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Za 20 lat to pokolenie obecnych 20-30-latków będzie tworzyło polską elitę odpowiedzialną za rozwój
kraju w każdej dziedzinie.
Zniechęceni poziomem aktualnej debaty publicznej młodzi społecznicy, politycy, naukowcy, artyści,
studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy spotkają się 7 i 8 czerwca w Warszawie podczas II Kongresu
Wolności, aby przedstawić własne wizje kraju i pomysły na wspólne działania.
II Kongres Wolności to 31 wystąpień oraz 54 mówców, którzy zaprezentują swoje postulaty w trzech
ścieżkach tematycznych: społeczeństwo , przedsiębiorczość oraz prawo i idee . Impreza rozpocznie się 7
czerwca w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. starym BUW-ie, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28 .
W programie przewidziano również m.in. dyskusję z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem,
panel dyskusyjny z udziałem estońskiego ministra sprawiedliwości Hanno Pevkura oraz wspólne
śniadanie , w trakcie którego z młodymi przedstawicielami polskich partii politycznych rozmawiała
będzie Dominika Wielowieyska.
Organizatorami Kongresu są: Projekt: Polska , Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska
Przedsiębiorcza oraz Kultura Liberalna. Partnerami wydarzenia są m.in. Oxford Noble Foundation,
Friedrich Naumann Stiftung i stowarzyszenie Polska Młodych.
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