
 

                                   
  

 

 
Klub Myśli Ekologicznej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i 

Uniwersytet Śląski zapraszają na 64 spotkanie KME 
 

24 listopada 2020, godz. 17.30 
Spotkanie online na fanpage’u KME (https://www.facebook.com/klubmyslieko/) i YouTube  

 

Gościem KME będzie Edwin Bendyk – dziennikarz, 
publicysta, pisarz, prezes zarządu Fundacji im. Stefana 
Batorego 

Temat: „Jak żyć w świecie, który oszalał” 
„Gdy płonie las, nie szkoda róż – mówią fałszywi realiści zwracający uwagę, że teraz 
najważniejsze jest ratowanie gospodarki, a sprawy środowiska i klimatu należy odłożyć na 
później. Gospodarka – rzecz ważna, pozwolę jednak przywołać popularną w czasie pandemii 
metaforę – lekarstwo nie powinno być gorsze od choroby. Pobudzanie gospodarki nie może 
prowadzić do skutków podkopujących szanse dalszego rozwoju. Nie może odbywać się na 
zasadzie reaktywacji w dotychczasowym modelu, który doprowadził do katastrofalnych 
skutków środowiskowych, które zaczynają być źródłem konkretnych kosztów 
ekonomicznych”. 
 

Edwin Bendyk – kierownik działu naukowego „Polityki”; zajmuje się problematyką 
cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej, relacjami między nauką i 
techniką a polityką, gospodarką, kulturą; wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje 
Ośrodkiem Badań nad Przyszłością; na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi w ramach 
DELab Laboratorium Miasta Przyszłości; Członek Polskiego PEN Clubu;  prowadzi blog 
„Antymatrix” 

 

Rozmowę z gościem KME poprowadzą: prof. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych, 
Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz 
ochrony przyrody, aktywista klimatyczny) oraz dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 
psycholog, aktywista ekologiczny, trener treningu psychologicznego, ekofilozof skoncentrowany na 
głębokiej ekologii, autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda). Zapraszamy 
do zadawania pytań gościowi. 
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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 o godz. 17.30. 
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Dofinansowanie: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
 

 
  

Edwin Bendyk 


