
 
  

                                                                                     

  

 

„Masterclass z NASA”: ruszyła rejestracja do pierwszego wspólnego 

eventu NASA i Vatican Observatory. Udział potwierdziło                                  

30 międzynarodowych  uczelni i organizacji skupiających liderów.  

 „Masterclass z NASA o przyszłości człowieka, ekonomii i świata”. Jednym z tematów 

będzie kryzys młodego pokolenia i słabnące nadzieje na przyszłość. Pojawią się też 

tematy dotyczące pandemii oraz najnowszych kryzysów w Afganistanie i na Haiti. 

 

21 października 2021, startuje w wersji on-line, studio wirtualne „Masterclass z NASA”.                           

W międzynarodowej debacie udział potwierdzili m.in. prof. Jeffrey Sachs – ekonomista (Harvard 

University), inżynier Artur Chmielewski z NASA, Guy Consolmagno – dyrektor Obserwatorium 

Watykańskiego,  prof. Michał Heller – kosmolog oraz  liderzy z ponad 100 państw świata. Polacy 

z Fundacji CTN są inicjatorami wydarzenia.  

„Wygrywamy i przegrywamy razem. Naszym głównym obowiązkiem jest budowanie wizji jutra. 

Ważne są plany NASA misji załogowych na Księżyc w 2033 roku i  na Marsa w 2043, ale jeszcze 

ważniejsze jest w nas pragnienie żeby zacząć od nowa” – piszą organizatorzy. Papieska Rada ds. 

Kultury jest Patronem wydarzenia.  

Zderzenie różnych wizji człowieka, ekonomii i świata będzie przedmiotem „Masterclass”, w którym 

udział wezmą liderzy z Global Leadership Network – organizacji która skupia 250 tys. liderów w 

ponad 100 państwach świata. Columbia University, University Sao Paolo, AIESEC International, 

CEMS (35 ośrodków akademickich), World Youth Alliance, Tel Aviv University.   

Organizatorzy zaznaczają, że wizja jutra, nie rodzi się z apeli i wezwań, ale z dialogu                                    

i budowania relacji, wzajemnego słuchania i otwartości na drugiego człowieka. „Taki jest cel 

spotkania „Masterclass z NASA”. Rozmawiamy o tym, co jest dobre dla młodych.  

Jak możemy stworzyć gospodarkę, która będzie im służyć” – mówi Kate Raworth (Oxford 

University), autorka książki „Ekonomia obwarzanka”, którą Financial Times uznał za ekonomiczną 

książkę roku.  

„W zmianach, które dzieją się na naszych oczach widać dążenie do przewartościowania celów 

biznesu. Coraz więcej liderów chce budować długotrwałą wartość organizacji, a nie tylko 

koncentrować się na krótkiej perspektywie zysku. To jest moim zdaniem droga, którą powinniśmy 

podążać – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający Regionem EY CESA (Central, Eastern and 

Southeastern Europe & Central Asia), oraz Partner Zarządzający EY Polska. 



 
  

  

 

„«Powróćmy do marzeń», streszcza hasło spotkania dotyczące przyszłości człowieka, ekonomii i 

świata. Wyraża się w zdolności do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji, bliskich i całej 

społeczności.  

 

„W świecie gospodarki zachodzą obecnie wielkie zmiany. Istnieje blisko 290 zawodów, które 

wkrótce będą wymagały zdobycia dodatkowych kompetencji lub już tego wymagają. Bezrobocie 

wynika z trudności w dostosowaniu się do nowych miejsc pracy, nie tylko tych w przestrzeni 

cyfrowej, ale również zawodów tradycyjnych. Nasze spotkanie ma na celu pokazanie szans, tam 

gdzie póki co widzimy tylko problemy. Rewolucja cyfrowa oznacza dużą zmianę, która następuje 

również poprzez szkolenia i spotkania takie jak to. Ono uczy nas elastyczności, której 

potrzebujemy, aby zaczynać od nowa” – mówi David Gregosz z Fundacji Konrada Adenauera. 

 

„Największym zagrożeniem, przed którym stoimy, nie są zastępujące nas roboty, ale nasza niechęć 

do odkrywania siebie na nowo” – mówi Mike Walsh, ekspert  od sztucznej inteligencji. Żyjemy w 

epoce cudów: autonomiczne samochody, urządzenia, które przewidują nasze potrzeby, i roboty 

zdolne do wszystkiego – od zaawansowanej produkcji po skomplikowane operacje medyczne. 

Automatyzacja, algorytmy i sztuczna inteligencja zmienią każdy aspekt codziennego życia. Czy 

jesteśmy jednak świadomi tego, co to oznacza dla przyszłości pracy, przywództwa i ludzkiej 

kreatywności?  

 

21 października 2021 od godz. 16.00 CET  

Program oraz bezpłatna rejestracja na event on-line: masterclassNasa.org 

Link do video – zapowiedzi: https://youtu.be/Cl9DIeXfsLg 
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