
20//Reklama www.dziennikbaltycki.pl
PolskaDziennikBałtycki
Piątek, 17 października 2014

W
dniach 23-24 paździer-
nika odbędzie się kon-
gres Smart Metropolia,

organizowany przez Miasto
Gdańsk.Jeżelismartmetropoliębu-
dują smart mieszkańcy, to pytanie
nanajbliższe latabrzmi - jak ichsku-
tecznie przyciągnąć i zatrzymać?
Na konferencję zaproszono wielu
wybitnychpolskich izagranicznych
prelegentów.

-Dziśnaszemiastastojąprzedzu-
pełnie nowymi, często nieprzewi-
dzianymiwyzwaniami - powiedział
Prezydent Paweł Adamowicz. -
Przedwyzwaniami, dodajmy, któ-
rychistnienianawetniepodejrzewa-
łopokolenienaszychrodziców.

Celem kongresu jest propago-
waniekoncepcji inowatorskichroz-
wiązań oraz porównanie doświad-
czeń przy wdrażaniu programów
wspierających rozwój metropolii
w EuropieWschodniej, Zachodniej
orazwUSA.Europejskiemiastasto-
jądziśprzedwielomanowymiwyz-
waniami wywołanymi zmianami
wstrukturzedemograficznejspołe-
czeństw. Żyjemycorazdłużej,mło-
dzi ludzie wyjeżdżają za pracą,
adziecirodzisięzamało,abyzapew-
nićzastępowalnośćpokoleń.Pomi-
mo stałego postępu technologicz-
nego,którypozwalanazwiększenie
efektywności ludzkiego działania,
rośnie dług zobowiązań obciążają-
cychprzyszłepokolenia.Pomiędzy
metropoliami zauważana jest kon-
kurencja w budowaniu atrakcyjnej
oferty skierowanej do ludzi przed-
siębiorczych.Wtympościguwygry-
wają tylkowielkie, sprawnie zarzą-
dzanemetropolie.

Kongres Smart Metropolia
2014 to próba odpowiedzi na py-
tanie, jakwobecnej sytuacji demo-

graficznej przemodelować polity-
kę stymulującą rozwój metropolii
i jakie dostępne narzędzia można
zastosować.

Dwudniowy kongres odbywać
siębędziewkilku równoległychpa-
nelach tematycznych:
aCzyprzeżyjemybezemigrantów?
- emigracja, imigracja, integra-
cja, skutki gospodarcze zmian
demograficznych

aRodzina iwsparciedla rodzin, ro-
dzinne firmy

aMetropolia seniorów (aktywiza-
cja ludzi starszych, solidarność
pokoleniowa)

a Tożsamość kulturowamieszkań-
cówmetropolii

aKonkurencjaiwspółpracamiędzy
metropoliami

aPrzemiany na globalnym rynku
pracy, metropolie szansą dla
młodych?

Paneletematyczne:
a Imigracja, emigracja, integracja
(II częścipanelu)

aRodzinasiłąmetropolii
aPolitykaspołecznaszytanamiarę
aWspólnotowość iwięzi lokalne
aRodzina - biznes rodzinny, firma
rodzinna

aTerytoriumspołecznieodpowie-
dzialne

aTożsamośćkulturowametropolii
aMłodzi szansądlametropolii
aZdrowie
aWłączenie i równeszanse
aWielkiemiastawPolsce-mariaże,
sojusze i sieci

aMetropolia szansą dlamłodych,
rynekpracy

aAktywnośćmetropoliiwzdrowiu
a Innowacjespołeczne i ich rola
aRóżnorodnośćjakonarzędziesuk-
cesumetropolii

Kongresowi towarzyszyć będą
targi recyklingu i ekologii Re:Miasto,
którychcelembędziezaprezentowa-
nienajciekawszychsmartrozwiązań
wzakresieochronyśrodowiska igo-
spodarkiodpadami.

Obszarytematyczne
panelidyskusyjnych
Re:Miasta:
aNoweunijneceledotyczącerecy-
klingu (czy Europamoże przejść
wpełninarecykling?)

aUstawa o utrzymaniu czystości
i porządkuwgminach (doświad-
czeniagminrokpowprowadzeniu
iplanowanezmiany)

aSpalarnieodpadów(diagnozadla
Polski)

aFunkcjonowanie regionalnych in-
stalacji przekształcania odpadów
komunalnych (doświadczenia
powprowadzeniuustawyoutrzy-
maniu czystości i porządków
wgminach)

a Inteligentne rozwiązania dla sy-
stemu gospodarki odpadami
wgminach(jakusprawnićdrogę
odpadu)
Kongresodbędziesię23-24paź-

dziernika 2014 roku w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym
AmberExpo przy ul. Żaglowej 11
wGdańsku.Udziałwwydarzeniujest
bezpłatny, wymagana jest jednak
wcześniejszaREJESTRACJA.

Organizatorzy:PrezydentMiasta
GdańskaPawełAdamowicz,Między-
narodoweTargiGdańskieSA,Gdań-
skiObszarMetropolitalny, Gdańska
Organizacja Turystyczna, Fundacja
Gdańska

WIĘCEJ INFORMACJI
NASTRONIE:
WWW.SMARTMETROPOLIA.PL

KongresSmartMetropolia jużza tydzień

AJest francuskimintelektualistą
urodzonymweFrancji zpolskich
rodziców.Jakoekonomista i filozof,
wswoichksiążkach,wykładachczy
wystąpieniachnakonferencjach
skupiasięnarenesansieklasycznej
europejskiej tradycji liberalizmu
isilnympoparciuprawczłowieka.
Wksiążkachdostępnychwjęzyku
francuskim,polskimiangielskim
Sormananalizujezmierzchkomu-
nizmuorazwpływglobalizacji

nakulturytradycyjne, takie jak in-
dyjskaczy islamska.Komentarze
Sormana jakofelietonistysądo-
stępnenacałymświeciewsieci
i różnychdziennikach.Wnajśwież-
szejksiążcepromujecnotęfilantro-
pii.Działalnośćnapolunaukowo-
akademickimSormanwiążezróż-
nymi funkcjamipolitycznymiwe
Francji.Był teżdoradcąwsprawach
strategiiekonomicznejzarządów
kilkugabinetów.

Guy Sorman
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AProfesor naWydziale Psycho-
logiiw Instytucie StudiówSpo-
łecznychUniwersytetuWarszaw-
skiego, prorektorWyższej Szkoły
Finansów i ZarządzaniawWar-
szawie. Zajmuje się psychologią
społeczną i psychologią zmiany
społecznej.
Od 1991 roku,w ramachprojektu
Diagnoza Społeczna, prowadzi,
wewspółpracy z ekonomistami,
socjologami, demografami

oraz statystykami, badania
nad jakością życia Polaków
wokresie zmiany społecznej
od 2000 roku.
Jest autoremkilku koncepcji po-
święconych emocjonalnym i po-
znawczymmechanizmomadap-
tacji,m.in. cebulowej teorii
szczęścia, teorii zaangażowania,
teorii pozytywno-negatywnej
asymetrii oraz teorii niewdzięcz-
ności społecznej.

Janusz Czapiński
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AKiedyspoglądamnaGdańsk,wi-
dzęogromnezmiany, jakienastąpi-
ływciąguostatnich lat.Tonietylko
nowebiurowce,nowedrogi,nowe
miejscapracy.Totakże-amoże
przedewszystkim-wielkiezmiany,
którenastępująwewnątrznas,
wnaszej świadomości,wnaszym
widzeniuświata.Dziśpolskiemia-
stastojąprzedzupełnienowymi,
częstonieprzewidzianymiwyzwa-
niami.Przedwyzwaniami,dodaj-
my,których istnienianawetniepo-
dejrzewałopokolenienaszychro-
dziców.Wiemy,żewnaszymżyciu
corazwiększąrolęodgrywająemi-
granci.Zabierająnammiejscapracy
czymożeposzerzająnaszehory-
zonty? Wporównaniuzwiększoś-
ciąpaństweuropejskichproblem
jestniewielki, alebędzienarastał.
Ponadto jakaktywizować ludzi
starszychzawodowoisprawić,aby
seniorczyseniorkanieczuli sięwy-
kluczeni?Przecieżwiększośćznich
tokopalniadoświadczeńżycio-
wych izawodowych.
Aktywizacjaseniorówbędzienie-
zwyklecennadlanaswszystkich.
Jednocześniemetropolia jestprze-
cieższansądlamłodych.Musimy
zastanowićsię, jakpogodzić intere-
symłodychz interesamiseniorów

oraz jakzbudowaćsolidarność
międzypokoleniową.
Otych i innychkwestiachdotyczą-
cychspołeczeństwa i jegozmian
będziemyrozmawiaćpodczas
trzeciego jużkongresuSmartMe-
tropolia.Serdeczniezapraszam
doudziałuwszystkich,którym

przemianyspołeczneniesąobojęt-
ne,orazwszystkich,którzychcą
daćswójkonstruktywnygłos
wnajbliższychnamsprawach.

PAWEŁADAMOWICZ
PREZYDENT
MIASTAGDAŃSKA

SolidarnaMetropolia to naszawspólna sprawa
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23października2014

METROPOLIA
SOLIDARNOŚCI
10:00-10:30-Otwarcie:Paweł
Adamowicz-PrezydentMiastaGdań-
ska,MieczysławStruk-MarszałekWo-
jewództwaPomorskiego
10:30-11:00-Głównymówca:prof.Ja-
nuszCzapiński,wykładpodtytułem:
Jakośćżyciawmetropolii:polskierea-
lia.
11:00-12:00-Sesjaplenarna:
-prof.JanuszCzapiński
-prof.GuySorman
-prof.GunnarHeinsohn
-YonaYahav
-HannuPenttilä
12:00-13:00-przerwakawowa
13:00-14:30-Imigracja,Emigracja,In-
tegracja.Moderator:JarosławGugała
-prof.GunnarHeinsohn-Czyprzeżyje-
mybezimigrantów?
-JakubPłażyński-Realizacjaprogramu
repatriacjiiintegracjiPolakówzdawne-
goZSRR.
-LarryOkeyUgwu-Polskapaństwem
przyjaznym?Warunkiudanejintegra-
cji.
-YonaYahav,burmistrzHajfy-Integra-
cjawHajfie.
-prof.JacekZaucha,prof.Przemysław
Śleszyński-Demograficzne„zaplecze
metropolii”przewagąkomparatywną
GOM.

RODZINA
SIŁĄMETROPOLII
-JanuszWardak,StowarzyszenieSter-
nik,AkademiaFamilia-Czydzisiejsza
rodzinajest/możebyćsiłąmetropolii?

Kondycjapolskichrodzin.
-AgnieszkaChłoń-Domińczak,Szkoła
GłównaHandlowawWarszawie-Bez-
pieczeństworodzindlarozwoju.
-PawełWoliński,FundacjaMamaiTata
-Czyrodzinamożebyćmarką?Proro-
dzinnekampaniespołeczne.
-MonikaEbert,PrezesStowarzyszenia
RodzicówTU-„Małedzieckowdużym
mieście”-noweformyopiekinaddzie-
ckiem.

POLITYKASPOŁECZNA
SZYTANAMIARĘ
Tworzeniepolitykspołecznychwme-
tropoliach
-BobArnkil,WorkResearchCentreof
TampereUniversity,Finlandia,expert
URBACT-Co-creationwsferzepolityk
miejskich.
-JacekPiwkowski,członekzarządu
MilleniumInwestycje orazMillenium
Sport- spółekprojektujących,budują-
cych,komercjalizującychizarządzają-
cychkompleksemBażantowo.
Integracjapokoleńwprzestrzeniurba-
nistycznej.
-EvaLettenmeier,dyrektords.opieki
iczłonekzarząduDiakonia
Neuendettelsau-Wyzwania wsyste-
mieopiekinaosobamistarszymi.

WSPÓLNOTOWOŚĆ
IWIĘZILOKALNE
-prof.TomaszSzlendak,Uniwersytet
MikołajaKopernikawToruniu-Tożsa-
mości miejskie.
-prof.CezaryObracht-Prondzyński,
UniwersytetGdański-Kaszubi,
Pomorzanie,gdańszczanie-wyzwania
tożsamościPomorza.

-BeataStaszyńska,OnnoHansen,Fun-
dacjaCitizenProject,Gdańsk-Dyna-
micznatożsamość.
-ArtemFilatov,RadioBaltika,St.Peter-
sburg-StrategierozwojuSt.Peter-
sburgaiobwoduleningradzkiego.
-DariuszOlejniczak,BlogTrzechMiast,
Gdańsk-Trzytożsamościczytożsa-
mośćTrójmiasta?
14:30-14:45Przerwakawowa
14:45-16:15

IMIGRACJA,EMIGRACJA,
INTEGRACJA
-drAndreasBillert-Strukturalnezmia-
nyspołeczneweuropejskichmiastach
postindustrialnych.
-prof.BernhardMüller,LeibnitzInstitut
furokologischeRaumentwicklung
Dresden-Konsekwencjemigracjigrup
pokoleniowychwobszarachmiast.Za-
rządzaniemiastemwnadążaniu
zazmianamidemograficznymi.
-ChristianHoll-Społeczeństwozam-
knięteispołecznaróżnorodnośćwob-
szarachmiejskichwNiemczech.
-prof.MariaLewicka,Uniwersytet
Warszawski,KatedraPsychologiiSpo-
łecznej-Zjawiskogatedcommunities
wpolskichmiastach.

RODZINA-BIZNES
RODZINNY,
FIRMARODZINNA
Czyprzedsiębiorczośćsiędziedziczy?
Czyfirmomrodzinnymbliżejdowłas-
nychpracownikówidoCRSniżzwy-
kłymprzedsiębiorstwom?
-prof.AndrzejBlikle,PrezesStowarzy-
szeniaInicjatywaFirmRodzinnych-Fir-
myrodzinnewgospodarceispołe-

Szczegółowy programobrad - Ty teżmożeszwziąć udział w dyskusji

SmartMetropolia

A ZAPRASZAMYDOUDZIAŁU! A ZAPRASZAMYDOREJESTRACJI!
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czeństwie.
-MaciejGrabski,OliviaBusinessCentre
-Pokoleniawbiznesie.
-GrzegorzPellowski,gdańskiprzedsię-
biorca,właścicielfirmyrodzinnej.

TERYTORIUMSPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNE
-PatriciaAndriot,wiceprezesstowa-
rzyszeniaSiećSamorządówiEkonomii
Solidarnościorazwiceprezydentregio-
nuChampagne-Ardennes
-Terytoriaisolidarnośćsamorządów.
-PeterRamsden(OCDEiURBACT)-
FunnyMoney.Alternatywneźródłafi-
nansowe.
-MirosławGrewiński,WyższaSzkoła
Pedagogikiim.Korczaka-Ozwiązkach
politykispołecznejzespołecznąodpo-
wiedzialnościąbiznesu.
-PiotrWołkowiński,pełnomocnikGOM
ds.wsparcia ekonomiispołecznej-Roz-
wójekonomiispołecznejnaterytorium
społecznieodpowiedzialnym,przykła-
dyzterytoriumGdańskiegoObszaru
Metropolitalnego.

TOŻSAMOŚĆKULTUROWA
METROPOLII
-prof.MariaMendel,UG-Podmioto-
wośćiwspólnotowośćterytorialna.
-SeanBrenner,BelfastCityCouncil’s-
Dobrepartnerskierelacje.LekcjazBel-
fastu.
-IvanVlasov,KomsomolskayaPravda
inKaliningrad-Tożsamościlokalne
Kaliningradu.
-drMaryDellenbaugh,
UniwersytetHumboldtawBerlinie-
Tożsamościmiejsciprzestrzeni
wschodniegoBerlina.

-MartaŻakowska,InstytutBadań
PrzestrzeniPublicznej-Znaczenietoż-
samościmiejskich.

24października2014

METROPOLIA
SOLIDARNOŚCI
9:00-9:30Głównymówca:Guy
Sorman,wykładpodtytułem-Gdańsk
asacreativecity.
9:30-11:00
Sesjaplenarna:
-prof.MirosławGrewiński
-drJanOlbrycht
-HannuPenttilä
-PeterRamsden
11:00-11:30-Przerwakawowa

MŁODZISZANSĄ
DLAMETROPOLII
Czymchatabogata,czylicoGOMma
jużdziśdozaoferowaniamłodymlu-
dziom?Czyjużdziśmożemymówić
ozintegrowanej,innowacyjnej
ofercie,budującejdługofalowąper-
spektywęrozwoju?Prezentacjawy-
branychelementówidobrychprak-
tyk.
-MaciejGrabski,OliviaBusinessCentre
-Innowacyjnymodelfunkcjonowania
centrówbiznesowychzfunkcjąspo-
łecznąiedukacyjną,opartyowspół-
pracęzsektoremnaukiilokalnymśro-
dowiskiem.
-AdamNiemkiewicz,Stowarzyszenie
Morena,TrójmiejskaFederacjaOrgani-
zacjiPozarządowych-Programakty-
wizacjispołecznejizawodowejmło-
dzieżynaPomorzuwlatach
2014-2020.

-prof.MirosławSzreder,prorektords.
RozwojuiFinansówUniwersytetu
Gdańskiego-Wymianadoświadczeń,
współpracamiędzynarodowa,transfer
wiedzyitechnologii.
-IzabelaDisterheft,dyrektorGdań-
skiegoParkuNaukowo-Technologicz-
nego-InnoDoktorant,Business
coaching,start-upy
-MariaMichaluk,zastępcadyrektora
ds.rynkupracy,PowiatowyUrządPra-
cywGdańsku-Programyrynkupracy.

ZDROWIE
Przestrzeńmetropoliidlazdrowia.
-JaromarŁukowicz-Jakośćprzestrzeni
akulturaistylżycia.Związekmiędzyła-
demprzestrzennymazdrowiem.
-AndrzejBojanowski,zastępcaPrezy-
dentaMiastaGdańska,iTomaszKowal-
ski,ArenaGdańskOperator-Metropoli-
talnainfrastrukturadlazdrowia-integra-
cjaofertyzdrowotno-sportowejnaprzy-
kładzieGdańskiegoProgramu
AktywnościZdrowotnejiSportowej.
-prof.WaldemarMoska,RektorAka-
demiiWychowaniaFizycznegoiSpor-
tu-Warunkispołecznedlazdrowia.

WŁĄCZENIEIRÓWNE
SZANSE
-KrystynaMrugalska,PolskieForum
OsóbNiepełnosprawnych,Krajowa
RadaKonsultacyjnads.OsóbNiepeł-
nosprawnych-Otwarte,włączające
społeczności.Ideawłączeniawgłówny
nurtżyciaspołecznegoosób
zniepełnosprawnością.
-TomaszKozakiewicz,Kantharii,Indie-
Osobywykluczonelideramizmiany
społecznej.

-drAnnaGrabowska,Politechnika
Gdańska-Inicjatywymiędzypokole-
niowe-UczsięzBabcią[Learnwith
Grandma].
-PawełBuczyński,RegionalneCen-
trumWolontariatu-Wolontariat
wsparciemwrozwiązywaniuproble-
mówgrupzagrożonychwykluczeniem
społecznym.
-PrzemysławKluz,GdańskaFundacja
InnowacjiSpołecznej-Mądrośćwspól-
noty.Lokalnaspołecznośćekspertem
wplanowaniumiasta.
-MichałWoźniak-Każdymożebyćkie-
rowcą-pokazdemonstrującymożli-
wościautadlaosoby
zniepełnosprawnością.
11:30-11:40PrezentacjafirmyQUMAK

WIELKIEMIASTA
WPOLSCE-MARIAŻE,
SOJUSZEISIECI
-drhab.EwaKorcelli-Olejniczak,Insty-
tutGeografiiiPrzestrzennegoZago-
spodarowaniaim.Stanisława
LeszczyckiegoPANwWarszawie,Re-
gionmiejsko-wiejskiWarszawy.Alter-
natywnaścieżkarozwoju.
-prof.TomaszKaczmarek,dyrektor
CentrumBadańMetropolitalnych,Uni-
wersytetAdamaMickiewiczawPo-
znaniu.
-AndrzejMeyer,zastępcaPrezydenta
MiastaBiałystok.
-StanisławDendewicz,dyrektorRe-
gionalnegoBiuraGospodarkiPrze-
strzennejWojewództwaZachodnio-
pomorskiego-TransgranicznyRegion
MetropolitalnySzczecina.
13:00-13:30Przerwakawowa
13:30-14:30

METROPOLIASZANSĄDLA
MŁODYCH.RYNEKPRACY
„Wyzwaniadlamiastiobszarówme-
tropolitalnychwobszarzebudowania
ofertydlamłodegopokolenia”
Cojeszczeprzednamidozrobienia?
Jakiewarunkipowinniśmybudować,
abymetropoliabyłaatrakcyjnymmiej-
scempracyiżyciadlamłodychludzi?Ja-
kiegorodzajuwsparciawciążbrakuje?
-WładysławKosiniak-Kamysz,Minister
PracyiPolitykiSpołecznej.
-AndreaMoreiraSantos,Rotterdam,
młodzieżowyburmistrzmiastawcza-
sieEuropejskiejStolicyMłodzieży-
Zbiorowetęsknotypokoleniaindywi-
dualistów.
-MałgorzataJasnoch,PrezesZarządu
GdańskiejFundacjiPrzedsiębiorczości
iszefInkubatoraSTARTER
-TomaszBratek,FundacjaRozwojuSy-
stemuEdukacji-ProgramKomisjiEu-
ropejskiej„MłodzieżwDziałaniu”.
-FabriceGonet,DirectorofEurodesk
BrusselsLink.

AKTYWNOŚĆMETROPOLII
WZDROWIU
-drTadeuszJędrzejczyk,PrezesNaro-
dowegoFunduszuZdrowia-RolaNFZ
awyzwaniazdrowotnewmetropoliach.
-TomaszKobus,eHealthSolutions-
Nowoczesnenarzędziazarządzania
promocjązdrowia.
-IgorGnot,Conectmedicasp.zo.o.-
Rewolucjawpromocjizdrowiajest
efektywnaidostępna dlawszystkich.

INNOWACJESPOŁECZNE
IICHROLA
-PeterRamsden,OCDE,URBACT,

FreissLtd-Wyzwanie,jakiestanowiin-
nowacjaspołecznawEuropie.
-AnthonyGerrard,Glasgow„BadIdea”
-Przedsiębiorczośćmłodzieżynaskalę
miasta.
-LizMaguire,UrządMiejskiGlasgow-
Samorządioddolnainnowacjaspo-
łeczna.
-MagdalenaTyszer,zastępcadyrekto-
raZespołuSzkółŁącznościwGdańsku
-Innysposóbkształceniamłodzieży.
Łącznośćbiznesuiszkolnictwa.
-KingaKuczyńska,GdańskiInkubator
PrzedsiębiorczościStarter-Zbusines-
sudoedukacji:gamifikacjaiprzedsię-
biorczośćwsłużbiekształceniakom-
petencjiipostaw.
13:30-13:40PrezentacjafirmyOlivia
BusinessCentre

RÓŻNORODNOŚĆJAKO
NARZĘDZIESUKCESU
METROPOLII
-prof.AllanCochrane,Facultyof
Sociology,OpenUniversity,UK-Living
Multiculture
-drTassiloHerrsel,Directorofthe
CentreforUrbanandRegional
Governance,Universityof
Westminster,LondynUK-Metropoli-
zacjajakointeligentnyracjonalizm?
Różnorodnośćmożliwościdzięki
urbanocentrycznejpolityceregional-
nej.
-drMirosławGrochowski,Uniwersytet
Warszawski-Czynnikizmianczyzmia-
naczynników-różnorodnośćwpolity-
cerozwojumetropolitalnego.
-drJanOlbrycht,Europarlament
14:30-15:00Podsumowanie
kongresu.
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