„Partnerska i wspólna Polska – szacunek, uczciwość, współpraca” – pod tym hasłem odbędzie się
XII Kongres Obywatelski. W trakcie obrad będziemy debatowali nad ideą partnerstwa, m.in. na
poziomie społeczeństwa, państwa oraz gospodarki.
Tegoroczny Kongres odbędzie się 28 października br. w godzinach 11-17 w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1). Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Krystian
Jażdżewski, laureat „Biznesowego Oscara” za opracowanie unikalnej metodologii testów
genetycznych oceniających ryzyko zachorowania na raka, Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser filmowy
czy Aleksander Doba, podróżnik, pierwszy człowiek, który trzy razy przepłynął samotnie kajakiem
przez Atlantyk.
Obrady odbędą się w dziewięciu sesjach tematycznych:
1. My Polacy – kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Jaki sens polskości?
2. Edukacja do rozumienia siebie i świata
3. Wizja Polski – 100 lat plus. Głos młodych
4. Druga transformacja polskiej gospodarki – co nas czeka?
5. Dla kogo i jakie państwo?
6. Rozwój lokalny oparty na partnerstwie
7. Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo
8. Partnerstwo edukacji, nauki i biznesu dla interdyscyplinarności i sukcesu „na styku” – idea
dwupółkulowej Polski
9. Pokaz filmu pt. „Czy czeka nas koniec?” i dyskusja – partnerstwo przyrody i rozwoju
gospodarczego
Pełny program wydarzenia dostępny jest pod adresem: www.kongresobywatelski.pl
Kongres Obywatelski jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami.
Głównym celem Kongresu jest budowanie wspólnoty Polaków, naszego polskiego „razem” w duchu
wzajemnego szacunku i uznania. Kongres nie ma charakteru politycznego, jest unikalną przestrzenią
debaty publicznej osób o zróżnicowanych poglądach ideowo-politycznych, przedstawicieli różnych
środowisk, branż, pokoleń i miejscowości. Wśród uczestników Kongresu są zarówno ludzie młodzi,
jak i seniorzy. Są mieszkańcy Polski lokalnej i metropolitalnej, ze wszystkich regionów Polski. W
ubiegłorocznym, XI Kongresie Obywatelskim wzięli udział reprezentanci około 200 miejscowości.
Łącznie w dotychczasowych Kongresach uczestniczyło ponad 11 000 osób oraz ponad 800 mówców.
Wstęp na Kongres Obywatelski jest jak zawsze bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja:
https://rejestracja2.kongresobywatelski.pl/

