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W drugim półroczu 2014 roku Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezy-
dium PAN zorganizował jedną konferencję oraz dwa posiedzenia plenarne.  

 
Konferencja: 
Megamiasta przyszłości – szansa czy zagrożenia dla przyszłości – 26/27 li-
stopad 2014 r. 
 
Posiedzenia plenarne:  
Trwały i zrównoważony rozwój warunki doj ścia – 29 październik 2014 r. 
Pedagogiczna problematyka jakości człowieka – 19 listopad 2014 r. 

 
* 

Konferencja naukowa „Megamiasta przyszłości – szansa czy zagroże-
nia dla przyszłości ” była siódmą z kolei w realizacji projektu badawczego 
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” pt. „Zagrożenia globalne barierami roz-
woju” r ealizowanego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, 
pod patronatem Prezydenta RP. 

Prezydium Komitetu uznało, że problematyce, której poświęcić należy 
szczególną uwagę w kontekście zagrożeń globalnych, jest dynamiczny rozwój 
miejskich ośrodków osadniczych, głównie związanych z rozwojem megamiast 
na świecie. Z prognoz ONZ wynika, że cały przyrost zaludnienia świata do 2050 
r. skoncentruje się w miastach i w nich zamieszkiwać będzie 2/3 ludności globu 
podczas gdy dzisiaj jest to 52%, a liczba mieszkańców globu wyniesie około  
9,5 mld.  

Komitet Prognoz uznał problemy rozwoju największych miast jako jeden 
z najważniejszych, któremu należy poświecić uwagę dyskursu naukowego  
w postaci konferencji. 

Bezprecedensowy wzrost zaludnienia w miastach niesie z jednej strony 
nowe możliwości rozwoju efektywnych innowacji, poprawę edukacji i usług 
publicznych.  Z drugiej strony procesy te niosą ze sobą  wiele nowych wyzwań  
i zagrożeń na rynku pracy, mieszkalnictwie, infrastrukturze miejskiej, zaopa-
trzeniu w energię, bezpieczeństwie. A przede wszystkim wzrost skali ubóstwa, 
rozwój slumsów czy degradację środowiska miejskiego.  
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Program konferencji przedstawiał się następująco: 
Michał Kleiber – Otwarcie konferencji 
 

Sesja I – Otwierająca 
• Olgierd Dziekoński – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
• Zbigniew Strzelecki – Ludność miast w przyszłości  
• Mohammed Omar Faruque – konsul Ludowej Republiki Bangladesz  

w Polsce 
• Adnan Morshed – Associate Professor School of Architecture and Planning 
• YE  Xiangdong Ph.D "Shanghai as a megacity: Challenge and opportunity" 
• Wystąpienie przedstawiciela ambasady Meksyku 
• JJ Singh – Wystąpienie przedstawiciela Indyjsko Polskiej Izby Gospo-

darczej (IPPCI) 
• Peter Baudrexl – Wystąpienie Prezesa firmy Siemens 
 

Sesja II – Modele rozwoju metropolii w świecie 
• Olgierd R. Dziekoński: (Kancelaria Prezydenta RP) – Decentralizacja pań-

stwa, samorząd lokalny a rozwój mega miast 
• Prof. dr Piotr Korcelli: (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-

wania im. S. Leszczyckiego PAN) – Czynniki i scenariusze przyszłego roz-
woju  megamiast  

• Prof. dr Jerzy Kleer: (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) – Destrukcja 
przestrzeni publicznej megamiast 

• Dr Adam Kowalewski: (Instytut Rozwoju Miast – Kraków) – Przyszłość 
mega miast – ich dyskusyjne korzyści i ignorowane wady 

• Dr Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii  
i Studiów Regionalnych) – Logika rozwoju mega miast a zmiany roli  
i funkcji władzy publicznej w zarządzaniu ich rozwojem 

 
Sesja III – Determinanty i pułapki rozwoju megamiast 

• Prof. dr Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział 
Nauk o Ziemi) – Miastocentryczny model gospodarki świata – rola, zna-
czenie, zagrożenia 

• Dr Jacek Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych) – Gwałtowny wzrost urbanizacji a procesy tworzenia 
nowych mega miast 

• Prof. dr Barbara Liberska (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) – Nowy 
model chińskiej urbanizacji – plany i wyzwania 

• Prof. dr Tadeusz Markowski: (Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania; 
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem) – Wyzwania i problemy zarzą-
dzania mega miastami 
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• Prof. dr Janusz Gajda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP) – Nasilające się 
konflikty w świecie wielokulturowym i w społecznościach mega miast – nie-
zwłocznym wyzwaniem także dla edukacji 

 
Sesja IV – Człowiek w megamieście 

• Prof. dr Lech W. Zacher (Akademia im. L. Koźmińskiego) – Pułapki urba-
nizacji w perspektywie globalnej 

• Prof. dr Bogdan Galwas (Politechnika Warszawska) – Jaka edukacja przy-
szłości? 

• Prof. dr Maria Szyszkowska: (Uniwersytet Warszawski) – Wpływ wielkich 
miast na naturę ludzką 

• Prof. dr Krzysztof Skotak (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pań-
stwowy Zakład Higieny) – Jakość powietrza atmosferycznego – główny 
czynnik środowiskowego ryzyka zdrowotnego  

• Dr hab. Jakub Fichna (Akademia Młodych Uczonych, Uniwersytet Łódzki) 
– Obyśmy tylko zdrowi byli….. Mega miasto jako zagrożenie dla zdrowia 
czy recepta na długowieczność? 

 
Sesja V – Specyfika rozwoju wybranych mega miast – 

• Prof. dr Zygmunt Ziobrowski: (Instytut Rozwoju Miast – Kraków) – Pla-
nowanie i rozwój mega miast na wybranych przykładach 

• Prof. dr Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski) – Szanghaj: pierw-
sza megalopolis na globie? 

• Prof. dr Urszula Żuławska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), mgr arch. 
Elżbieta Żuławska-Sobczyk CESLA (Uniwersytet Warszawski) – Miasto 
Meksyk – zaprzeczenie zrównoważonego rozwoju? 

• Dr Malwina Bakalarska (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Oriental-
nych PAN) – Modele rozwoju mega miast i ich przyszłość. Przykład 
Lagos. 

• Dr Katarzyna Nawrot (Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań) – Analiza po-
równawcza azjatyckich mega miast na przykładzie Tokio i Delhi 

• Prof. dr Bohdan Szklarski (Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk  
i Europy) – Nowy Jork 2050 – miasto postępu. 

• Prof. dr Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział 
Nauk o Ziemi) – Główne determinanty rozwoju mega miast na świecie – 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

 
Sesja VI – Problemy urbanizacji mega miast 

• Dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz (Szkoła Główna Handlowa, Kolegium 
Gospodarki Światowej) – Identyfikacja pułapek ekonomicznego rozwoju 
miast w świetle koncepcji smart city. Studium przypadku miasta Barcelona 
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• Dr Barbara Chmielewska (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej – Państwowy Instytut Badawczy) – Rozwój miast a rolnictwo 

• Dr Sylwia Bąkowska (Uniwersytet Szczeciński) – Przyszłość zarzadzania 
mega miastami w relacji do władzy publicznej 

 
* 

 
Posiedzenie plenarne Trwały i zrównoważony rozwój – warunki dojścia  nale-
ży do cyklu spotkań pt. „Czy świat należy urządzić inaczej?” organizowanych 
przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. Przedmiotem dyskusji są zagadnie-
nia o charakterze globalnym, które mogą silnie oddziaływać na kształt świata  
w 2050 r.  

Pod pojęciem trwałego i zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable 
development) rozumiemy taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie 
zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Tak spre-
cyzowana definicja jest zrozumiała i (prawie) powszechnie akceptowalna. Nie-
stety, praktyczna realizacja trwałego i zrównoważonego rozwoju napotyka na 
trudności, z uwagi na jego wielowymiarowość. Próby harmonijnego połączenia 
modelu ekonomicznego ze sprawiedliwą i akceptowalną polityką społeczną oraz 
z systemem korzystania z zasobów Ziemi nie zakończyły się powodzeniem.  
W dominujących obecnie modelach ustrojów politycznych występują silne ten-
dencje do faworyzowania teraźniejszości kosztem przyszłości. Los przyszłych 
pokoleń rzadko brany jest pod uwagę, jeszcze nienarodzeni nie mają wpływu na 
procesy decyzyjne. 

Konferencja jest kolejnym, organizowanym przez Komitet Prognoz PAN, 
forum dyskusyjnym podejmującym problematykę „warunków dojścia” do Świa-
ta, w którym trwały i zrównoważony rozwój będzie udziałem całej ludzkości. 
 
Posiedzenie miało następujący przebieg: 
Felix Unger – “How we can change Europe?” 
Leokadia Oręziak – „Odwrót od prywatyzacji emerytur – krok do odbudowy 
systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce” 
Witold Modzelewski – „Rządy w złej wierze, czyli o polityce gospodarczej 
sprzecznej z interesem publicznym” 
Ryszard Piotrowski – „Trwały i zrównoważony rozwój jako zagadnienie ustro-
jowe. Refleksje nad przeszłością i przyszłością” 
Grzegorz Kołodko – „Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru” 
 

* 
 

Posiedzenie plenarne „Pedagogiczna problematyka jakości człowieka” 
było kontynuacją problematyki Konferencji zorganizowanej przez Komitet  
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w listopadzie roku 2013 która wymaga kontynuacji a zwłaszcza namysłu nad 
centralnym „obszarem humanistycznego zaniepokojenia”, czyli nad człowie-
kiem, jego kondycją i zagrożeniami. Jakość człowieka wydaje się zagrożona 
jego niepokojącą „byle-jakością”. Palącej aktualności nabiera pytanie o sens 
humanistycznego „bycia człowiekiem” w czasach jego „destruktywnej i okrutnej 
samoalienacji”, kiedy w niektórych środowiskach intelektualnych upowszech-
niają się tendencje antyhumanizmu.  

Program spotkania przewidywał pięć wystąpień indywidualnych oraz 
dyskusję: 
Janusz Gajda – Człowiek współczesny wobec zderzenia sprzecznych wartości 
Andrzej Ciążela – Jakość człowieka jako przesłanka pedagogiki osobowości 
Henryka Kwiatkowska – Jakość człowieka, ale jaka na potrzeby współczesnego 
świata i człowieka w tym świecie? 
Agnieszka Piejka – Kultura pokoju podstawą humanistycznej alternatywy edu-
kacyjnej 
Jerzy Wilkin – Humanistyczna misja uniwersytetu, jej zagrożenia i szanse obrony 
 
 
 


