
 

  
 

 
 

Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na XLV 
spotkanie KME 

 

18 października (środa) 2017, godz. 17.30 
Kinoteatr Rialto 

Katowice, ul. Św. Jana 24 
  

Gościem KME będzie Marcin Kostrzyński – leśnik, były 

myśliwy, filmowiec, obserwator dzikiego życia, obrońca praw 
zwierząt. 
 

Temat: Myśliwy, który zamienił strzelbę na 
aparat 

„Jestem przyrodnikiem od urodzenia. Każdą wolną chwilę spędzałem w terenie. Tropiłem zwierzęta, 
uczyłem się ich zwyczajów. Szybko zorientowałem się, że świat przyrody jest inny niż pokazują 
 ludzie.  Jest lepszy, poukładany i na swój sposób sprawiedliwy. Zawsze marzyłem o robieniu filmów 
przyrodniczych. Chciałem przedstawić w nich świat dzikiej przyrody, taki jak go postrzegam. Gdzie 
zwierzęta mają duszę i wrażliwość nie mniejszą niż nasza. Gdzie środowisko w którym żyjemy jest 
wszystkim co mamy i nie możemy tego stracić. Zacząłem od programów dla dzieci w TVP. Były to 
felietony, reportaże i teleturnieje dla najmłodszych widzów. Później przyszedł czas na programy dla 
starszej widowni. I wreszcie prawdziwe filmy dokumentalne o przyrodzie. Współczesne łowiectwo 
trzeba stworzyć, to które funkcjonuje obecnie jest z innej epoki. Łowiectwo z całą pewnością niszczy 
bioróżnorodność. Oczywiście leśnicy niszczą ją w znacznie większej, przemysłowej skali. To wszystko 
z braku pokory”.  

Marcin Kostrzyński – przez wiele lat swojego życia był aktywnie polującym myśliwym. Z 
wykształcenia leśnik. Po swych bliskich doświadczeniach z łowiectwem postanowił zamienić strzelbę 
na aparat fotograficzny, dziś wegetarianin, filmowiec i obserwator dzikiego życia, obrońca praw 
zwierząt. Prowadzi swój kanał na YouTube pt. „Marcin z lasu”, na którym zamieszcza filmy dla dzieci 
pt. „Przyrodyjki, czyli o zwierzętach historyjka”, dla dorosłych są cykle „Za kamerą” i „Ekoblabla”. 
Laureat nagrody ,,Popularyzator nauki” za cykl programów ,,Dzika Polska” od Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
 

Z serdecznym pozdrowieniem 
Organizatorzy: 
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski) 
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) 
Katarzyna Pryc ( kierownik Kinoteatru Rialto) 



 

  
 
 
Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz 
prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych 
zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą 
obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że 
obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw 
umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego 
życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, 
działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy 
inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w 
pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w 
Kinoteatr RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24). 

 

Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej:  
www.klubmysliekologicznej.pl 
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537 

 
Patronat medialny 

 
 

Dofinansowanie: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice 

 
 

 

Marcin Kostrzyński 
 

WSTĘP WOLNY 
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