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Szanowni Państwo,
 

piąta edycja Open Eyes Economy Summit odbywa się 
w trakcie wielkiej burzy. Dookoła nas szaleje pandemia, 
a świat boryka się z narastającym kryzysem społecznym 
i gospodarczym. Paradoksalnie jest to sytuacja sprzyjająca 
wprowadzaniu wielkich zmian, o których od lat 
dyskutujemy na naszym Międzynarodowym Kongresie 
Ekonomii Wartości. Śmiałe z perspektywy roku 2019 
postulaty nagle stały się aktualne, pilne i konieczne 
do zrealizowania. I choć w tym roku nie zobaczymy się 
wszyscy na żywo w krakowskim Centrum Kongresowym 
ICE, spotkamy się online, bezpieczni i skoncentrowani 
na tym, by wypracować jak najwięcej rozwiązań, tak 
potrzebnych w dobie kryzysu. Wykorzystajmy wygodę, 
jaką daje nam możliwość udziału w szczycie, skądkolwiek 
zechcemy – jest to niewątpliwa zaleta tego rozwiązania. 

Im większe problemy nurtują dziś naszą społeczność, 
tym bardziej potrzebny jest ruch Open Eyes Economy. 
W tym roku rzucamy hasło przewodnie „Wyobraźmy 
sobie…” i stajemy się POZYTYWISTAMI, gdyż nadszedł 
czas projektowania Polski, Europy i świata po trwającym 
kryzysie i ich odbudowy zgodnie z tym planem. 
Po to, by z tego zamieszania wyłonił się globalny, 
zrównoważony i dojrzalszy porządek rzeczy.

prof. Jerzy Hausner,  
Przewodniczący Rady Programowej OEES

Mateusz Zmyślony,  
Dyrektor Kreatywny OEES
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#POZYTYWIŚCI

Pozytywiści w ujęciu Open Eyes 
Economy to ludzie skupieni na opra-
cowywaniu praktycznych rozwiązań 
realnych problemów. Oparte na 
wiedzy naukowej i twardych danych 
działanie nie wyklucza kreatywno-
ści i nie wiąże się z lekceważeniem 
często intuicyjnych i delikatnych 
fundamentów, na których opierają 
się wielkie konstrukcje społeczne 
i gospodarcze. Dlatego Pozytywiści, 
występujący w 2020 roku w imieniu 
OEES, to ludzie podchodzący z sza-
cunkiem do kapitałów miękkich, na 
nowo definiowanych tradycji i oby-
czajów, próbujący opisać i ukie-

runkować tworzące się, nowe know 
how. Nikt z nas nie wątpi, że to, co 
było, już nie powróci w formie, jaką 
znaliśmy. Ludzkość wypłynęła na 
nieznane wody i teraz musimy użyć 
wspólnie wyobraźni, by na nowo 
zaprojektować świat, w którym 
przyjdzie nam żyć. Dlatego „wyobraź 
sobie…” to nasze przesłanie na ten 
rok. Wyobraźmy sobie nowy świat 
najlepiej, jak potrafimy. W tym wy-
obrażaniu warto zawsze mieć ma-
rzenia, ale i nie zapominać o racjo-
nalnym i pragmatycznym podejściu 
do planowania, charakterystycznym 
dla pozytywistów.

4 | #POZYTYWIŚCI
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Na platformę przenieśliśmy również BOOKSHOP, 
w którym możesz zakupić wartościowe publikacje 
naszych mów ców oraz wydawnictwa Fundacji GAP 
czy płyty Agencji Artystycznej GAP. 

Dzięki platformie dodasz również wybrane punkty 
programu do swojego kalendarza, porozmawiasz 
bezpośred nio z mówcami i nawiążesz znajomość 
z innymi uczestnikami Kongresu. 

Przegapiłeś coś?  
Nie przejmuj się – 
 
wszystkie sesje i wystąpienia 
z programu będą dostępne po 
Kongresie na platformie Play 
Kraków.

OEES  
w formule  
hybrydowej
Open Eyes Economy Summit 5 odbędzie się 
w rozbudowanej, hybrydowej formule. Chcemy 
dostarczyć odbiorcom wyjątkowej jakości treści 
w atrakcyjny sposób pomimo obowiązujących obostrzeń. 
Część prowadzących będzie brała udział w szczycie 
bezpośrednio z krakowskiego Centrum Kongresowego 
ICE, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. 
Korzystając ze zbiorowego doświadczenia, jakim jest 
coraz większa biegłość w wykorzystywaniu narzędzi 
do komunikacji online, postaramy się jak najlepiej 
oddać charakterystyczną atmosferę OEES – energię, 
optymizm i iskrzące relacje. Zapraszamy na 2 dni pełne 
prelekcji i dyskusji, streaming w czasie rzeczywistym, 
4 bloki programowe i 6 ścieżek tematycznych. Z całym 
materiałem będziesz mógł zapoznać się również po 
jego emisji na żywo – wszystkie wystąpienia zostaną 
zarejestrowane. 
Dostęp do platformy www.kongres.oees.pl  
otrzymasz po zarejestrowa niu się na  
www.rejestracja.oees.pl. Na platformie powita Cię 
kongresowe foyer, skąd dostaniesz się  
na wybraną prelekcję, zajrzysz do strefy  
partnerów czy weźmiesz udział  
w networkingu.

Streaming na żywo
OEES 5 na wirtualnej platformie to ponad 35 godzin 
sesji, które odbędą się w 4 blokach tematycznych: 
FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA, MARKA – KULTURA, 
ŁAD MIĘDZYNARODOWY. Dodatkowo zapraszamy 
na streaming live z potyczek w ramach battle point. 
Program Kongresu podzielony jest na pojedyncze 
wystąpienia prelegentów z kraju i z zagranicy, potyczki, 
sesje inspiracyjne, sesje pogłębiające i sesje specjalne, 
które możesz oglądać w czasie rzeczywistym. 

Studio live
To przestrzeń, dzięki której poczujesz atmosferę 
Kongresu w każdym miejscu, z którego włączysz 
się w wydarzenie. Gospodarz OEES oprowadzi 
Cię po foyer i odpowie na Twoje pytania. Poza 
działaniami integracyjnymi przewidzieliśmy 
także w ramach studia live kilka dodatkowych 
niespodzianek, uatrakcyjniających czas 
pomiędzy wystąpieniami.

Strefa networkingu
Przygotowaliśmy także dla Ciebie miejsce, 
w którym możesz podyskutować i spotkać się 
z innymi uczestnikami Kongresu. W strefie 
networkingu znajdziesz strefy tematyczne 
do dyskusji na bieżące tematy. Wejście do strefy 
networkingu to okazja do rozmowy na żywo 
z naszymi tegorocznymi prelegentami.

Strefa expo
Na kongresowej platformie stworzyliśmy specjalne 
miejsce do spotkania z naszymi partnerami. Możesz 
odwiedzić ich wirtualne stanowiska, a z niektórymi 
z nich (np. ING, Żywiec, Miasto Gdańsk czy Fairtrade) 
porozmawiać w czasie rzeczywistym! Podczas 
OEES w strefie expo znajdziesz oferty specjalne, 
przygotowane tylko dla uczestników OEES, jak również 
wydarzenia towarzyszące takie jak Kiermash, wystawę 
Ludzie, czy kongresową odsłonę Green Film Festival.
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To wydarzenie poprzedzające i uzupełniające tegoroczną 
edycję OEES. Spotkanie odbędzie się w przeddzień Kongresu, 
w poniedziałek 16 listopada w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. 
W czasie Prologu będziesz mieć okazję bliżej poznać tematykę 
OEES 5, a także wziąć udział w inspirujących dyskusjach:

•  premiera raportu „Państwo i My. Osiem grzechów głównych 
Rzeczypospolitej – 5 lat później” (godz. 12.00)

•  konferencja prasowa dotyczący piątej, jubileuszowej edycji OEES, 
do wzięcia udziału w której zapraszamy chętnych dziennikarzy 
(godz. 12.40)

•  konferencja prasowa Stowarzyszenia Polska Ekologia „Wybieram 
polskie eko – podsumowanie projektu” (godz. 14.15)

•  debata „Wszystko zaczyna się od kultury i przez kulturę wyraża”, 
która szczególnie w obliczu ostatnich obostrzeń staje się 
niezwykle aktualna (godz. 16.00)

•  debata rektorów czterech krakowskich szkół wyższych 
zatytułowana „Rektorzy o przyszłości” (godz. 17.30)

•  „Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią nam o nas 
samych oraz o naszej przyszłości” (godz. 19.00)

Tematy OEES 5

OEES PROLOG | 9  

W 2020 roku skoncentrujemy się na następujących tematach:

Wśród prawie 200 mówców z całego świata znajdą się:

Irina Bokova – Dyrektor Generalna UNESCO w latach 2009–2017

Muhammad Yunus – laureat Pokojowej Nagrody Nobla za promowanie 
przedsiębiorczości społecznej

Johanna Hulkko – starszy doradca w fińskim Ministerstwie Edukacji i Kultury 

Martin Raiser – Dyrektor Krajowego Banku Światowego na Chiny, Mongolię 
i Koreę 

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – autorytet w dziedzinie sztucznej 
inteligencji 

Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018, nominowany do Global Teacher Prize

FIRMA-IDEA:  
człowiek w środowisku 
sztucznej inteligencji, 
uwspólnianie zasobów  
i dobra wspólne 

MIASTO-IDEA:  
solidarni w rozwoju, 
architektura i adaptacja  
miast do zmian klimatu 

MARKA – KULTURA:  
edukacja – nowa generacja, 
antropocen – zarządzanie 
światem 

Oraz oczywiście spajający wszystko, pasjonujący 
blok ŁAD MIĘDZYNARODOWY
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FIRMA-IDEA MIASTO-IDEA MARKA – KULTURA BATTLE POINT

10.00 OTWARCIE

10.15
No Going Back.  

Post-Corona  
Reconstruction Program

10.30
UNESCO Agenda 2030  

for Sustainable  
Development Goals

10.45
Głos: The value of values.  

The European way towards  
a digital and green future

11.00
Głos: Zasada solidarności  

jako recepta na rozwój  
miast-idei i praktyka

11.15 Głos:  
The World’s New Divisions

11.30 PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

ŁAD MIĘDZYNARODOWY
FIRMA-IDEA

MIASTO-IDEA MARKA – KULTURA BATTLE POINT

10.00 Głos: World economy  
after the pandemic

10.15 Głos: Multilateralizm  
a ład międzynarodowy

10.30 Głos: The Future of Welfare  
in a Global Europe

10.45
Głos: Financing water  

investments for social productivity 
and economic resilience

11.00 Głos: Can we survive without 
forests? #Together4Forests

11.15 Głos: European solidarity  
as never seen before

11.30 PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

UWSPÓLNIANIE ZASOBÓW  
I DOBRA WSPÓLNE

ARCHITEKTURA  
I ADAPTACJA MIAST DO  

ZMIAN KLIMATU
EDUKACJA – NOWA GENERACJA POTYCZKI

12.00 Wprowadzenie Głos:  
The importance  
of multiplicity  

in architectural design

Głos:  
Finland. A country where  

education comes first Potyczka:  
Jaka demokracja?

12.05 Głos:  
Social Cooperation and Social 

Innovation – A Critical Approach  
to Commoning and the Governance  

of the Commons
12.15 Głos:  

200 100 50 20 10

Głos:  
Rambit kontra Overwatch.  

Samo życie, czyli edutainment  
w praktyce12.20 Głos: How Commoning  

Can Change Everything12.30

Sesja inspiracyjna: 
 Architektura na nowe czasy

Sesja inspiracyjna:  
Można inaczej.  

O edukacji bez irytacji

12.35 Sesja inspiracyjna:  
Kultura się liczy, ale jak?  

Rozmowa twórców,  
pośredników i użytkowników

Potyczka: Quo vadis,  
Europo. Unia wartości  

czy Unia interesów?
13.25

13.30

14.10 PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

14.15
Potyczka:  

Własność czy pożytek?

Potyczka:  
Dlaczego architekci przyczyniają się  

do zmian klimatu?

Potyczka:  
OK boomer, czyli metody  

stare i nowe
Rozmowa:  

Artysta zmienia świat
14.40

14.45

Sesja pogłębiająca:  
Granica między własnością  

a wartością

Sesja pogłębiająca:  
Zielono mi!  

O adaptacji miast  
do zmian klimatu

Sesja pogłębiająca:  
Kobiety w edukacji,  

w kulturze, w natarciu

15.00 Potyczka:  
Jak sfinansować zieloną 
transformację w Polsce  

z Funduszu Odbudowy UE?
15.40

14.45 PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

16.15 Głos: Kapitalizm kognitywny  
a uwspólnianie

Premiera Raportu  
Water City Index 2020

Sesja specjalna:  
Biznes, który nie umie się  

zmienić
16.25 Sesja specjalna:  

Czy dysponujemy  
pełnym instrumentarium 

uwspólniania?

Sesja specjalna:  
Empatyczne przywództwo – 
zarządzanie przez wartości

1 7.25

17.40

Ceremonia  
wręczenia Nagrody  

Rady Miasta Krakowa  
im. Stanisława Vicenza

17.55 Głos: „Miejsca obecności”.  
O duchu obywatelskim.

18.10

Głos:  
Przyszłość bez demokracji. 

Obywatelskie dylematy  
z (nie tylko) gdańskiej perspektywy

18.25 PODSUMOWANIE

CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI SOLIDARNI W ROZWOJU ANTROPOCEN –  

ZARZĄDZANIE ŚWIATEM POTYCZKI

12.00
Głos:  

Striking the balance  
between AI productivity  

and a human centered approach? 
Considering questions  

of ethics and bias 

Głos:   
Social sciences need democracy.  
But why democracy should need 

social sciences?

Głos:   
Green welfare state.  

New economy in times  
of climate crisis 

Potyczka:  
Czy polski złoty wiek  
będzie dalej trwać?

12.10

12.15

Głos:  
Co po AI BOOM? Naturalizacja 

sztucznej inteligencji

Głos: Small towns fighting  
long term decline. Challenges  

and opportunities to create  
inclusive and sustainable 

communities

Głos:  
What is the role of culture  

and institutions for  
a value-based economy?

12.25

12.30

Sesja inspiracyjna:   
Jak zmieni nas sztuczna  

inteligencja?

Sesja inspiracyjna:  
Solidarny rozwój  
w czasach próby.  

Kto ma prawo do dobrej  
jakości życia?

Sesja inspiracyjna:  
Antropocen  

czy symbiocen?

12.35

12.50

Potyczka:  
Czego dowiedzieliśmy się  

o naszym państwie  
w roku 2020?

13.00

13.30

13.25

13.30

14.10 PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

14.15 Potyczka:  
Czy sztuczna inteligencja  

może być mądrzejsza  
od człowieka?

Potyczka:  
„Solidarna demokracja”  

czy „wojna plemion”?  
Jak projektować przyszłość  

w sytuacji konfliktu wartości?

Potyczka:  
W drodze do symbiocenu? 

Pesymistka i optymista  
o przyszłości ludzkości

Potyczka:  
Jak wzmacniać wspólne  

wartości w instytucji  
państwowej?

14.30

14.40

14.45 Sesja pogłębiająca:  
Wszędzie i każdy?  

O granicach sztucznej  
inteligencji

Sesja pogłębiająca:  
Centrum nie chce  

zauważać, peryferia  
nie chcą milczeć?  

O solidarności terytorialnej

Sesja pogłębiająca:  
Nowe menu na nowe czasy. 
 Jakie będą konsekwencje  

globalnej zielonej  
rewolucji w kuchni?

15.40

15.55

16.00
PRZERWA / STUDIO LIVE / STREFA EXPO

16.10

16.15 Sesja specjalna:  
Wpływ kryzysu COVID  

na gospodarkę.  
Szanse firm i ekonomia wartości

Sesja specjalna:  
Solidarność klimatyczna

Sesja specjalna:  
Transformacja energetyczna  

Polski z pespektywy just transition
17.10

17.25

17.40 Głos:  
Growth is Dead,  

Long Live the Economy!17.50

17.55 Sesja:  
Przyszłość kapitalizmu.  

Człowiek –środowisko – rynek18.55

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020 ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020
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Strefa expo
Na kongresowej platformie przewidzieliśmy specjalne miejsce dla naszych partnerów! 
Możesz nie tylko wejść na ich wirtualne stanowiska, ale również spotkać się online 
z niektórymi z nich! Odwiedzaj stoiska i bierz udział w wideospotkaniach! Zadawaj pytania, 
dyskutuj razem z naszymi partnerami na ważne tematy:

17 XI 2020 
13.45–14.15 Butelka zwrotna kontra 
koronawirus. Czy pandemia zniechęci 
Polaków do kupowania piwa w butelkach 
zwrotnych? Kamil Mirowski – Kierownik 
ds. public affairs & sustainability, Grupa 
Żywiec, dr Agnieszka Sznyk – Prezes, 
Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego 
Rozwoju INNOWO 
[Zoom]

17 XI 2020 
11.30–12.00 Wyrównywanie szans – na 
kim spoczywa odpowiedzialność? Agata 
Tomaszewska, Prezes Fundacji ING Dzieciom
13.30–14.15 Po co wspierać młodych artystów? 
Kamila Bondar, Prezes Fundacji Sztuki 
Polskiej ING
15.45–16.15 Rekrutacja – na co zwracamy 
uwagę? Piotr Idziak, ekspert HR, ING

18 XI 2020
11.30–12.00 Kultura się liczy  
Kamila Bondar, Prezes Fundacji Sztuki 
Polskiej ING
13.30–14.15 Wolontariat pracowniczy –  
wspieramy siebie czy innych? Agata 
Tomaszewska, Prezes Fundacji ING Dzieciom
15.45–16.15 Programy talentowe  
i rozwój pracownika Edyta Pietarszewska, 
ekspert HR, ING 
[Webex] 

17 XI 2020
11.30–12.00 Dlaczego warto zaangażować 
się w kampanię Społeczności Przyjazne dla 
Sprawiedliwego Handlu? Zbigniew Szalbot 
15.45–16.15 Jak wygląda proces certyfikacji 
i licencjonowania w systemie Fairtrade? 
Paulina Dziedzic

18 XI 2020
11.30–12.00 Rynek Fairtrade w Polsce 
i na świecie Tomasz Makowski
[Zoom]

17 XI 2020
11.30–12.00 Model Integracji Imigrantów 
Maria Maślak – Wydział Rozwoju 
Społecznego, Urząd Miasta Gdańsk
13.30–14.15 Wolontariat Dawid Jastrzębski – 
Regionalne Centrum Wolontariatu 
w Gdańsku
15.45–16.15 Plan adaptacji Miasta Gdańska 
do zmian klimatu do roku 2030 Maciej Lorek, 
Tomasz Hoppe – Wydział Środowiska, 
Urząd Miasta Gdańsk
 
18 XI 2020
11.30–12.00 Elektromobilność Magdalena 
Szymańska – Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Urząd Miasta Gdańsk 
13.30–14.15 Gdańskie Centrum Kontaktu 
Jarosław Schroeder – Wydział Spraw 
Obywatelskich, Urząd Miasta Gdańsk
15.45–16.15 Muzeum Bursztynu Waldemar 
Ossowski – Muzeum Gdańska 
[Zoom]

STREFA EXPO | 13  12 | STREFA EXPO
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Wydarzenia  
towarzyszące

Kiermash

Wirtualne targi niezależnych twórców 
polskiej mody i dizajnu. Celem wydarzenia 
jest stworzenie pomostu między małymi 
lokalnymi markami, artystami i uczestnikami. 
Każde targi to moc wysokiej jakości mody, 
inspirujących spotkań i dobrej energii. 
Kliknij na stanowisko i przejdź do świata 
odpowiedzialnego dizajnu. 

Wystawa LUDZIE (WHOMAN x OEES) 

Pandemiczna rzeczywistość sprawiła, 
że piąta edycja OEES odbędzie się bez 
gwaru kłębiącego się we foyer Centrum 
Kongresowego ICE tłumu. Pustkę po 
nim chcemy wspólnie z Wami wypełnić 
fotografiami ludzi, które będą tłem dla 
rozgrywających się w ramach OEES wydarzeń 
i będą stale przypominać, że punktem 
odniesienia w każdej dyskusji o ekonomii 
wartości powinien być właśnie drugi człowiek.

W strefie expo znajdziesz również wydarzenia 
towarzyszące Kongresowi.

Odsłona Green Film Festiwal, w ramach 
którego czeka na Ciebie niespodzianka – 
tylko dla uczestników OEES dzięki 
współpracy z Fundacją Green Festival 
udostępniamy do obejrzenia wyjątkowy 
dokument „Antropocen – Epoka człowieka” 
(reż. Jennifer Baichwal). 
Weszliśmy w epokę, w której ludzka 
działalność kształtuje naszą planetę bardziej 
niż jakakolwiek do tej pory naturalna siła. 
Antropocen od lat 50. ubiegłego wieku 

stał się faktem i wyparł epokę holocenu. 
Stosowanie pojęcia z trzonem „człowiek” 
w nazwie jest symboliczne i ma istotną 
wartość informacyjną – uświadamia 
zagrożenia i inspiruje do przemyśleń 
i dalszych badań. Czy jesteśmy w stanie 
uśmiercić naturę? Czy antropocen to koniec 
gatunku ludzkiego? A może początek 
nowego, niekoniecznie ludzkiego? 
Film dostępny będzie od 17 listopada 2020, 
8.00 do 18 listopada 2020, 10.00.
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Strefa  
networkingu 
powered by 
ZETKI

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że OEES to nie tylko jakościowy program, 
ale też atmosfera i bezpośrednie spotkania. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 
miejsce, w którym można podyskutować i spotkać się z innymi uczestnikami 
Kongresu. Zapraszamy do strefy networkingu, w której każdego dnia OEES 
znajdziecie po 5 stref tematycznych:

Będziemy w nich poruszać takie tematy 
jak: „Etyczny biznes – czy to się opłaca?”, 

„Pokolenie Z vs kryzys – jak wejść na rynek 
pracy?”, „Stanowczy lider vs empatyczny 
przywódca”, „Szklane sufity 2020 – kobiety 
w biznesie”, „Biznesy wegańskie – kiedy 
przekonania spotykają się z biznesem”, 

„Greenwashing – jak faktycznie wspierać 
ochronę środowiska?”, „Narzędzia 
marketingowe w organizacji pozarządowej, 
komu potrzebne są NGO-sy?”, „Praca 
z domu a zdrowie, potrzeba kontaktu 
z innym człowiekiem”, „Benefity a zdrowie 
pracowników, jak robić to dobrze?”, „Kultura 
w kryzysie – doświadczanie sztuki online”. 

Dyskusje przy stolikach tematycznych 
ożywią dodatkowo swoją obecnością 
speakerzy OEES. Wizyta w strefie 
networkingu to nieczęsta okazja do 
zadania pytań i rozmowy na żywo 
z laureatem Nobla, Dyrektorką Generalną 
UNESCO, prezesami największych firm, 
ekspertami i autorytetami.

Pełną listę tematów do dyskusji 
przy konkretnych stolikach i gości 
odwiedzających strefy znajdziesz na 
platformie. Jeśli interesuje Cię któryś z nich 
i zechcesz włączyć się w dyskusję, do czego 
mocno zachęcamy, nic prostszego – kliknij 
i dołącz do spotkania na Zoomie. 

17 XI 2020

STREFA I – PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU

STREFA II – EKOLOGICZNY ŚWIAT 

STREFA III – NGOs I KULTURA

STREFA IV – ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO 

STREFA V – ZDROWIE I WELLBEING 

18 XI 2020

STREFA I – PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU

STREFA II – EKOLOGICZNY ŚWIAT 

STREFA III – NGOs I EDUKACJA

STREFA IV – DOBRA WSPÓLNE

STREFA V – ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ
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Open Eyes Festival  
podczas Kongresu

WYSTAWA   
PIEŚŃ OSTATECZNA

30 X 2020–14 III 2021

WYSTAWA  ANTROPOCEN
30 X 2020 –14 III 2021 

BE FOR OEES – 
 SPOTKANIE Z AUTORAMI   

15 XI 2020

FUGHETTA –  
KONCERT MICHAŁA NAGY’A

17 XI 2020

WYSTAWA  LUDZIE
17–18 XI 2020

SESJA  ARTYSTA   
ZMIENIA ŚWIAT

18 XI 2020

FESTIWAL OTWARTYCH PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNYCH

16, 19, 20 XI 2020

Równolegle do programu Kongresu toczy 
się również Open Eyes Festival: bogaty 
zbiór działań kulturalnych i artystycznych 
inspirowanych ekonomią wartości. Open 
Eyes oznacza różnorodność: festiwal 
gromadzi wszystkie formy ekspresji 
artystycznej, od malarstwa i rzeźby po 
multimedia i rozrywkę. Do współtworzących 
dotąd Festiwal osobistości takiego formatu, 
jak Anna Dymna, Cecylia Malik, Wojciech 
Waglewski czy Leszek Możdżer, w tym 
roku dołączą m.in. Paweł Althamer i Artur 
Żmijewski, którzy w krakowskim MOCAK-u 
zaprezentują wystawę 20 wspólnych kolaży 
z lat 2017–2019. Paweł Althamer będzie 
również bohaterem tegorocznej edycji 
cyklu „Artysta zmienia świat”. Motywem 
przewodnim i inspiracją dla naszych 
tegorocznych inicjatyw kulturalnych 
jest antropocen – tak zatytułowana jest 
wystawa prac studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w Galerii Re. 

Zapraszamy także m.in. na Be for OEES – 
cykl spotkań poprzedzających szczyt, 
poświęconych współtworzącym Festiwal 
artystom, a także na FOPA 2020, czyli 
Festiwal Otwartych Pracowni Artystycznych, 
którego jednym z bohaterów będzie słynne 
biuro architektoniczne Henning Larsen. 

Tradycyjnie pierwszego dnia Kongresu, 
17 listopada zapraszamy na wydarzenie 
artystyczne. Na platformie streamingowej 
będzie można uczestniczyć w koncercie 
promującym płytę Fughetta – najnowszym 
projekcie muzycznym Michała Nagy’a, 
gitarzysty klasycznego – solisty, kameralisty, 
członka międzynarodowych zespołów. 
Tytułowa Fughetta to utwór napisany 
przez Pawła Szymańskiego, jednego 
z najważniejszych polskich kompozytorów, 
dla Michała Nagy’a i jemu dedykowany.
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Welcome pack

Za jeden z celów tej hybrydowej edycji postawiliśmy sobie, że mimo 
trudnej sytuacji OEES nie straci swojej atmosfery, a uczestnicy będą czuli 
się ważni i wyróżnieni. Jak co roku przygotowaliśmy dla Ciebie specjal-
ny pakiet powitalny zaangażowanego pozytywisty. Zawsze największą 
wartością jest dla nas merytoryka Kongresu – na platformie w zakładce 
materiały do pobrania znajdziesz więc premierowe:

Ale to nie wszystko! Jako jedyny Kongres w Polsce wyślemy 
specjalny pakiet konferencyjny do Twojego domu! Ten welcome 
pack to prawdziwy zestaw do naprawiania świata! Przesyłamy 
Ci w nim produkty odpowiedzialne, zachęcając jednocześnie do 
aktywnego głoszenia ekonomii wartości.

Za upominki dziękujemy ich fundatorom:

LPP: maseczki pozwalające dbać o siebie i innych 
z hasłem „Spójrz wyżej. Oczy mam otwarte!”

Fairtrade: saszetki herbaty, czekoladkę, cukier  
i woreczek wielorazowego użytku na żywność wypro-
dukowane zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu

Miko: saszetka kawy na chwile spadku energii  
lub koncentracji podczas Kongresu

Jeronimo Martins Polska: bakalie do skosztowania 
podczas oglądania OEES

BNP Paribas: relaksujące i rozładowujące  
pandemiczny stres jo-jo

Niespodzianki związane z działalnością  
kulturalną dostarczyły Fundacja GAP  
i Agencja Artystyczna GAP.

Welcome packi trafiły do Ciebie poprzez paczkomaty 
InPost. Dzięki temu rozwiązaniu ślad węglowy został 
zredukowany do minimum. 

Osiem grzechów 

głównych  

Rzeczypospolitej 

– 5 lat późniejŻyjemy w świecie „transformacji ku nieznanemu”.  

Dzieje się tak w następstwie nagromadzenia się,  

kumulacji i wzmacniania wielu rodzajów globalnego 

ryzyka. To nie jest jedno wielkie ryzyko, któremu świat musi 

sprostać. Mamy do czynienia z syndromem, który pandemia 

COVID-19 intensyfikuje i zaostrza. Zmiany klimatu, klęski 

żywiołowe, deficyt wody pitnej, cyfrowe ataki, to tylko 

kilka zagrożeń z długiej ich listy. Każde z nich stanowi 

wielki problem. Razem wywołują katastrofalne spiralne, 

kumulujące się zagrożenia, których szybkie i bezbolesne  

usunięcie nie jest możliwe. 

W takiej sytuacji, gdy w skali globalnej narastają  

zagrożenia, w tym dotychczas nieznane i nierozpoznane,  

nie da się wprowadzić pewnych, absolutnych  

zabezpieczeń. A jeśli tak, to bezpieczeństwa nie można 

kupić lub ustanowić, trzeba je żmudnie wytworzyć  

w postaci odporności – tak na poziomie mikro  

(jednostki, organizacji), jak i makro (systemu).  

Niezbędne będą trwałe zmiany w jednostkowych  

zachowaniach i zbiorowej organizacji.

Potrzebujemy też pilnie samorządnych działań, 

nastawionych nie tylko na siebie, ale też na innych,  

tych blisko nas i tych bardziej oddalonych, na ich  

włączanie i upodmiotawianie. Jeśli zrodzi się z tego 

samorząd obywateli zdolny do sojuszu z samorządami 

terytorialnymi i różnymi formami społecznej 

samoorganizacji, to droga solidarnego rozwoju się zaludni  

i określi polską ścieżkę „transformacji ku przyszłości”.

www.oees.pl

PARTNER GŁÓWNY
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piąty już numer  
Open Eyes Magazine – 
czasopisma ludzi  
otwartych oczu,

Raport Państwo i My.  
Osiem grzechów głównych  
Rzeczypospolitej –  
5 lat później –  
wyjątkowe wydawnictwo  
podsumowujące rok pracy think 
tanku OEE,

Water City Index – 
najnowszą odsłonę rankingu, 
w którym oceniono rozwój 
metropolii, dużych i średnich 
miast w Polsce pod względem 
efektywności gospodarowania 
zasobami wody.

Partner logistyczny
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OEE online

Open Eyes Economy to nie tylko doroczny szczyt, który ma 
ambicje być najbardziej kreatywnym i interdyscyplinarnym 
Kongresem w tej części świata. Przez cały rok w różnych 
miejscach toczą się liczne inne inicjatywy realizowane pod 
szyldem „otwartych oczu”. 

Aktywność medialna w ostatnim roku sprawiła, że treści Open 
Eyes Economy dotarły do ponad 18 mln odbiorców dzięki 
uzyskanym 1150 publikacjom. W mediach społecznościowych 
doszło do ponad 3 mln interakcji, na żywo przekroczona została 
liczba 3 tys. uczestników, ponad 200 prelegentów z całego 
świata, a liczba firm i instytucji bezpośrednio wspierających 
inicjatywy Open Eyes Economy przekroczyła w 2019 roku 180. 

Co roku ukazuje się Open Eyes Magazine w przystępny sposób 
przybliżający kluczowe ekonomiczno-społeczne zagadnienia. 
Mówimy do osób zaangażowanych społecznie, poszukujących 
nowych perspektyw, liderów i innowatorów.

OEE HUB
Open Eyes Economy HUB – think tank 
ekonomii wartości – powstał w odpowie-
dzi na potrzebę chwili: kryzys epidemiczny 
wywołał reakcję środowiska związanego 
z OEES. Podjęta została decyzja o po-
wołaniu multidyscyplinarnego zespołu 
ekspertów, którzy będą w stanie w szyb-
kim tempie dokonywać analizy sytuacji 
i wspólnie formułować wnioski publiko-
wane następnie w alertach. Początkowo 
miał powstać tylko Alert Gospodarczy, 
ale zapotrzebowanie i pozytywny odbiór 
tych opracowań były na tyle zachęcające, 
że specjaliści zajmowali się ostatecznie 
aż ośmioma dziedzinami. Wokół projek-
tu zgromadziło się ponad 140 ekspertów, 
alerty były tworzone na bieżąco, dyna-
micznie, trafiały do obiegu publicznego 

nieomal z dnia na dzień. Dzięki tym dzia-
łaniom Open Eyes Economy HUB okazał 
się najbardziej przekrojowo działającym 
think tankiem w Polsce w dobie pandemii, 
dostarczał rozwiązań przydatnych za-
równo przedsiębiorcom, jak i rządzącym, 
instytucjom publicznym, samorządom 
i odbiorcom indywidualnym. Wszystkie 
opracowania dostępne są na www.oees.
pl/dobrzewiedziec, a ich podsumowanie 
w postaci raportu o stanie państwa pol-
skiego zostanie zwaprezentowane w czasie 
Open Eyes Economy Summit 2020. 

W imieniu czytelników alertów dziękujemy 
bardzo wszystkim zaangażowanym eks-
pertom – pracowali oni pro publico bono.
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Wydarzenia Open Eyes Economy online  
od marca do października 2020 to m.in.

1
2

3

4

Cykl „Mówiąc otwarcie”, którego 
16 odcinków przyciągnęło 
15 tys. widzów. To seria rozmów 
wideo prowadzonych przez 
dr. Bartłomieja Bigę. W kolejnych 
odsłonach cyklu  dyskutuje on 
o ekonomii wartości w praktyce 
i z praktykami – partnerami 
i ambasadorami Open Eyes 
Economy. 

Przystanek IDEA – w serii 13 streamingów 
udział wzięło 68 tys. widzów. Przystanki to 
rozmowy o zagadnieniach gospodarczych, 
zdrowotnych, administracyjnych, edukacyj-
nych i problemach społecznych. Wypowiadało 
się w nich dotąd ponad 40 ekspertów. 

Wykłady „To nigdy nie była utopia” – 15 spotkań, 45 tys. widzów. 
W akademickim cyklu prof. Jerzego Hausnera brali udział także 
goście specjalni. W tej roli wystąpili m.in. Marek Belka, Teresa 
Cebrowska, Rafał Dutkiewicz. 

Misja gospodarcza MOEEH (Małopolska 
Open Eyes Hub) – 1200 uczestników. 
Projekt wspiera rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw z terenu Małopolski, jest 
finansowany przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. W jego ramach 
odbywają się wyjazdy zagraniczne na targi 
i spotkania branżowe dla przedsiębiorców, 
będące okazją do nawiązywania mię-
dzynarodowych kontaktów biznesowych 
i rozwijania możliwości eksportowych firm 
z regionu. 

Think tank Open Eyes Economy opublikował dotąd 82 specjalistyczne alerty. Na 
stronie internetowej przeczytano je ponad 40 tys. razy, były one także cytowane 
w wielu publikacjach medialnych.
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SPONSORSPONSOR STRATEGICZNYPARTNER REGIONALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

MIASTO GOSPODARZ
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Open Eyes Economy 
Summit 6!

Wyobraźmy sobie... kolejną edycję OEES.  
Zaczynamy działać. 

16–17 listopada 2021

WYDARZENIA PARTNERSKIE

STUDENCKIE ORGANIZACJE PARTNERSKIE

POWERED BY ORGANIZATOR

Blok FIRMA-IDEA dofinansowano z programu  
„Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki
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