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XII Konferencja Krakowska „Człowiek w drodze – z
szacunkiem dla siebie, innych, przyrody”
W dniach 2-3 grudnia po raz 12. Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w
Konferencji Krakowskiej. Tegoroczna edycja tego wydarzenia w centrum
zainteresowania stawia człowieka. Wydarzenie odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej
XIX wieku w Sukiennicach.
Uczestnicy dyskusji panelowych będą rozmawiać na temat różnych aspektów kondycji
współczesnego człowieka, począwszy od sfery duchowej, poprzez szukanie sposobów
na życie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu naszej planety, aż po zagadnienia
związane z kondycją zdrowotną, odżywianiem się i trendami w zakresie produkcji
żywności.
Poszczególne panele podczas tegorocznej konferencji będą koncentrowały się wokół
zagadnień:
• W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie,
• Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a
zrównoważony rozwój,
• Duchowość w świecie 2.0. Ile człowieka w człowieku?
• MałoPolska – lider w walce o zdrowego mieszkańca,
• Jesteśmy tym, co jemy – żywność w XXI wieku.
Wśród panelistów XII Konferencji Krakowskiej nie zabraknie naukowców,
przedsiębiorców, praktyków i teoretyków – jednym słowem ekspertów, dzięki którym
udział w wydarzeniu będzie inspiracją w szukaniu rozwiązań dla wyzwań, jakie stawia
przed nami współczesność. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.: prof.
Krzysztof Szczerski, o. prof. Andrzej Kłoczowski OP, dr Joanna Heidtman, prof. Tomasz
Grodzicki czy Ewa Wachowicz.
Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych przez Województwo Małopolskie
nieprzerwanie od 2008 roku, poświęconych ocenie pozycji Polski na arenie
międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych.
Ugruntowana marka wydarzenia pozwala traktować je jako forum dyskusji o
najważniejszych, aktualnych w danym momencie wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska.
Konferencje Krakowskie co roku gromadzą samorządowców, polityków, naukowców,
komentatorów polskiej sceny politycznej oraz intelektualistów, dając okazję do
uczestniczenia w interesującej wymianie myśli i inspirującej debacie.
Szczegóły na temat XII Konferencji Krakowskiej oraz formularz rejestracyjny znajdują
się na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.
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Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.
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