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Drodzy Goście, 
Szanowni Państwo, 

 

Witam Państwa serdecznie w tym niezwykłym miejscu, w którym dziś się spotykamy. 

Muzeum Historii Żydów Polskich, odkąd się pojawiło jako nie tylko idea, ale jako piękny, 

świetlisty  budynek, stało się ikonicznym wizerunkiem na mapie Warszawy. Jeżeli wolno mi 

zacytować naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, Muzeum jawi się jako „arka 

przymierza pomiędzy dawnymi a nowymi laty”. Jest z jednej strony, poprzez oczywistą 

obecność historii w jego murach i wokół budynku, przypomnieniem obecności tych, których 

już nie ma: Żydów polskich, którzy stali się ofiarami Holocaustu, tych, którzy byli 

systematycznie pozbawiani swojej godności ludzkiej w getcie, które właśnie tu się 

znajdowało. Z drugiej strony, dzięki humanistycznemu podejściu twórcy budynku, wybitnego 

architekta , Rainera Mahlamakiego, to miejsce – budynek i ożywiony dzięki niemu teren 

wokół , tchną nadzieją i optymizmem.  

 

Kiedy człowiek się już rozgości w tym miejscu, dostrzega także i inną symbolikę. Ten 

budynek i miejsce wokół niego jest w pewnym sensie nawiązaniem do idei miasta, z agorą 

pośrodku, na której odbywają się spotkania wolnych obywateli, decydujących o tym, jak 

powinien wyglądać ich świat, aby czuli się w nim dobrze jako jednostki i jako wspólnota. W 
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dzisiejszej rzeczywistości agora już nie jest jedna, ale jest ich wiele – obecne agory to 

facebook, twitter i inne media społecznościowe. Czasami chyba jednak tęsknimy za 

prawdziwym miejscem, gdzie możemy spotkać przyjaciół w „naturze”, a nie ich awatary albo 

nicki. I to dobrze, że takie miejsca jak to Muzeum postrzegają swoją rolę jako promotorów 

dialogu, spotkań i rozmów osób z różnych stron Europy czy świata, złączonych chęcią 

dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i projektami dla dobra wspólnego. 

 

Konferencja, którą teraz rozpoczynamy wpisuje się w takie podejście dialogiczne. 

Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o Warszawie, ale też bardziej generalnie, o idei miasta, o 

powrocie tej idei w Europie i o tym, jak sprawić, aby ta idea stała się dobrą rzeczywistością. 

 

Są takie momenty w historii, gdy przeszłość, ta nawet daleka, łączy się z przyszłością – i nie 

stanowi to dysonansu, ale naturalne uzupełnienie. Sądzę, że w takim momencie właśnie się 

znajdujemy. Odradza się idea antycznego miasta jako miejsca wymiany i idei i dóbr 

materialnych i duchowych oraz jako aktora odpowiedzialnego za swój rozwój. 

Nieprzypadkowo Benjamin Barber nawołuje, aby oddać władzę burmistrzom – to 

burmistrzowie, lokalne władze, samorządy i ich partnerzy przejmują coraz więcej prerogatyw 

i w coraz większym stopniu stanowią o sobie, o modelach rozwoju, a także coraz bardziej 

angażują obywateli, którzy identyfikują się ze swoim lokalnym otoczeniem. To Porto Allegre, 

w Brazylii, zainicjowało program budżetu obywatelskiego, to burmistrzowie Bogoty, w 

Kolumbii,  Antanas Mockus i Enrique Panalosa wprowadzili standardy środowiskowe dla 

swoich miast oraz zreorganizowali transport publiczny. W Stanach Zjednoczonych 

burmistrzowie Nowego Jorku od dawna mieli wpływ na politykę w wymiarze 

ogólnokrajowym, ale również zmieniali swoje miasta. 
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Także w Europie wiele się dzieje.  Unia od dawna stosowała pojęcie „subsydiarności”, ale 

chyba dopiero teraz, w momencie krystalizacji trendów globalizacyjnych, widzimy jak jest 

ono użyteczne i twórcze. Miasta, ze swoją zróżnicowaną strukturą społeczną, 

skoncentrowaniem ośrodków produkcji wiedzy, więzi środowiskowych i bogatym życiem 

kulturalnym sprzyjają obywatelskiemu zaangażowaniu i tworzeniu wartości dodanej w 

zachodzących procesach społecznych, kulturotwórczych i ekonomicznych. Są laboratoriami 

innowacyjności jeżeli chodzi o praktyki społeczne oraz wprowadzanie standardów 

zrównoważonego rozwoju dla coraz większej liczby mieszkańców naszego globu. 

 

Tylko miasta maja wystarczającą siłę do tego, aby wprowadzić w życie nową umowę 

społeczną na rzecz wzrostu i szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju jako 

równoważnych i koniecznych celów rozwojowych. 

 

Ale miasta to oczywiście nie tylko gospodarka i mechaniczna energia. To także energia 

ludzka. Bez tej energii, która pojawia się w dziełach artystycznych, w wibrującym życiu 

kulturalnym wiodących metropolii Europy, miasta nie byłyby tym czym są - ośrodkami 

tworzenia nowych idei, twórczości, która przemawia do naszych serc i umysłów i pragnie 

zmieniać rzeczywistość. Ta energia ma pluralistyczny charakter – pojawia się w różnych 

miejscach, w ruchach miejskich, które tak nam obrodziły w Warszawie, w kształtowaniu się 

modeli partycypacji obywatelskiej, w formach uaktywniania różnych grup wiekowych, w 

nawiązywaniu do tradycji, ale przefiltrowanej przez nasze współczesne podejście. Ale miasta, 

jako ośrodki, które ktoś nazwał „turbo-kapitalizmen” zmagają się też z wieloma wyzwaniami 

- w tym demograficznymi i imigracyjnymi. Imigracja, czy to komuś się podoba czy nie, już 

jest oczywistością w wielu wielkich aglomeracjach Europy. Rotterdam ma burmistrza 

imigranta i wyznawcę islamu.  I wkrótce nie będzie w tym nic niezwykłego. Ale żeby patrzeć 
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na takie wydarzenie jako na rzecz normalną, musimy pokonać wiele oporów w nas samych: 

niechęci, nacjonalizmu, trybalizmu. 

 

Dla sukcesu naszych miast, w tym Warszawy, tylko połączenie technologii inteligentnego 

miasta, kreatywnego talentu jego mieszkańców oraz tolerancji dla pluralizmu sposobów życia 

i odmienności jest receptą na sukces Warszawy nie tylko jako stolicy dużego państwa w 

Europie, ale jako ośrodka promieniującego otwartością oraz przyciągającego wszystkich w 

swoją orbitę. Dlatego, na naszą skromną, konferencyjną miarę, to, co próbujemy osiągnąć w 

trakcie tych dwóch dni, to wytworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy światem technologii, 

światem twórców kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego wspólnie kształtujących 

Warszawę naszych marzeń, utkaną z tego, co już istnieje.  A więc zachęcam do rozmowy, 

wzajemnego słuchania i otwarcia na inne głosy. 

 

Pragnę podziękować, także w imieniu magazynu THIKNTANK, tym, którzy przyczynili się 

do tego, że Warszawa 3T będzie mogła stać się ciałem. Dziękuję Panu prof. Dariuszowi Stoli 

i całemu Muzeum za życzliwość dla projektu, dziękuję partnerom konferencji (MasterCard, 

Ghelamco ,Microsoft, , Boston Consulting Group i innym,), bez których ta konferencja nie 

mogłaby się odbyć. Dziękuję wszystkim znamienitym panelistom oraz moderatorom. 

Dziękuję tym, których nie będziemy widzieć na panelach, ale bez których zmysłu 

koncepcyjnego i organizacyjnego oraz wielomiesięcznej ciężkiej pracy nad przygotowaniem i 

„dogrywaniem” detali, byłoby nam trudniej. Wierzę, że dla wszystkich te 2 dni będą czasem, 

który zaowocuje w różnych formach i różnych miejscach. 

 


