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W ramach cyklu „Mistrzowie Psychologii w Księgarni Smak 

Słowa” udało nam się zrealizować następujące spotkania: 

1. 28.08.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: Czy 

nieposłuszeństwo może być naszą szansą na lepszy świat? 

Spotkanie było powiązane z wyjątkowym wydarzeniem w polskiej nauce, książce 

"Posłuszni do bólu", której angielski przekład i wydanie właśnie ukazało się w Londynie w 

wydawnictwie Routledge. Rozmowa poświęcona była kontynuacji kanonicznego 

eksperymentu Stanley'a Milgrama przez polskich naukowców Uniwersytetu SWPS oraz 

rozważaniom na temat tego, w jaki sposób możemy wykorzystać wyniki tych badań do 

przewidywania ludzkich zachowań. W księgarni gościliśmy autorów książki Dariusza 

Dolińskiego i Tomasza Grzyba, prowadzącym spotkanie był Wiesław Łukaszewski. 

Spotkanie odbyło się w księgarni stacjonarnej. Udział czytelników, ze względu na reżim 

sanitarny został ograniczony do 24 osób. Relacja ze spotkania umieszczona została na 

stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/WydawnictwoSmakSlowa/videos/1638667009639533/ 

(orientacyjny zasięg spotkania i 

transmisji 1765 osoby)       

 

https://www.facebook.com/WydawnictwoSmakSlowa/videos/1638667009639533/
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2. 10.09.2020 godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: 

„Niewielka suma szczęścia” spotkanie autorskie premiera książki.  

Spotkanie autorskie w Księgarni Smak Słowa w dniu 10 września poświęcone było cyklowi 

Mistrzowie Psychologii. Wydarzenie związane było z premierą książki Wiesława 

Łukaszewskiego „Niewielka suma szczęścia”. Z autorem rozmawiała wybitna badaczka z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Małgorzata Kossowska. Na spotkaniu, które było też uroczyste, 

z okazji 80 urodzin licznie przybyli czytelnicy zainteresowani dobrą psychologią. Spotkanie 

odbyło się z udziałem publiczności – 32 osoby, relacja ze spotkania została umieszczona w 

social mediach. Zapis ze spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/WydawnictwoSmakSlowa/videos/123325969654654/ 

(orientacyjny zasięg transmisji 1000 osób)       
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3. 17.10.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: Jak radzić 

sobie z kryzysem? 

Gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu był prof. Krzysztof Kaniasty z Uniwersytetu 

Indiana w stanie Pensylwania, specjalizujący się w badaniach nad sytuacjami kryzysowymi. 

Prowadzącym spotkanie online był profesor Wiesław Łukaszewski, autor książki "Niewielka 

suma szczęścia".  Tematem spotkania było zagadnienia radzenia sobie społeczeństw i 

jednostki w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie panującej pandemii. Spotkanie odbyło się 

w księgarni, spotkanie typu online bez udziału publiczności (szczyt reżimu sanitarnego). Zapis 

ze spotkania online umieszczony został na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://fb.watch/3jAOcfrjEo/ (orientacyjny zasięg transmisji 3500 osoby)       

 

4. 23.11.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: 

"Jak pisać prace dyplomowe z psychologii" Wojciecha Kuleszy i Dariusza Doliński - premiera 

książki. 

W trakcie spotkanie online – transmisja ze spotkania internetowego z autorami książki "Jak 

pisać prace dyplomowe z psychologii" Wojciechem Kuleszą i Dariuszem Dolińskim. Spotkanie 

poprowadziła Anna Świtajska studentka III roku kierunku psychologia. Było to spotkanie z 

autorami poradni dla studentów, cieszyło się bardzo dużym zainteresowanie zarówno w 

trakcie transmisji, jak i po. Bardzo ciekawe i potrzebne spotkanie dla studentów piszących 

prace dyplomowe, z bardzo dużym udziałem publiczności, w postaci komentarzy pod postem 

z transmisją i dużą liczbą pytań do autorów. Spotkanie online. Zapis ze spotkania online 

umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/WydawnictwoSmakSlowa/videos/233139671569117/ 

(orientacyjny zasięg transmisji 7104 osób)       

https://www.facebook.com/WydawnictwoSmakSlowa/videos/233139671569117/
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5. 30.11.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: 

iGen w pandemii.  

Spotkanie online z prof. Tomaszem Grzybem o pokoleniu iGen i wyzwaniach, jakie stawia 

przed nim pandemia. Rozmowę przeprowadziła redaktor Anna Świtajska. Zdalna nauka, jej 

wpływ na relacje z rówieśnikami i rodziną, zagadnienie ograniczeń dla młodych ludzi i ich 

konsekwencje społeczne – to niektóre z zagadnień poruszanych w trakcie spotkania. 

Spotkanie online, prowadząca w księgarni bez udziału publiczności Zapis ze spotkania online 

umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/824996044958224/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 5605 osób)       
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6. 07.12.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: Techniki 

wpływu społecznego w zakupach. 

Przedświąteczne spotkanie w naszej księgarni. Za kamerą online odwiedziliśmy profesora 

Tomasza Grzyba eksperta od mechanizmów wywierania wpływu na ludzi. W Trakcie 

spotkania online poruszone zostały zagadnienia związane z manipulacjami i wpływem 

społecznym w trakcie zakupów, zwłaszcza w gorącym przedświątecznym okresie. Dlaczego 

akurat przed świętami dostajemy takiego szału zakupowego? Jakie pułapki czyhają na nas w 

sklepach? Spotkanie poprowadziła i moderowała pytania, które pojawiły się w trakcie 

transmisji, redaktor Anna Świtajska. Wydarzenie miało tylko charakter online. Zapis ze 

spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/212474560372457/ 

(orientacyjny zasięg transmisji 2930 osób)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 12.12.2020, godz. 16 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: Mowa 

pogardy i wykluczenie. Co z tą Polską?  

O mowie pogardy, wykluczeniu i stereotypach rozmawiali dwaj wybitni profesorowie 

psychologii - prof. Wiesław Łukaszewski i prof. Michał Bilewicz. Spotkanie online, nie odbyło 

się w księgarni w związku z panującym reżimem sanitarnym. Zagadnienie poruszane w trakcie 

spotkania jest szczególnie aktualne w związku z rozpowszechnieniem mowy pogardy i 

nienawiści zwłaszcza w internecie. Anonimowość, brak konsekwencji za atakowanie innych 

ludzi spowodowało powstanie patologicznych i niebezpiecznych zjawisk społecznych. Zapis ze 

spotkania online umieszczony został na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

 https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/202982881447048/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 7420 osoby)       

 

 

 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/212474560372457/
https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/202982881447048/
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. 14.12.2020, godz. 18:00 MISTRZOWIE PSYCHOLOGII W KSIĘGARNI SMAK SŁOWA: 

Nauki społeczne w walce z pandemią. 

Ostatnie już spotkanie z cyklu Mistrzowie Psychologii w Księgarni Smak Słowa. Profesor 

Wiesław Łukaszewski z okazji premiery książki "Człowiek w obliczu pandemii" rozmawiał ze 

współautorami - prof. Małgorzatą Kossowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. 

Tomaszem Zaleśkiewiczem z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Książka ukazała się już 

nakładem Wydawnictwa Smak Słowa, w końcu 2020 r. Zapis ze spotkania online umieszczony 

został na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/297732551653963/ 

(orientacyjny zasięg transmisji 17204 osób

 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/297732551653963/

