
 

  
 

 
 
Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na XXXIX 

spotkanie KME 
 

15 listopada (wtorek) 2016, godz. 17.30 
Kinoteatr Rialto 

Katowice, ul. Św. Jana 24 
  

Temat: „Łowcy miodu" 

Zapraszamy na projekcję najnowszego filmu Krystiana Matyska i 
spotkanie z reżyserem. 
 

Krystian Matysek – reżyser, scenarzysta, autor zdjęć do wielu filmów 

dokumentalnych, przyrodniczych, nagradzanych na festiwalach i sprzedawanych do 
stacji TV na całym świecie. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego. Operator w filmach fabularnych. Wykładowca Akademii Sztuk 
Dokumentalnych. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
 
„Łowcy miodu” to pierwszy polski pełnometrażowy, wysokobudżetowy filmem przyrodniczy, który 
wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do ukazania życia pszczół. Razem z aktorką Magdaleną 
Popławską (medialną twarzą projektu) podążamy poprzez Europę i Azję w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie, czy możliwe jest uratowanie pszczół przed zagładą? Autorzy filmu piszą wspólną historię 
człowieka i pszczół: począwszy od nowoczesnych wielkomiejskich pszczelarzy, poprzez baszkirskich 
odnowicieli średniowiecznych technik bartniczych, skończywszy na nepalskich kontynuatorach 
starodawnych tradycji zbierackich. Naukowe komentarze w filmie stanowią niezbędne uzupełnienie. 
Ważniejsza od nich jest zobrazowana ludzko-pszczela symbioza – koegzystencja dwóch wysoko 
zorganizowanych społeczeństw, kiedyś oparta na szacunku, a we współczesnym rolnictwie 
przemysłowym – na bezlitosnej eksploatacji. Film „Łowcy miodu” to dzieło wyjątkowe, o niezwykłej 
wartości dydaktycznej, ze świetnymi zdjęciami, święci teraz triumfy na krajowych i 
międzynarodowych festiwalach filmowych. 
 
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 

 
 

 
WSTĘP WOLNY 
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