Ruszyła rejestracja na Open Eyes Economy Summit 2020
Ruszyła rejestracja na Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości.
Wydarzenie, którego piąta edycja odbędzie się 17 i 18 listopada 2020 r. w Centrum Kongresowym
ICE Kraków, gromadzi rokrocznie wybitne postacie z różnych dziedzin życia społecznego. Celem
dwóch dni dyskusji jest szukanie rozwiązań współczesnych problemów w ramach kształtowania
nowego modelu ekonomicznego. Tegoroczna edycja przyjmie formę hybrydową – wystąpienia,
rozmowy i prelekcje będzie można oglądać za pośrednictwem internetowej platformy
streamingowej.
Wystarczy się zarejestrować
7 września otwarto rejestrację na Open Eyes Economy Summit. Piąta edycja OEES przyjmie formę hybrydową –
wystąpienia w ICE Kraków będzie można oglądać za pomocą specjalnej platformie streamingowej. W połowie
października zapadnie decyzja o możliwości stacjonarnego uczestnictwa. Organizatorzy dla zainteresowanych
oferują również bezpłatny dostęp do wybranej części programu.
Tegoroczny Kongres jest dość wyjątkowy. Jubileuszowa, piąta edycja postawiła przed nami wszystkimi –
podobnie jak 2020 rok – szereg wyzwań. Na szczęście poradziliśmy sobie z nimi, czego efektem będzie specjalna
hybrydowa formuła wydarzenia. Rozpoczęliśmy sprzedaż biletów online – za niewielką opłatą użytkownik uzyska
dostęp do platformy internetowej pozwalającej m.in. oglądać wystąpienia, brać udział w dyskusjach i
networkingu, a także poznać ofertę instytucji partnerskich w specjalnie zorganizowanej strefie EXPO. W połowie
października podejmiemy decyzję o możliwości stacjonarnego uczestnictwa w wydarzeniu – wtedy też pojawi się
możliwość zakupu bądź rozszerzenia wersji offline do wersji stacjonarnej. Zarejestrowani użytkownicy zostaną o
tym poinformowani w pierwszej kolejności. Obserwując bieg wydarzeń od początku roku, czujemy, że ekonomia
wartości i dyskusja o świecie nigdy dotąd nie były tak bardzo potrzebne. Dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że część
wystąpień udostępnimy zainteresowanym za darmo – komentuje Tomasz Wojtas, Dyrektor OEES.
Kongres na miarę XXI wieku
Konfrontacja różnych spojrzeń od pięciu lat napędza Open Eyes Economy Summit – organizatorzy przy układaniu
programu Kongresu stawiają na interdyscyplinarność, różnorodność i nowatorskie podejście. Impreza to z jednej
strony przełamywanie stereotypów, pójście pod prąd i odważne spojrzenie w przyszłość, a z drugiej szacunek do
tradycji i wiedzy zgromadzonej przez poprzednie pokolenia. Charakter wydarzenia dobrze odzwierciedla jego
formuła – żywa, dynamiczna i oryginalna. Prócz indywidualnych wystąpień odbywają się angażujące dyskusje w
formie paneli dyskusyjnych czy intelektualne potyczki wzorowane na rywalizacji raperów. W tegorocznym
programie znajdziemy szereg arcyciekawych punktów. O sztucznej inteligencji i jej granicach porozmawiają
specjaliści z dziedzin biologii, cybernetyki i filozofii. Do rozmowy zaproszona została m.in. prof. AKL dr hab.
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – specjalistka w zakresie teorii sztucznej inteligencji. Nad solidarnością
terytorialną i klimatyczną oraz zmianami w nowym modelu zarządzania zastanowią się m.in. przedstawiciele
samorządów. Jednym z nich będzie Konrad Ciesiołkiewicz – Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.
Nie zabraknie również dialogu o tym, jak będzie wyglądać gospodarka światowa po pandemii. W rozmowie na
ten temat weźmie udział Martin Raiser – Dyrektor Banku Światowego na Chiny, Mongolię i Koreę. Do debaty na
temat architektury i adaptacji miast do zmian klimatu zaproszono Agnieszkę Kalinowską-Sołtys, wiceprezeskę
SARP ds. środowiska i ochrony klimatu oraz dr. inż. arch. Krzysztofa Ingardena z Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zaproszeni goście przyjrzą się także polskiej oświacie – o nowych modelach
edukacji angażujących dzieci i młodzież dyskutował będzie Przemysław Staroń – laureat Global Teacher Prize
2020, a kobiecą rolę w edukacji przedstawi Helene Granqvist z Women in Film and Television International.
Z jednej strony mamy do czynienia z gwałtownym i szybkim rozwojem nowych technologii, z drugiej palącą

potrzebą zwrócenia się ku naturze i koncepcjom znanym człowiekowi od tysięcy lat. Te dwa, wydawałoby się,
skrajne bieguny można skutecznie połączyć, chociażby w projektach zielonych miast i architekturze przyszłości.
Aby zrozumieć dzisiejszy świat, trzeba obejrzeć się za siebie i wyciągnąć wnioski. Aby skutecznie go naprawić,
trzeba spojrzeć przed siebie i podjąć zdecydowane działanie. Do tego właśnie staramy się aktywizować naszych
gości. Nie dajemy gotowych rozwiązań – zachęcamy do ich wspólnego wypracowania – mówi prof. Jerzy
Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.
Wspólna sprawa
Open Eyes Economy Summit to przede wszystkim ludzie – zarówno ci, którzy tworzą wydarzenie od strony
organizacyjnej i merytorycznej, jak i ci, którzy wspierają je swoimi obecnością i zaangażowaniem. Zeszłoroczna
edycja zgromadziła w Krakowie 200 mówców z całego świata, 3000 uczestników oraz wiele firm i organizacji.
Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości to zderzenie dwóch podejść – teoretycznego, naukowego i
praktycznego. Dlatego imprezę wspierają zarówno środowiska akademickie i intelektualne, jak i
przedsiębiorstwa i organizacje mające wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Jak co roku wydarzenie swoim
patronatem objęło Miasto Kraków. Do jego organizacji włączyły się także Miasto Gdańsk, Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Magazyn
Architektura i Biznes, a także duże firmy: ING, BNP Paribas, IKEA, Siemens i Jeronimo Martins. Udział w
kongresie pomaga aktywizować poszczególne sektory działalności organizacji do zmiany przyzwyczajeń i
nawyków na bardziej przyjazne społeczeństwu i środowisku naturalnemu.
Dotychczas na co dzień każdy z nas reprezentował przede wszystkim własny interes. Jednak od jakiegoś czasu
zauważamy wyraźną zmianę w postawach różnych środowisk. Ludzie zaczynają zauważać, że coś nie gra. Głosy
dochodzą z różnych stron – mamy naukowców alarmujących o zmianach klimatycznych, mieszkańców, którzy
coraz częściej zwracają uwagę na jakość powietrza czy rozwiązania infrastrukturalne, konsumentów, którzy stają
w opozycji do rozpędzonego konsumpcjonizmu, ale też samorządowców, którzy działają przyszłościowo, czy
przedsiębiorców, którzy zmieniają przyzwyczajenia, angażują się w sprawy lokalne i globalne. Coraz więcej osób
zaczyna dostrzegać, że to, jak będzie wyglądał świat za 10, 15 czy 30 lat, zależy od nas. To nasza wspólna
sprawa, musimy solidarnie wziąć za nią pełną odpowiedzialność. To fantastyczne, że OEES staje się dla ludzi
platformą pozwalającą wdrażać realne i wartościowe zmiany – podsumowuje Mateusz Zmyślony, Dyrektor
Kreatywny OEES.

Open Eyes Economy Summit jest organizowany w Krakowie od 2016 roku i gromadzi wybitne osobistości ze
świata nauki, ekonomii, kultury. To Kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. W tym
roku odbędzie się 17–18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Rejestracji na wydarzenie można
dokonywać za pośrednictwem strony: www.oees.pl.
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