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Ruch open eyes economy powstał jako odpowiedź na niepokoje naszych czasów. U intelektualnych 
źródeł tego nurtu leżała świadomość głębokiego kryzysu, a może raczej kryzysów dotykających 
współczesne społeczeństwa, rzeczywistość międzynarodową i środowisko naturalne. Już dziś 
musimy mierzyć się ze zmianą klimatu, niepokojami społecznymi, zanikiem więzi międzyludzkiej, 
migracjami na gigantyczną skalę czy groźbą zamknięcia granic. 

Czy open eyes economy został pomyślany jako ruch naprawczy?  W dużym stopniu tak, bo nie 
chcieliśmy poprzestawać na konstatowaniu problemów – od samego początku dążymy do 
wypracowania rozwiązań, znajdowania odpowiedzi i promowania konstruktywnych postaw.

O IDEI OPEN EYES ECONOMY

Zaczęliśmy od wielkiego przewartościowania, odchodząc od technokratycznego i neoliberalnego 
rozumienia ekonomii. Zdaliśmy sobie sprawę, że współczesnym gospodarkom brakuje 
solidarności, stabilizacji, bezpieczeństwa, społecznej odpowiedzialności i myślenia w kategoriach 
zrównoważonego rozwoju. Zrozumieliśmy, że potrzebna jest zmiana sposobu myślenia – nie tylko 
w obszarze dyskusji akademickich i rozpraw z zakresu aksjologii. Zapragnęliśmy odnowy, 
rewolucji tyleż odważnej intelektualnie, co inspirującej i przekładalnej na konkretne działania.
Co roku w Krakowie organizujemy kongres, którego wpływy wykraczają daleko poza środowisko 
ekonomistów i biznesmenów. Projektując program kolejnych edycji, dokonujemy swoistego 
mapowania nowych terytoriów – wyławiamy najbardziej aktualne tendencje, identyfikujemy 
zjawiska, które będą określać najbliższą i dalszą przyszłość, tworzymy listy perspektywicznych 
rozwiązań oraz pytań, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedź. Na podstawie programu Open 
Eyes Economy Summit można by stworzyć mapę trendów, dającą kompleksowy wgląd w to, 
co określa naszą współczesność. 

CZYM JEST OPEN EYES ECONOMY SUMMIT? 

OEES jest przedsięwzięciem par excellance interdyscyplinarnym. Poszczególne sesje i panele 
projektujemy w taki sposób, by konfrontować ze sobą doświadczenia przedstawicieli różnych 
dziedzin, a tematy, które podejmujemy, sytuują się na skrzyżowaniu rozmaitych obszarów wiedzy 
i praktyki: kultury i ekonomii, polityki i geografii, ekologii i biznesu, sztuki i nowych mediów, 
mody i etyki. To tylko przykłady. Wiemy, że zmienna i wieloznaczna współczesność wymaga 
krzyżowania metodologii, instrumentariów i doświadczeń, a tradycyjny akademicki podział 
na dyscypliny na naszych oczach ulega dezaktualizacji. Dążymy do prezentacji maksymalnie 



szerokiego spektrum projektów, teorii i technologii, których celem jest wypracowanie efektywnych 
rozwiązań dla najbardziej palących problemów świata, w którym żyjemy. W najróżniejszych 
środowiskach szukamy innowatorów, wizjonerów i aktywistów, którzy nie poprzestają na 
skonstatowaniu kryzysów, ale myślą i działają na rzecz wypracowania skutecznych sposobów 
ich zażegnania. 

Wiemy, że rozwój rodzi się w dialogu i konfrontacji – to nieustanne oscylowanie między grupami 
interesów, językami i światopoglądami. Czasami to, co najlepsze, powstaje na styku dwóch 
skrajnie odmiennych punktów widzenia, a innym razem istotne okazuje się ukazanie spektrum 
postaw i wartości, w obrębie których podmiot może ukształtować swoje indywidualne podejście 
do określonych problemów. Ta dialogiczna postawa poznawcza znajduje odzwierciedlenie 
w strukturze kongresu. Obok tradycyjnej formy prelekcji stawiamy na potyczki intelektualne 
i dyskursywne pojedynki między przedstawicielami rozmaitych opcji oraz sesje oparte na 
modelu questions & answers, w ramach których nasi goście odpowiadają na pytania moderatora 
i publiczności. Open Eyes Economy Summit pełni także rolę popularyzatorską – stanowi 
medium transferu treści wypracowanych w kręgach specjalistów do świadomości i praktyki 
przedstawicieli innych branż i dyscyplin. Chcemy, by każdorazowo uczestnik kongresu mógł 
zetknąć się z najnowszymi trendami i najważniejszymi problemami wpływającymi na aktualną 
debatę publiczną. 

OEES nie jest jednorazowym wydarzeniem – przez cały rok organizujemy konferencje i panele 
dyskusyjne w różnych częściach Polski i świata. Inicjatywy takie jak Open Eyes Economy on Tour 
czy krakowskie spotkania z cyklu Neighbours przyczyniają się do tego, że open eyes economy 
możemy z całą odpowiedzialnością nazwać ruchem intelektualnym i społecznym. Budujemy 
mosty między środowiskami i dyscyplinami, wytwarzamy dogodną przestrzeń networkingową 
oraz liczne okazje do wymiany poglądów i doświadczeń. Dzięki konsekwentnej, całorocznej 
pracy możemy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że Open Eyes Economy Summit to prawdziwy 
tygiel nowych idei – laboratorium społecznych i biznesowych innowacji, którego największą 
siłą są ludzie i związki między nimi. 

Co przyniesie przyszłość? Nie wiemy – program kształtowany jest w odpowiedzi na zachodzące 
zmiany. Za każdym razem będziemy z pewnością dążyć do tego, by być jak najbliżej nerwu 
współczesności, konfrontować przeciwstawne poglądy i mieszać perspektywy, nie bojąc się 
nawet najtrudniejszych pytań oraz najbardziej niestandardowych odpowiedzi. Chcemy, by 
formuła OEES pozostała otwarta na różne środowiska, rozmaite formy wyrazu, kontrowersje, 
wywrotowe idee – na rewolucjonistów i uznanych ekspertów, konserwatystów i liberałów, 
naukowców i artystów. Dlaczego? Bo głęboko wierzymy, że tylko intelektualna otwartość może 
naprawdę otwierać oczy. 
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