
                                                                                                       
   

 
 
Klub Myśli Ekologicznej i Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego serdecznie 

zapraszają na 61 spotkanie KME 
 

3 marca 2020, godz. 17.30 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katowice, ul. Bankowa 9, Aula (I piętro) 

 

Gościem KME będzie Jaś Kapela – pisarz, poeta, 
felietonista, aktywista  

Temat: „Czy to koniec człowieka na Ziemi?” 
 

„Mogłoby się wydawać, że osoby, które zaprzeczają antropogenicznym zmianom klimatu, już od 
dawna należą do tej samej ekipy wujciów-wariatuńciów, co ludzie przekonani, że iluminaci rządzą 
światem, Jan Kulczyk żyje (ale się ukrywa), lądowanie na Księżycu nie miało miejsca, a samoloty 
rozpylają chemikalia mające truć i kontrolować populację, tzw. chemtrailsy. Niestety wyróżnia ich 
przynajmniej jedno. Negacjonistów klimatycznych jest znacznie więcej. Ja przynajmniej nie spotkałem 
w swoim życiu nikogo na serio wierzącego w iluminatów czy inne wymienione wcześniej i całkiem 
popularne teorie spiskowe, a negacjonistów spotykam całą masę” 

Jaś Kapela – Autor trzech tomików z wierszami („Reklama”, „Życie na gorąco”, 
„Modlitwy dla opornych”), powieści („Stosunek seksualny nie istnieje”, „Janusz 
Hrystus”, „Dobry troll”) i książek non-fiction („Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu”, 
„Polskie mięso. Jak zostałem weganinem i przestałem się bać”, „Warszawa wciąga. 
Przewodnik po warszawskich klubach”).  Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. 
Zwyciężył pierwszą polską edycję slamu i kilka kolejnych. W 2015 brał udział w 
międzynarodowym projekcie Stacje Pogody (Weather Stations), który stawiał 
literaturę i narrację w centrum dyskusji o zmianach klimatycznych. Prawomocnie 
niewinny zaśpiewania polskiego hymnu ze zmienionymi słowami.  

WSTĘP WOLNY 

 

Z serdecznym pozdrowieniem 
Organizatorzy: 
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski) 
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) 

 
 



                                                                                                       
   
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 stronę Klubu Myśli Ekologicznej:  
https://www.facebook.com/events/3020925647927751/ 

 
Patronat medialny 

 
 

 
Dofinansowanie: Uniwersytet Śląski  

 
 

 
      

Jaś Kapela 

https://www.facebook.com/events/3020925647927751/

