KLUB DOBREJ MYŚLI
O jutrze, które niespodziewanie przyszło przedwczoraj…
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Warto rozejrzeć się wokół siebie
Zakładam Klub Dobrej Myśli po to, by szerzyć wśród ludzi ciekawość świata, niepohamowaną chęć
odkrywania, zadawania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi. Moją wizją jest ogromna
grupa interesantów spotykających się i czynnie dyskutujących o otaczającym nas świecie, historii,
teraźniejszości i przyszłości. Wymiana poglądów na różne tematy, czytanie literatury, oglądanie
filmów, wykłady mądrych ludzi i pokazy zadziwiających oraz zaskakujących rzeczy – technologii,
eksperymentów, wszystkiego co człowiek w życiu chciałby przeżyć zobaczyć na własne oczy.
Na spotkaniach klubu obowiązują następujące zasady:
- Brak podziałów społecznych. Każdy mówi sobie na Ty (wszyscy jesteśmy rasą Homo Sapiens Sapiens)
- Każda osoba ma czynny wpływ na rozwój dyskusji, ma prawo odezwać się w dowolnym momencie
- Do ludzi należy wybór tematów omawianych na kolejnych spotkaniach
- Wstęp jest wolny i nieodpłatny
- Można robić zdjęcia i nagrywać filmy
- Nie obowiązuje poprawność polityczna
- Szablonowe myślenie jest bezużyteczne
- Nie ma głupich pytań
Co robimy?
- Słuchamy krótkich wykładów na tematy z różnych dziedzin
- Dyskutujemy nad tym co zobaczyliśmy
- Przynosimy książki i wymieniamy się nimi
- Na każdym spotkaniu omawiamy jakąś ciekawą lokalną inicjatywę i jak ja zrealizujemy
- Poznajemy historię naszego regionu
- Dowiadujemy się więcej o historii świata
- Odkrywamy nowe technologie
- Śledzimy naukę XXI wieku
- Obserwujemy jakie zmiany zachodzą na świecie

A wszystko po to by w końcu podjąć inicjatywę i zmienić swój kawałek świata…
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Spotkanie pierwsze
ziarno
Na pierwszym spotkaniu najbardziej chciałbym zapoznać ludzi z moją wizją i zachęcić do czynnego
udziału. Plan od A do Z będzie wyglądał następująco:
1. Znalezienie miejsca
2. Znalezienie prelegentów
Tematy wykładów:
a) teologia (zgłębienie jakiegoś dogmatu wiary, nad którym ludzie rzadko się zastanawiają)
b) technologia (omówienie najważniejszych nadchodzących przełomów - technologie jutra)
c) nauka (pokaz najciekawszych odkryć naukowych mijających miesięcy)
d) środowisko (kiedy staniemy się niezależni od elektrowni?)
e) historia (co się działo w prehistorii i wcześniej? Teorie na temat piramid egipskich)
f) wielka emigracja XXI wieku (dlaczego większość młodych chce stąd uciec i jak to powstrzymać?)
g) recytacja wiersza jakiegoś wieszcza (coś o dziejach naszego narodu)
h) krótkie przedstawienie (historyjka ukazująca naturę ludzką i dająca do myślenia)
i) historia naszego regionu (co tutaj było przed wojną?)
j) za co można dostać Nagrodę Nobla? (10 kamieni milowych naszej cywilizacji)
3. Ustalenie formy i czasu wykładów, próby
4. Dopracowanie dokładnej formy spotkań
5. Reklama (ogłoszenia, plakaty, internet, lokalne media)
6. Spotkanie (godzina lub dwie)
a) prelekcje
b) dyskusje
c) kawa i ciastko
d) rozdanie kart przynależności do klubu
e) zaproszenie na następne spotkanie i wstępne informacje o tematach
f) pamiątkowe zdjęcie
7. Wrzucenie relacji ze spotkania na stronę www i info do lokalnych mediów
8. Ustalenie kolejnej daty spotkania
Myślę, że prelegenci to będą ludzie, którzy się znają na jakimś temacie.
Na przykład ksiądz, nauczyciel, poeta, badacz itp. Myślę nad ludźmi, którzy mieszkają w naszym Grybowskim
regionie.

Jakie inicjatywy proponuje omówić?
Jak zmienić nasz kawałek świata czyli Gminę Grybów?
Jakie znaki rozpoznawcze dla naszej gminy można stworzyć (na przykład wszystkie krzyże na
lokalnych górach oświetlone energią odnawialną)? Czy możliwe jest u nas utworzenie regionu
tematycznego? Jak uczynić Grybów bardziej miastem królewskim? Czy Internet daje nam narzędzia,
które pomogą w rozwoju naszego regionu? Co inne gminy zrobiły, a my jeszcze nie? I tak dalej…

…szukam ludzi którzy mi w tym pomogą, na razie jestem sam…
Krzysztof Bochenek
+48 729466177
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