
 

  
 

 
 

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

22 maja (wtorek) 2018, godz. 17.30 
Kinoteatr Rialto, Katowice, ul. Św. Jana 24 

  

Gościem KME będzie Beata Hyży-Czołpińska – scenarzystka i reżyserka 
filmów dokumentalnych, fotografuje Puszczę Białowieską i aktywnie 
działa w jej obronie. 
Rozmowę z gościem poprzedzi projekcja filmu pt. „Miejsce w raju”, 
uhonorowanego nagrodą Grand Prix XVI Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego w 2015 roku. 

Temat: Nie myśl, co możesz z Puszczy wziąć,             
tylko co możesz jej dać 

„Myślę, że słowa starego mistrza chińskiego, który uczył swoich uczniów malowania, odnoszą się też do 
robienia filmów. Mistrz mówił: zanim opuścisz pędzel na papier ustal miejsce nieba i ziemi. Nie chodzi tylko o 
fizyczne ustalenie horyzontu, ale o zastanowienie się co mam robić, dla kogo to robię i dlaczego, do czego 
zmierzam, kim jestem… To taka chwila medytacji przed każdym kadrem, moment skupienia i uważności, żeby 
dostrzec to, co najważniejsze”.  

Beata Hyży-Czołpińska reżyserowała filmy w Polsce i za granicą. Wiele z nich zostało 
zakwalifikowanych do pokazów konkursowych na polskich i międzynarodowych festiwalach 
filmowych. Kilka z nich znajduje się w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad 
Vashem w Jerozolimie. Laureatka wielu nagród; ostatnio- w 2017 roku zwyciężyła w Ogólnopolskim 
Konkursie Reportażystów MELCHIORY w kategorii Inspiracja Roku za różnorodność podejmowanych 
tematów, umiejętność operowania sztuką filmową i budowanie inspirujących metafor. Aktywnie 
działa w obronie Puszczy Białowieskiej w ramach grupy Lokalsi przeciwko wycince Puszczy 
Białowieskiej i Tropinka-Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu. 
"Miejsce w raju" (2014) - opowieść o Puszczy Białowieskiej i o związanej z nią przez kilkadziesiąt lat 
Simonie Kossak, polskiej biolożce, profesor nauk leśnych, popularyzatorce przyrody i orędowniczce 
ochrony tego unikatowego lasu. To także opowieść o wielu latach walki przyrodników, naukowców i 
wszystkich tych, którzy szanując wyjątkowość tej ostatniej w Europie prapuszczy robią wszystko, by 
przestała być w końcu traktowana jak zwykły las gospodarczy. 
 
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 

 

 

Beata Hyży-Czołpińska 
WSTĘP WOLNY 
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