
 

Zapraszamy na pokaz międzynarodowej koprodukcji „Human Energy - Ludzka 
energia” - przewrotnie reklamowanego jako "film dla WSZYSTKICH,  

szczególnie dla tych, których w ogóle nie obchodzą energia i zmiany klimatu." 

 

Pokaz z dyskusją odbędzie się 6 maja 2019 w godz. 18.00-20.00 w Kinie Grajfka w Chorzowskim Centrum 
Kultury, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-503 Chorzów. Zapraszamy też na eko-poczęstunek:) 

Będzie to PIERWSZY otwarty pokaz tego filmu na Śląsku, ponadto po pokazie Patryk Bialas - miejski aktywista 
oraz dyrektor w Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum poprowadzi dyskusję na temat energii i zmian 
klimatu ze znanymi i lubianymi gośćmi: 
prof. dr hab. Piotr Skubała - ekolog, akarolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 
dr Ryszard "Ryś" Kulik - psycholog, przyrodnik, pisarz, aktywista ekologiczny. 

 

O FILMIE: 

„Human Energy” to niezwykła opowieść o współczesnych hobbitach, którzy przerażeni perspektywą życia po 
zmianach klimatu postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Wdrażają w życie gospodarkę obiegu zamkniętego 
w sektorze energetycznym, poprzez zakładanie spółdzielni energii odnawialnej. Są kraje, gdzie na energii 
odnawialnej KAŻDY może zarobić więcej niż na lokacie w banku. Czy 5% by Cię przekonało, żeby zmienić 
dostawcę energii? Zrezygnować z paliw kopalnych? Żeby przestać karmić chciwość ponadnarodowych 
korporacji? Żeby przestać czuć się jak paliwo… Jakie są profity cyrkularnej ekonomii? Jak współpracować 
z rządami w tej materii? Co by się stało, gdyby zamiast trwonić pieniądze na przestarzałe myślenie i technologie, 
wydać je wspólnie na budowę małych, rozproszonych elektrowni wiatrowych, słonecznych czy biogazowni – 
produkujących energię, którą sami będziemy konsumować? W tego typu odpowiedzialne podejście 
i zrównoważoną energię uwierzyło w Europie ponad 2500 spółdzielni. Dokument z humorem przedstawia 
przekrój sprawdzonych, ale nieznanych polskiemu widzowi rozwiązań. 

„Human Energy” to pierwszy film o spółdzielniach czy inaczej – kooperatywach lub wspólnotach energetycznych 
w Europie zrealizowany na tak szeroką skalę. Z opowieści kilkudziesięciu ludzi z 12 krajów Europy (Anglia, 
Belgia, Chorwacja, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Włochy) powstała 
nowoczesna kronika, która odważnie przełamuje stereotypowe ujęcie szukania winnych za zmiany klimatyczne. 
W zaskakujący sposób zagadnienia ekonomii, geopolityki i energetyki dodatkowo przybliża kilkunastu wybitnych 
uczonych m.in. prof. Vincenzo Balzani z Uniwersytetu w Bolonii, prof. Brian Vad Mathiesen z Uniwersytetu 
Aalborg w Danii, czy francuski pionier energetyki nuklearnej, dr Bernard Laponche. 

Produkcja polsko-brytyjska: Day Film Ltd, Producent: Adam Dzienis 

„Projekt Społeczny Szczyt Klimatyczny jest finansowany z European Climate Initiative (EUKI). EUKI jest 
instrumentem finansowania projektu przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w dziedzinie 
klimatu w ramach Unii Europejskiej. Czyni to poprzez granicę i dialog, a także wymianę wiedzy i doświadczeń. 

Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule są informacjami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają 
oficjalną opinię Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego." 


