Gdańsk, 17 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie

zapraszam

Społeczność

Studentów

i Doktorantów

Politechniki

Warszawskiej do udziału w XII Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się
28 października 2017 r. (sobota) w gmachu Politechniki Warszawskiej pod hasłem:
PARTNERSKA I WSPÓLNA POLSKA. SZACUNEK – UCZCIWOŚĆ – WSPÓŁPRACA.
Kongres jest unikalnym miejscem w Polsce, gdzie spotykają się i dyskutują
osoby o zróżnicowanych poglądach ideowo-politycznych, przedstawiciele różnych
środowisk, branż, pokoleń i miejscowości. Wśród uczestników Kongresu są zarówno
ludzie młodzi, jak i seniorzy. Są mieszkańcy Polski lokalnej, jak i metropolitalnej - ze
wszystkich regionów Polski! W XI Kongresie wzięli udział reprezentanci ok.
200 miejscowości! Łącznie w dotychczasowych Kongresach uczestniczyło ponad
11 000 osób oraz ponad 800 mówców.
Kongresy Obywatelskie organizujemy jako miejsce spotkania, wymiany
refleksji i dyskusji między Polakami. Jesteśmy wartościową alternatywą wobec
dyskusji publicznej, którą obserwujemy w środkach masowego przekazu. Naszym
głównym celem jest budowanie wspólnoty Polaków oraz wydobywanie podczas
merytorycznej dyskusji tego co nas łączy i może się stać naszym wspólnym,
strategicznym wysiłkiem.
Jesteśmy przekonani, że jakość debaty publicznej nie zmieni się bez
szerokiego włączenia się młodego pokolenia w dyskusję o Polsce. Również
spektrum problemów, które rozważamy, nie będzie pełne, jeśli pewne pokolenia lub
środowiska znajdą się poza debatą. Dlatego w Kongresach Obywatelskich tak duży
nacisk kładziemy na dotarcie do jak najszerszego grona uczestników.
Wam, studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej chcielibyśmy przede
wszystkim zwrócić uwagę na dwie sesje tematyczne przygotowane w ramach
programu tegorocznego Kongresu.
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i społeczeństwo dotyka niezwykle istotnego problemu społecznych konsekwencji
przemian technologicznych, które przechodzi obecnie cały świat zachodni. Wspólnie
z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się jaki wpływ na nasze życie będzie miała dalsza
robotyzacja i prace nad stworzeniem sztucznej inteligencji. Porozmawiamy, czy
powinniśmy postrzegać bezrobocie technologiczne jako szansę czy zagrożenie.
Drugą dyskusją tegorocznego Kongresu Obywatelskiego, na którą chcemy
zwrócić Waszą uwagę jest sesja tematyczna Wizja Polski – 100 lat plus. Głos Młodych
Jest to debata w sposób szczególny dedykowana młodemu pokoleniu. Chcemy aby
wypowiedzenie tego, co najbardziej „uwiera” Was w dzisiejszej rzeczywistości stało
się okazją do rozmowy o marzeniach i aspiracjach najmłodszego pokolenia Polaków, a
szerzej - do dyskusji o tym jak ułożyć nasze państwo, aby stało się dobrym miejscem do
życia i pracy.
Zgodnie z tradycją Kongresów Obywatelskich przynajmniej połowę czasu
przeznaczoną na sesje tematyczne przeznaczamy na "dyskusję z salą"

(około

godzina z całkowitego czasu 135 min). W ten sposób wydobywamy jak najbardziej
obywatelski charakter debaty i dajemy przestrzeń do wzajemnej inspiracji.
W załączeniu przesyłam szczegółowy program XII Kongresu Obywatelskiego
i jeszcze raz serdecznie zapraszam do licznego i aktywnego włączenia się w to
wydarzenie.
Łączę wyrazy szacunku i najlepsze pozdrowienia,

dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

