
 

  
 

 
 

Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na 57 
spotkanie KME 

 
28 maja (wtorek) 2019, godz. 17.30 
Kinoteatr Rialto, Katowice, ul. Św. Jana 24 

 

Gościem KME będzie Szymon Hołownia - dziennikarz, 
pisarz, publicysta i działacz społeczny 

Temat: „Boskie zwierzęta” 
Czy zwierzęta idą do nieba, czy mają duszę? Po co zostały stworzone? Czy my – ludzie jesteśmy 
najważniejsi? Nowa książka Szymona Hołowni „Boskie zwierzęta” jest o tym, że Bóg nie stworzył 
zwierząt przez przypadek i cały czas jest z nimi w kontakcie. O tym, że nie jesteśmy skazani na 
zabijanie zwierząt i zjadanie ich. O świętych, którzy woleli nie zbudować kościoła niż wyciąć las, albo 
wykupywali zwierzęta z rzeźni. O psach latających w kosmos i ruszających na wojnę oraz o wiernych 
ptakach. Zwierzęta są naszymi braćmi i siostrami godnymi szacunku i troski. Tak samo jak Ziemia, 
którą bezlitośnie eksploatujemy skazując siebie i inne istoty na cierpienie i katastrofę. Książka 
Szymona Hołowni zaskakuje, inspiruje i podpowiada, jak poukładać na nowo nasze relacje z 
resztą stworzenia.  

Szymon Hołownia – publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Newsweek Polska, Wprost, 

Tygodniku Powszechnym. W latach 2007–2012 był dyrektorem programowym stacji telewizyjnej Religia.tv. 
Współprowadzi program „Mam talent” w TVN. Autor wielu książek, m.in. „Ludzie na walizkach”, „Bóg życie i 
twórczość”, czy „Instrukcja obsługi solniczki”. Dwukrotnie został laureatem nagrody Grand Press: w 2006 w 
kategorii "Wywiad" za rozmowę z teologiem ks. prof. Jerzym Szymikiem pt. Niebo dla gołębi i w 2007 w 
kategorii "Dziennikarstwo specjalistyczne" za wywiad z etykiem i filozofem dr. Kazimierzem Szałatą pt. 
Pamięta Pan Hioba?. W 2004 został nagrodzony Ostrym Piórem, przyznawanym przez Business Centre Club. 
W 2007 został laureatem Nagrody „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, W 2011 otrzymał nagrodę Wiktora w kategorii 
"Wiktor publiczności" za rok 2010, W 2016 został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Założył Fundację Dobra Fabryka, która produkuje dobro w 
tych zakątkach świata, gdzie zło odbiera ludziom nadzieję, zdrowie, radość i życie. 
W trakcie spotkania będzie można zakupić książkę autora i uzyskać od niego autograf. 
UWAGA: Wstęp wolny, lecz obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina lub pobrane poprzez 
stronę internetową (http://rialto.katowice.pl/) 
 

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) 
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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; https://www.facebook.com/klubmyslieko/; 

 
Patronat medialny 

 
 

Dofinansowanie: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice 
 

 
 

 
Szymon Hołownia 
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