiarni filozoficznych nie muszą znać
historii filozofii” - tłumaczy Guido Giacomo Gattai.

Spotkanie Kawiarni Filozoficznej 8 marca o godz. 18.00 w restauracji Machina Organika przy ulicy
Ruskiej 19.

Okazją, by podpatrzeć, jak wyglądają takie dyskusje jest wystawa w kawiarni Turkawka w przejściu
podziemnym pod placem Jana Pawła II. Do 14 marca można można oglądać tam „Philosophy in
Wrocław”- wystawę zdjęć z dotychczasowych spotkań Kawiarni Filozoficznej.

Joanna Strutyńska
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