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Marszałek na Impact’22: Musimy myśleć wspólnotowo
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się w środę światowy kongres gospodarczo-technologiczny Impact’22. Jedną z
osób otwierających wydarzenie był Marszałek Marek Woźniak.
Impact’22, który odbywa się 11-12 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, to miejsce wymiany poglądów i dyskusji na styku
biznesu, polityki i nowych technologii. W wydarzeniu wystąpi ponad 400 prelegentów z całego świata. To przedstawiciele największych firm, politycy,
samorządowcy, innowatorzy, sportowcy oraz ludzie świata kultury.
Oficjalne otwarcie światowego kongresu odbyło się w środę 11 maja. Wśród osób, które zostały zaproszone do wystąpienia znaleźli się Andrij Deszczyca,
Ambasador Ukrainy w Polsce, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Carl Bildt, były Premier Szwecji i Współprzewodniczący Europejskiej
Rady Spraw Zagranicznych, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, prof. Juwal Noach Harari, izraelski historyk i autor bestsellerów oraz Mateusz Morawiecki,
Premier RP.
- Witam w Wielkopolsce, europejskim regionie aktywnych ludzi. Takie hasło przyświeca nam w myśleniu o naszym regionie, naszej wielkopolskiej wspólnocie.
Nie jest ono przypadkowe. Wielkopolska jest regionem, który kieruje się europejskimi wartościami i jest pełna aktywnych ludzi, którzy budują naszą przyszłość
każdego dnia. Myślę, że to dobre miejsce na spotkanie i rozmowę o wyzwaniach, problemach europejskiej światowej wspólnoty o wielu ważnych sprawach,
które nas będą dotyczyć w najbliższych latach – powitał wszystkich Marszałek Marek Woźniak.
Marek Woźniak zwrócił uwagę, że kongres Impact’22 odbywa się w trudnym dla Europy i całego świata czasie – tuż po pandemii koronawirusa oraz w czasie
wojny w Ukrainie.
- Chciałbym, abyśmy analizując wszystkie problemy przyszłości myśleli w kategoriach słowa ”wspólnota”. Samorząd jest wspólnotą, ale wspólnota powinna nam
towarzyszyć w myśleniu o przyszłości świata – dodał Marek Woźniak.
Jak tłumaczył Marszałek w tym kontekście warto przypomnieć bardzo ważny dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. – Agendę na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030. Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez
świat do 2030 roku. Dotyczą one osiągnięć w 5 obszarach – ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.
- Gdybyśmy kierowali się tymi wskazaniami, przyjętej prze 193 kraje agendy, myślę, że świat byłby piękniejszy, lepszy, wolny od konfliktów, wolny od wielu
tragedii. Myślę, że w kontekście tych wyzwań, które przed nami – gospodarki 4.0, roli sztucznej inteligencji w gospodarce, tego wszystkiego co jest związane z
technologią, warto myśleć w kategoriach wspólnotowych. Warto odłożyć na bok egoizmy indywidualne grup interesów państw i pomyśleć wspólnotowo. Bo tylko
wspólnotowo możemy rozwiązać problemy klimatyczne, surowcowe i wiele, wiele innych problemów światowych. Zachęcam Państwa do spojrzenia na te
wszystkie wyzwania, które przed nami w kategoriach wspólnoty – zaapelował Marek Woźniak.
Wśród najważniejszych gości imprezy są także, prof. Erin Meyer z INSEAD, Alina Polyakova - szefowa wpływowego waszyngtońskiego think tanku CEPA, prof.
Bogdan de Barbaro, terapeuta i legenda polskiej psychiatrii, Natalia Hatalska, założycielka Instytutu Badań nad Przyszłością, prof. Jeffrey Pfeffer, jeden z
najważniejszych teoretyków zarządzania na świecie, Robert Kubica, polska legenda sportów motorowych, prof. Marcin Piątkowski, ekonomista Banku
Światowego.
Dyskusje podczas Impact’22 odbywają się w ramach kilku ścieżek tematycznych, takich jak: cyfryzacja i sztuczna inteligencja (Digital Future), AI w przemyśle
(Industry 5.0), zielona gospodarka (Green Economy), efektywność i bezpieczeństwo energetyczne (Energy), innowacyjny transport i mobilność (Mobility), a
także czyste technologie w miastach (Urban Next). W tym roku do tych ścieżek dołączyły także nowe: wyzwania spowodowane atakiem Rosji na Ukrainę i
europejski "Plan Marshalla" (#StandWithUkraine), zdrowie psychiczne i równowaga cyfrowa (Mental Health & Wellbeing), sport i biznes (Sports Marketing).
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