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Zapraszamy do wspólnego otwarcia oczu, do nowego spojrzenia na naszą rzeczywistość. 

Przyjrzyjmy się naszym firmom i organizacjom, naszym dzielnicom i miastom, krajom, 

wspólnej Europie, całej naszej planecie. A, wtedy zadajmy sobie pytanie: czy w takiej 

rzeczywistości chcemy żyć? I porozmawiajmy o tym wspólnie. 

 
 

O IDEI OPEN EYES ECONOMY 

 
Jesteśmy w kluczowym momencie historii. Przed nami stoją wyzwania i zagrożenia 

związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, katastrofy ekologiczne, 

zmiany klimatu, niepokoje społeczne, groźba zamknięcia granic. Czujemy, że tracimy to, 

co tak bardzo ceniliśmy: solidarność, stabilizację, bezpieczeństwo. Czy kiedyś je 

odzyskamy? My, nasi przywódcy polityczni i liderzy intelektualni nie dysponujemy 

gotową odpowiedzią na pytanie, jak zmierzyć się z przyszłością. 

 

Chcemy mieć wpływ na świat, w którym żyjemy. Świadomie go współtworzyć. Chcemy 

żyć w lepszych miastach, kupować od odpowiedzialnych firm, obcować z markami, które 

wytwarzają wartościową kulturę. Wrażliwi na sprawy społeczne, ekologię i praktyczne 

rozwiązania, razem z Wami chcemy tworzyć wydarzenie istotne i odważne, 

wymykające się schematom, dociekliwe, optymistyczne. Chcemy w ten sposób 

wpływać na rzeczywistość. 

 

Spotykamy się, co roku na Open Eyes Economy Summit w Krakowie, dwudniowych 

rozmowach o tym, jak zmienić świat na lepsze. Nie mamy wątpliwości, że już teraz 

bierzemy udział w tej zmianie. 

 

Do tego, by zmiana była trwała, a ludzie chcieli się do niej przyłączać, niezbędne są 

wspólne wartości i umiejętność ich wytwarzania. Open Eyes Economy to ruch 

intelektualny koncentrujący uwagę na wartościach, również ekonomicznych. Na 

tym jak uświadomić społeczeństwom, że wartości może wytwarzać każdy z nas. 



 

CZYM JEST OPEN EYES ECONOMY SUMMIT? 

 

Open Eyes Economy Summit to dwa dni prelekcji, dyskusji, sporów, pytań i odpowiedzi. 

Wielka konferencja będąca kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej. 

W trakcie szczytu dotykamy takich pojęć jak: Firma-Idea, Miasto-Idea, Uniwersytet-Idea. 

Staramy się uchwycić zasadę działania tego rodzaju organizacji i zaproponować 

rozwiązania prorozwojowe w poszczególnych sektorach, zależne od specyfiki danego 

podmiotu – rozwiązania uniwersalne nie istnieją.  

 

Open Eyes Economy Summit jest jak szczyt, na który warto się wspiąć, by zobaczyć 

z niego ścieżki prowadzące do rozwoju opartego na wartościach. Co roku wspinamy 

w coraz liczniejszej grupie, organizując seminaria i konferencje, w Polsce i za granicą 

– gromadzimy tych, którzy chcą poprawiać stan gospodarki. 

 

Rozmowa o receptach na przyszłość nie może odbywać się w oderwaniu od kontekstu 

wspólnej Europy. Unia Europejska stoi zaś wobec konieczności wytyczenia kolejnego 

etapu swego rozwoju. Debata na ten temat rozpoczęła się 1 marca 2017 po 

przedstawieniu przez Komisję Europejską Białej Księgi o przyszłości Europy.  

 

Jest ona wielowymiarowa. Dotyczy m.in. przyszłego modelu ekonomicznego oraz 

społecznego Europy w warunkach cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa. 

W tym obszarze wysiłek konceptualny ruchu Open Eyes Economy będzie nie tylko 

częścią ogólnoeuropejskiej debaty, ale i wkładem w przyszłe konkluzje. Celem jest 

ograniczenie narastających od dekad nierówności ekonomicznych, społecznych, 

kulturalnych i politycznych.  

 

Jako ruch intelektualny nowej idei, zapraszamy Was w podróż w przyszłość. 

Nadrzędne znaczenie będą w niej mieć wartości – fundament naszej działalności. 


