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Załącznik nr 1 

 

DZIEŃ I – 19.11.2018 r. 

 

Seminarium i warsztaty dot. Firmy-Idei i Design thinking 

 

8.00 – 10.00 wyjazd z Żywca 

10.00 – 10.30 powitalna kawa 

10.30 – 12.00  wykład Firma-Idea: nowe podejście do wartości w biznesie  

przybliżenie założeń koncepcji 

12.00 – 12.15  przerwa 

12.15 – 14.30 warsztaty Design thinking – I część 

Design thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o 

głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Celem metody jest 

kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  

innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów. Na warsztatach uczestnicy 

powinni poznać (i przetestować) narzędzia, które pozwolą im lepiej zrozumieć 

odbiorcę a w przyszłości tworzyć produkty i usługi dopasowane do potrzeb 

13.40 – 15.30 obiad 

15.30 – 17.15 warsztaty Design thinking – II część 

18.00 wystawa Galeria Zdzisława Beksińskiego w Nowohuckim Centrum Kultury 

Beksiński należy do wąskiego grona polskich artystów, których twórczość jest tak 

dobrze rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rodzące wiele emocji i 

kontrowersji dzieła Artysty nikogo nie pozostawiają obojętnym. Wzbudzają w 

odbiorcach skrajne uczucia: od zachwytu, po ostrą krytykę. Język artystyczny 

Beksińskiego charakteryzuje ogromna szczegółowość. Mistrz uwiecznia w swych 

pracach zdeformowane postacie, opuszczone budynki, budzące grozę kształty i 

figury, które na przemian fascynują i przerażają… 

Obrazy, rysunki i fotografie – łącznie 250 prac z prywatnej kolekcji Anny i Piotra 

Dmochowskich, marszandów i przyjaciół nieżyjącego Artysty, już od października 

2016 goszczą w Nowohuckim Centrum Kultury. Obrazy można podziwiać w Galerii 

Zdzisława Beksińskiego na stałej ekspozycji, fotografie i rysunki są prezentowane na 

wystawach czasowych. 

19.30 uroczysta kolacja 

 

 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w Firmie-Idei” 

Cel wizyty: 

przybliżenie założeń i praktycznych rozwiązań Open Eyes Economy, 

a w szczególności obszaru Firmy-Idei pod kątem promowania  jej wartości i 

wdrażania na obszarach wiejskich, wśród małych lokalnych przedsiębiorców 
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 DZIEŃ II – 20.11.2018 r. 

 

Uczestnictwo w Kongresie Open Eyes Economy Summit  

odbywającym się w ICE Centrum kongresowym w Krakowie 

 

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników i powitalna kawa 

10.00 – 10.15  otwarcie Kongresu OEES  

10.15 – 18.00 sesja inauguracyjna Kongresu i program merytoryczny:  

- bloki tematyczne:  

 Firma – Idea,  

 Miasto – Idea,  

 Marka – Kultura,  

 Człowiek – Praca  

w tym sesje inspiracyjne, potyczki, głosy, sesje Q&A 

* program Kongresu OEES w osobnym pliku 

* w tym obiad 14.10  – 15.10 

19.30 – 21.00 koncert Mów Spokojniej – Zagajewski & Pawlik 

Projekt „Mów spokojniej – Zagajewski & Pawlik” łączy poezję i muzykę. 

Twórczość poetycka Adama Zagajewskiego została wzbogacona muzyką 

skomponowaną przez zdobywcę nagrody GRAMMY – Włodka Pawlika. Podczas 

koncertu, który odbędzie się 20 listopada w Centrum Kongresowym ICE, zabrzmią 

utwory m.in. do takich wierszy, jak Senza Flash, Filozofowie, W cudzym pięknie, 

Spróbuj opiewać okaleczony świat, Miasto, Nigdzie, Podziemne pociągi. 

Do współpracy przy realizacji projektu Włodek Pawlik zaprosił znakomitych 

muzyków: Marka Bałatę, Łukasza Jemioła oraz Natalię Wilk. Na scenie 

towarzyszyć im będzie jazzowa formacja Weezdob Collective. 

21.00 – 23.00 powrót do Żywca 

 

* Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych obejmujący m.in. publikacje dotyczące 

Firmy-Idei oraz Open Eye Economy Summit 
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