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Debata I „Poznań wobec pandemii”  
 

1. Przesłanki debaty 

Do nadzwyczajnych wyzwań ostatnich miesięcy należy z pewnością pandemia nowego koronawirusa 

COVID-19 (SARS-Co-2), na której pojawienie się zarówno Polska, jak i inne kraje, nie była gotowa.  

To nieoczekiwane zjawisko o dużej skali i konsekwencji, zgodnie z teorią „czarnego łabędzia” Taleba, 

nabiera na naszych oczach ekstremalnego charakteru i staje się wydarzeniem o wymiarze 

historycznym. Ziściło się tym samym przysłowie (uznawane nomen omen za chińskie)”obyś żył  

w ciekawych czasach”, które w okresie pandemii okazało się przekleństwem na skalę globalną. 

Pandemia ma, co oczywiste, silne implikacje lokalne, począwszy od zagrożenia życia i zdrowia 

mieszkańców na organizacji, funkcjonowaniu, zarządzaniu i planowaniu rozwoju miast i gmin 

skończywszy. W ostatnich tygodniach i miesiącach wielu naukowców, ekspertów i praktyków z 

różnych dziedzin stara się zebrać informacje, jak radzą sobie z pandemią miasta, ich władze i 

mieszkańcy.  

W związku z tym pojawia się także i w naszym mieście potrzeba interdyscyplinarnej debaty pod 

hasłem „Poznań wobec pandemii”. U jej podstaw leży lepsze rozeznanie istoty trwającej pandemii  

w kontekście praktycznych wniosków dla funkcjonowania i rozwoju Poznania w dłuższej 

perspektywie czasu. Dzisiaj, co zrozumiałe, dużo uwagi poświęcamy bieżącemu reagowaniu, głównie 

w celu ograniczenia pandemii i jej skutków. Jednak obok działań wymuszonych presją bieżących 

potrzeb, konieczne jest także – już teraz – przemyślenie i podjęcie działań, środków politycznych, 

opracowanie strategii i planów, przygotowujących Poznań na okres po pandemii. 

 

2. Wybrane zagadnienia debaty 
 Jak pandemia wpływa na bieżące funkcjonowanie miasta i jak będzie oddziaływać na jego rozwój  

w perspektywie średnio- i długookresowej? 

Czego uczy nas pandemia? Czy i jak zmienia się sposób postrzegania naszego otoczenia, miasta? 

Dyskusja w wymiarze: 

- społecznym 

- gospodarczym 

- przestrzennym 

- środowiskowym 

Przykładowe wątki dyskusji: zachowanie mieszkańców, zmiany hierarchii wartości – piramida 

potrzeb, organizacja życia społecznego, relacje międzyludzkie, sposób świadczenia usług  

(np. handel, gastronomia, transport, administracja, kultura), funkcjonowanie gospodarki w 

mieście, formy spędzania wolnego czasu. 

 Jakie słabe strony Poznania obnażył „czarny łabędź”, jakim jest COVID-19? Jakimi mocnymi 

(relatywnie) stronami wykazał się Poznań w obliczu pandemii COVID-19? 

Przed jakimi zagrożeniami stoi Poznań w związku z trwającą i przedłużającą się pandemią COVID-

19? 

Jakie szanse na przyszłość stwarza ewentualnie dla Poznania pandemia COVID-19? 
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 Jak przygotować miasto na przypadki podobnych zdarzeń(szoków) w przyszłości – nie tylko COVID-

19, ale także inne pandemie/inne szoki (np. zmiany klimatyczne) ?. Czy i jakie zastosowanie ma tu 

koncepcja Resilient City, zakładającej budowanie odporności miasta w oparciu o zdarzenia  

o charakterze szokowym? Resilience w odniesieniu do miast oznacza przede wszystkim 

umiejętność dostosowywanie się i podejmowania odpowiednich działać w razie wystąpienia 

różnego typu zjawisk i zdarzeń kryzysowych, jak również poprawę jakości świadczonych przez 

miasto usług, zarówno w warunkach normalnego ich funkcjonowania, jak i podczas sytuacji 

kryzysowych, takich jak trwająca od wczesnej wiosny pandemia COVID-19. 

 

3. Uczestnicy debaty 
 

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – geograf miast, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, 

kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego UAM, Członek Komitetu 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Unii 

Geograficznej 

 

Tomasz Kobierski - prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Prezes Rady Polskiej 

Izby Przemysłu Targowego 

 

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – antropolog kulturowy, kierownik Zakładu Studiów nad 

Kulturą Współczesną UAM,   

 

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska – ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala im. J. Strusia, 

kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności 

UM,  

 

Jolanta Musielak – Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji, Volkswagen Poznań 

 

Andrzej Porawski  – dyrektor biura Związku Miast Polskich 

 

Prof. UAP dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński – Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława 

Sipińskich Sp. z o.o. 

 

Moderator debaty – Tomasz Kayser – wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania 

Moderator czatu – Lena Bretes – prezes Zarządu World Trade Center Poznań 

  

4. Termin i miejsce debaty, sprawy organizacyjne 
 

Termin: 9 grudnia 2020 roku, godzina 1500,  

Miejsce debaty: Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Wejście/wjazd od ul. Śniadeckich, brama nr 1 

Debata transmitowana będzie online na kanale YouTube FRMP - 

https://www.youtube.com/channel/UCnn8kPdQWj1MN1GB5OOTjLQ 

https://www.youtube.com/channel/UCnn8kPdQWj1MN1GB5OOTjLQ
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Wydarzenie jest też obecne na profilu FRMP na Facebook: 

https://www.facebook.com/events/355841369076421/ 

Materiały z debaty będą publikowane w specjalnym wydawnictwie. 

Uczestnicy debaty mogą dołączyć pisemne opracowania, które ukażą się dodatkowo w materiałach  

z debaty. 
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