
 

 

Czy i jak zaczynać wszystko od nowa? 

 

Drugi dzień szóstej edycji OEES rozpoczynała hybrydowa sesja pt: „MARKA-KULTURA: Czy i jak 

zaczynać wszystko od nowa?”, która skupiała się głównie na przedyskutowaniu 

współczesnych problemów na arenie ekologii oraz na wspólnym omawianiu innowacji, jakie 

mogłyby te problemy rozwiązać. Poruszano kwestie pandemii i jej wpływu na m.in. edukacje, 

kulturę, relacje międzyludzkie, biznesy. Osoby z branży biznesowej oraz naukowej 

dyskutowały o tym, co możemy zrobić dobrego dla przyszłych pokoleń. 

 

„Głodzimy się na przyszłość zamiast objadać się wiedzą” -  Profesor Leif Edvinsson 

 

Było to jedno z pierwszych zdań jakie usłyszeliśmy na sesji. Profesor Edvinsson z Uniwersytetu 

w Lund zaprezentował niezwykle ciekawe raporty, dotyczące edukacji i kapitału ludzkiego. 

Naszym zadaniem jest ulepszanie systemu edukacji. „Powinniśmy stać się nawigatorami na 

tym morzu wiedzy” – podkreślał profesor. Podobne spojrzenie miała na tą sprawę Gina Lovett 

z firmy Patagonia. Zwracała uwagę również na ograniczaniu dwutlenku węgla oraz recykling 

odpadów. Wpływ na przyszłość oraz klimat mają małe zmiany, które ostatecznie mogą 

doprowadzić do dużych przełomów np. całkowitej rezygnacji z paliw kopalnianych. „Mam 

nadzieję, że niedługo zanieczyszczanie środowiska będzie nam się wydawało tak nierealne i 

niemożliwe jak zapalenie papierosa w restauracji” – podsumowywała Gina. 

 

 

 

 



 

„Powinniśmy szukać piękna w rzeczach, które są żywe, a nie w tych, które tworzymy” – 

John Thackara 

 

W sesji inspiracyjnej „Jak zaprojektować świat na nowo” udział wzięli: John Thackara z Royal 

College of Art w Londynie, Martyna Sztaba z Syntoil S.A., Tomasz Szymański z Together, Franz 

Joziasse z PARK & Grow oraz Anna Wróblewska z Metaphor, która pełniła funkcję moderatora 

dyskusji. Omówiono wizje na 2050 rok, które był zarówno optymistyczne jak i pesymistyczne. 

Jednym ze zdań, które  miały najbardziej negatywny wydźwięk były słowa Johna Thackara: 

„Jesteśmy w więzieniu, które opiera się na mierzeniu sukcesu poprzez PKB”. Każdy z mówców 

reprezentował nieco inne systemy wartości i sposoby podejścia do tematu. Czynnikiem 

wspólnym dla wszystkich była chęć pozytywnego wpływu na przyszłość, zwłaszcza na 

podejście do biznesu i poprawę środowiska. „Każdy z nas jest projektantem i każdego dnia 

poprzez decyzje jakie podejmujemy mamy wpływ na środowisko” – powiedziała na koniec 

spotkania Anna Wróblewska. 

 

„Człowiek człowiekowi przyjacielem” 

 

Podczas tzw. „potyczki” dyskutowały ze sobą Magdalena Dziewguć z Google Cloud Poland 

oraz Natalia Hatalska, CEO, założycielka Head of Foresight infuture.institute – instytutu badań 

nad przyszłością. Tematem spotkania była nauka w 2050 roku. Pandemia pokazała, że 

większość młodzieży (10-21 lat) preferuje nauczanie stacjonarne. Jego zalety to m.in. kontakt 

z drugim człowiekiem. „Ci młodzi ludzie wskazywali wprost, że <podczas nauczania zdalnego> 

czuli się samotni, że nie budują relacji, że te relacje są niszczone” – mówiła Natalia Hatalska. 

Jednak obie Panie nie wykluczały, że w przyszłości będzie nam towarzyszyć nauczanie 



 

hybrydowe. Aby ono i wszystkie nowe rozwiązania technologiczne działały sprawnie musimy 

zmienić swoje myślenie na „mniej egoistyczne”. Należy zdać sobie sprawę z tego, że każdy z 

nas jest członkiem większej społeczności. „Pandemia pokazała nam, że cały świat jest 

połączony” – dodała Hatalska, podkreślając również rolę zaufania do drugiego człowieka i 

nawołując w kolejnych wypowiedziach do rozwijania w sobie tego co ludzkie. 

 

„Największa innowacja jaką musimy zrobić jest zmiana myślenia” – Katarzyna Andrzejczyk-

Briks 

 

Jak wdrożyć innowacyjne projekty? To pytanie było myślą przewodnią sesji pogłębiającej, 

którą poprowadziła Katarzyna Andrzejczyk-Briks, ze School of Form. Udział wzięły również 

Agata Czachórska – dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Ikea Retail Polska oraz Izabela 

Karolczyk-Szafrańska – dyrektorka marketingu w InPost. Online połączyły się z nimi również 

Anna Gorączka – Green Officer w Żabka Polska i Ingrid Reumert  z The VELUX Group. 

Rozmówczynie skupiały się na innowacyjnych rozwiązaniach, które mają wspierać 

zrównoważony rozwój. Zaproponowano szersze podejście do innowacji, które miałoby się 

opierać na 3 kwestiach: strategii, procesach i partnerstwie. Dla lepszej przyszłości i poprawy 

klimatu liczą się też małe rzeczy, które możemy wprowadzać w życie. Niestety o tym 

zapominamy. „Bardzo często jako społeczeństwo nie doceniamy siły mikrozmiany” -  mówiła 

Agata Czachórska. Jeszcze bardziej pesymistycznie do tematu podeszła Katarzyna 

Andrzejczyk-Briks: „Zdajemy sobie sprawę, że decyzje, które powinny być podjęte nie są 

podejmowane. Mamy świadomość, że jest źle”. Niestety nie widzimy działań podejmowanych 

przez rządzących.  

 



 

„Ogromna odpowiedzialność leży po stronie biznesów (…) Wszyscy powinni mieć 

możliwość żyć w sposób bardziej zrównoważony” – Ingrid Reumert 

 

Na szczęście pandemia przyczyniła się do powolnej zmiany myślenia. Ludzie widzą, że natura 

już nie wygląda tak samo. Ale starają się doprowadzić do tego, aby przyszłe pokolenia miały 

szansę żyć w dobrych warunkach. Produkty eko nie powinny być czymś luksusowym Wszystko 

zaczyna się od małych kroków polityków, biznesmenów oraz  zwykłych ludzi. To w naszych 

rękach leży przyszłość kolejnych generacji. 

 

Iga Chmielewska 


