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Globalizacja jest niewątpliwie jednym z tych współczesnych procesów, które znajdują się u

źródeł najistotniejszych przemian współczesnych społeczeństw. Zachodzące dotąd

niezależnie w obrębie państw narodowych zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne stały

się częścią sieci globalnych powiązań i współzależności, które państwa mogę kontrolować

jednie w ograniczonym stopniu. W wymiarze lokalnym zjawiska te znajdują swoje

odzwierciedlenie między innymi w procesach metropolizacji aglomeracji miejskich, które

wytwarzają własne, specyficzne systemy współrządzenia, stając się także swoistymi

laboratoriami nowych form władzy i demokracji. Zasadniczym celem poznawczym autora

było zatem opisanie i wyjaśnienie przekształceń zachodzących w obrębie współczesnego

państwa narodowego oraz wspartego na nim systemu demokracji przedstawicielskiej pod

wpływem postępującej globalizacji, oddziaływującej na przestrzeń państwa i jego struktury

lokalne za pośrednictwem procesów metropolizacji. Zamierzeniem autora było zatem

zgłębienie nowych zjawisk władczych i form ich uprawomocniania oraz odkrycie i opisanie

struktur społecznych, w których zjawiska te są ulokowane. Powyższej problematyce

odpowiada rozwijana przez autora od dłuższego czasu orientacja badawcza
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mieszcząca się w obrębie antropologii  i  socjologii pol ityki . Odkrycie nowych

przestrzeni władzy i zbadania mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych form, w które

przestrzenie te są zorganizowane, wymaga wyjścia poza perspektywę prawno-instytucjonalne

i poszerzenie jej o komponent normatywno-aksjologiczny. Tam, gdzie oddziaływanie

regulacji prawnych traci na znaczeniu, podstawowym regulatorem pozostaje kultura, będąca

także kluczem do zrozumienia nowych procesów strukturotwórczych oraz instytucjonalizacji,

dla których państwo narodowe nie jest wiodącym układem odniesienie.

Punktem wyjścia było scharakteryzowanie procesów globalizacji, w wymiarze w jakim

oddziaływają one na sterowność współczesnych systemów społecznych, której

dotychczasowym gwarantem było państwo narodowe i generowane przez nie regulacje

właściwe epoce westfalskiej. Podstawowe pytanie badawcze, jakie postawiono na tym

poziomie odnosiło się do charakteru stosunków władzy i wpływu w warunkach

globalizacji oraz poziomu sterowności i  narzędzi za pomocą, których owa

sterowność jest w obrębie współczesnych systemów społecznych

utrzymywana. Władza polityczna skupiona w państwie charakteryzowała się

racjonalnością procesów biurokratycznych właściwych administracji, silnym umocowaniem

terytorialnym wyznaczonym granicami oraz relacyjnością i hierarchicznością wynikającymi z

klarownego podziału na władzę publiczną, a więc rządzących oraz podległych tej władzy, tj.

rządzonych.

Kolejne istotne pytanie badawcze dotyczyło wyjaśnienia wpływu globalizacji  na

funkcjonowanie państwa, jego potencjał w dalszym generowaniu porządku

i regulacji społecznych oraz ewentualnych strategii obronnych „aktorów

państwowych” podejmujących próby dostosowania się do nowych realiów

m.in. poprzez zmiany relacji między organami centralnymi a władzą

jednostek terytorialnych. Oznacza to spojrzenie na ewolucję instytucji państwa jako

generatora ładu społecznego mającego decydujący wpływ na przebieg procesów społecznych

na podległym jego władzy obszarze.

Zmiana pozycji i struktury państwa może pociągać za sobą głębokie zmiany w

funkcjonowaniu systemu demokratycznego, którego państwo jest podstawowym gwarantem.

To państwo stoi na straży demokratycznych zasad konstytucyjnych wyznaczających w

społeczeństwie przestrzeń publiczną gwarantującą równość i wolność obywateli, chronioną

przed bezpośrednim podporządkowaniem grze rynkowej. Model demokracji
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przedstawicielskiej oparty na mechanizmie reprezentacji politycznej okazał się być

najbardziej adekwatnym systemem władzy względem nowoczesnego państwa gwarantującego

równowagę między demokracją i rynkiem, które wiedzione są przez odmienne racjonalności.

W związku z powyższym kolejnym istotnym pytaniem badawczym było to odnoszące się do

funkcjonowania i  kondycji demokracji przedstawicielskiej, jej

mechanizmów reprezentacji, jako źródła legitymizacji władzy politycznej

oraz ewentualnych przekształceń w obrębie systemu demokratycznego

następujących za sprawą zmian dokonujących się w dwóch wcześniejszych

wymiarach tj. globalnymi i państwowym . Kontekstem poruszanego tu problemu

jest zjawisko zdefiniowane jako „kryzys reprezentacji” oraz pojawiające się w jego

następstwie bezpośrednie i partycypacyjne formy ekspresji politycznej obywateli, które

świadczą o wykraczaniu poza model elektoralno-przedstawicielski.

Określone wyżej zagadnienia wpisują się w badania, jakie autor prowadzi od ponad 10 lat. W

początkowej fazie badania te koncentrowały się na analizie erozji europejskich państw o

orientacji społecznej (welfare state). Przedmiotem analiz była pogarszająca się kondycja

finansowa państw, które za jeden ze swoich priorytetów przyjęły dbanie o dobrobyt swoich

obywateli, gwarantując im relatywnie wysoki poziom odrynkowienia ich egzystencji.

Realizowane badania odnosiły się także do infiltracji europejskiego modelu społecznego

przez nabierające znaczenia od połowy lat 70. idee neoliberalne, których intensywny napływ

zbiegł się z postępującymi procesami globalizacji i słabnącą kondycją welfare state.

Zwieńczeniem tych prac badawczych była książka pt. „Globalizacja – sprawiedliwość

społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy” wydana w 2008 roku.1

Obecne zainteresowania badawcze autora uległy poszerzeniu, a ich zakres nie obejmuje już

tylko orientacji społecznej państwa. Ewolucja samego systemu globalnego oraz

przyspieszenie procesów globalizacji na przełomie XX i XXI wieku, nie podważają już tylko

zasadności europejskiego modelu społecznego, ale sięgają znacznie głębiej penetrując

podstawy państwa, władzy i demokracji i to często przy użyciu narzędzi z demokracją

utożsamianych. Zdefiniowany wyżej problem badawczy oznacza w gruncie rzeczy pytanie o

przyszłość państwa i demokracji w warunkach świata globalnego.

Przeprowadzenie rzetelnej analizy powyższych zagadnień, implikowało konieczność

przeprowadzenia badań empirycznych, bazujących na zoperacjonalizowaniu przedstawionych

1 R. PYKA, Globalizacja – sprawiedliwość społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy,
Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2008, ss. 190.
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zagadnień w przestrzeni konkretnego społeczeństwa. Chodziło zatem o zidentyfikowanie

takich przestrzeni dostępnych badaniu empirycznemu, w których piętno procesów globalnych

byłoby wyraźnie widoczne. Chociaż globalny system stanowi przestrzeń „odcentrowioną”, to

jak każda sieć posiada punkty węzłowe, w których kumuluje się dynamika przepływów i

koncentrują się aktorzy globalnej gry. W globalnym świecie funkcję taką pełnią, choć w

różnej skali i z rożnym zasięgiem, metropolie oraz obszary metropolitalne, przenoszące logikę

systemu globalnego do przestrzeni lokalnej za pośrednictwem procesów metropolizacji. W

związku z powyższym badania empiryczne skoncentrowane zostały na francuskich obszarach

miejskich, co z jednej strony wpisuje się w kontynuację dotychczasowych badań autora, ale

jednocześnie jest uwarunkowane specyfiką francuskiego społeczeństwa, a w szczególności

historyczności jego instytucji państwa oraz demokracji przedstawicielskiej.

Istotnym w związku tym pytaniem stanowiącym zoperacjonalizowaną formę pierwszego

ogólnego pytania badawczego było to odnoszące się do przebiegu procesów

metropolizacji w warunkach francuskich i ich wpływu na sterowność

funkcjonalnych obszarów miejskich. Metropolizacja może bowiem oznaczać

pluralizację i dehierarchizację stosunków władzy w związku z nagromadzeniem

przestrzennym dużej liczby heterogenicznych aktorów, których zagregowane działania mogą

wpływać na wyłanianie się specyficznego systemu gwarantującego samowytwarzanie się

przestrzeni i specyficzną formę sterowności obszaru metropolitalnego, w której rola władzy

publicznej ulega zrelatywizowaniu.

Operacjonalizacja drugiego głównego pytania badawczego odnoszącego się do zmiany

pozycji państwa, oznacza analizę odpowiedzi francuskiego systemu polityczno-

administracyjnego na zjawisko metropolizacji.  Chodziło więc w szczególności o

zweryfikowanie wpływu procesów metropolizacji, będących medium globalizacji w

przestrzeni lokalnej, na strukturę instytucjonalną władzy, w kontekście z jednej strony silnych

uwarunkowań społeczno-historycznych tej struktury, z drugiej strony wyłaniających się

imperatywów globalnych wymuszających procesy adaptacyjne. Przedmiotem badania

uczyniono zmiany usytuowania władzy lokalnej, procesy decentralizacji oraz

upodmiotowienia aglomeracji czy obszarów metropolitalnych.

Ponieważ obszary metropolitalne stanowią dla autora pole badawcze służące analizie nowych

relacji władzy i wpływu, stanowią one swoiste laboratorium, w którym testowane są nowe

formy i praktyki demokratyczne. Dlatego kolejnym pytaniem szczegółowym odnoszącym się
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do trzeciego głównego pytania badawczego, by to poruszające kwestię przekształceń w

obrębie modelu demokracji przedstawicielskiej, jako narzędzia służącego

generowaniu i legitymizowaniu rozstrzygnięć wobec konkurencyjnych

interesów społecznych, pod wpływem postępującej pluralizacji i

dehierarchizacji stosunków władzy oraz wykształcania się na obszarach

metropolitalnych obok przedstawicielskiego, nowego, partycypacyjnego

modelu decyzyjnego.

Przeprowadzenie badań empirycznych, które pozwoliłyby na udzielenie odpowiedzi na

postawione pytania badawcze wymagało wypracowania właściwego podejścia badawczego.

Autor przyjął założenie, że ani samo spojrzenie od strony procesów globalnych, ani

perspektywa czysto formalno-prawna skupiająca się na nowych regulacjach, nie pozwolą na

wyjaśnienie napięć i sprzeczności, jakie kształtują współczesne społeczeństwa i ich instytucje,

jeśli nie zostaną one ujęte łącznie w perspektywie historyczności danego społeczeństwa

uwzględniającej jego konstrukcję normatywno-aksjologiczną. Godne uwagi jest zatem

zarówno to, w jaki sposób dochodzi do reprodukcji porządku globalnego i jego logiki w

obrębie państwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, ale także, a

może przede wszystkim, ukazanie „oporu”, jaki stawia społeczeństwo i państwo względem

coraz silnej determinujących ich sytuację zewnętrznych imperatywów właściwych systemowi

globalnemu. Zbadanie wspomnianego „oporu” jest kluczem do zrozumienia ostatecznego

kształtu instytucji i rozwiązań normatywnych, które stanowią wyłącznie zewnętrze przejawy i

rezultaty procesu ścierania się specyficznej historyczności danego społeczeństwa z

zewnętrznymi względem niego uwarunkowaniami globalnymi. Z tego właśnie powodu

zdecydowano się w powyższych analizach na zastosowanie antropologicznego podejścia

badawczego właściwego dla socjologii polityki i antropologii polityki, których zespolenie

pozwoliło na uzyskanie szerokiego obrazu metamorfozy współczesnych społeczeństw.

Podejście to stanowi jednocześnie specyfikę i zasadniczy wkład prezentowanego dzieła w

rozwój polskiej nauki.

Zrozumienie przekształceń dokonujących się w przestrzeni polityki i władzy, których

zamkniętym bastionem przez pewien czas pozostawało państwo narodowe i jego struktury

instytucjonalne, wymaga zagłębienia się w świat kulturowy aktów i zbiorowości, które w

swoich praktykach wytwarzają współczesną przestrzeń polityczną „rozlewającą się” poza

instytucje władzy publicznej. Zbadanie nowych miejsc, w których lokuje się władza, gdzie

krystalizują się nowe tożsamości oraz formy reprezentacji obywateli, modyfikując ich
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tożsamość narodową i obywatelską, wymaga spojrzenia jakościowego i lokalnego, bowiem

jak wskazywano, to właśnie poziom lokalny, a obszary metropolitalne w szczególności,

stanowią najdogodniejsze miejsce przeprowadzania tego rodzaju analiz.

W związku z powyższym spośród wielu metod stosownych w socjologii i antropologii

polityki, autor zdecydował się na zastosowanie metody wywiadu, w tym techniki

pogłębionych i zogniskowanych wywiadów swobodnych z tzw. ekspertami społecznymi

oraz metody analizy dokumentów. Zastosowanie wywiadu jakościowego związane było z

koniecznością wniknięcia w świadomość aktorów i ukrytych w niej głębokich pokładów

normatywnych będących źródłem specyficznych przedstawień rzeczywistości, które

wpływają na jej ocenę i determinują specyficzny dyskurs oraz działania aktorów.

Zastosowanie techniki wywiadu swobodnego wynikało także z właściwości samych

respondentów, którzy będąc w większości aktorami procesów stanowiących przedmiot badań

występują w roli ekspertów społecznych. Z założenia wiedzą bowiem więcej na temat

podejmowanych w badaniach zagadnień, niż sam badacz, który występuje w roli uczącego

się. Przesądza to o zastosowaniu podejścia jakościowego oraz technik o niskim stopniu

standaryzacji. Analiza dokumentów z elementami analizy treści stanowiły drugą z

zastosowanych przez autora metod badawczych. Zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami

badaczowi chodziło o dotarcie do dokumentów, w których treści ukryte są określone

interpretacje rzeczywistości, jej oceny oraz formułowane są postulaty przeprowadzania

zmian. Przedmiotem zainteresowań badawczych były w związku z tym przede wszystkim

dokumenty zbierane w sposób systematyczny, stanowiące z jednej strony dokumenty o

charakterze naukowym, ale także dokumenty oficjalne.

Z powodów, jakie zostały już określone, zdecydowano się na przeprowadzenie badań w

ramach społeczeństwa francuskiego, którego specyficzna historyczność odnosząca się do

roli państwa i praw obywatelskich, pozwoliła w sposób bardziej wyrazisty uchwycić jego

konfrontację z wymogami systemu globalnego, czego dogodnym miejscem obserwacji

uczyniono francuskie obszary metropolitalne i aglomeracje.

Wskazując na ramy czasowe podejmowanej analizy należy stwierdzić, że została ona

precyzyjnie domknięta tylko jednostronnie. Chociaż same badania empiryczne zostały

przeprowadzone w 2010 roku, tuż przed przeprowadzeniem we Francji reformy terytorialnej,

to poruszane w ich trakcie kwestie dotyczyły także uwarunkowań historycznych

współczesnych przekształceń francuskiego państwa oraz jego systemu lokalnego. Okresem,
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na którym przede wszystkim skoncentrowano wysiłki badawcze była pierwsza dekada XXI

wieku, kiedy problematyka metropolizacji, jako przejaw wyzwań globalnych, zaczęła

znajdywać odzwierciedlenie w dyskursie publicznym i próbach przyjęcia nowych rozwiązań

instytucjonalnych. Okres ten otwiera reforma Chevènement z 1999 roku oraz prowadzona

w jej następstwie debata, a zamyka go kolejna reforma terytorialna z 2010 roku, której

zadaniem miało być dostosowanie francuskiego państwa i jego struktury terytorialnej do

wyzwań globalnych.

Przeprowadzone przez autora badania rozpoczęte zostały w październiku 2010 roku podczas

ponad miesięcznego pobytu we Francji w ramach projektu badawczego pt. „Les enjeux de

l’intercommunalité et de la métropolisation en France” (Wyzwania współpracy

międzygminnej oraz metropolizacja we Francji), który został w znacznej części sfinansowany

z grantu przyznanego przez Ambasadę Francuską w Warszawie. To właśnie podczas tego

pierwszego pobytu we Francji autor przeprowadził większość wywiadów eksperckich oraz

zgromadził wstępny materiał do analizy dokumentów. Prowadząc analizę zabranego

materiału w Polsce, badacz powracał do Francji jeszcze kilkakrotnie do roku 2013 włącznie

celem uzupełnienia materiałów i danych empirycznych. Determinujący był jednak pierwszy,

najdłuższy pobyt, kiedy w październiku i listopadzie 2010 roku, badacz odwiedził największe

wybrane aglomeracje Francji, tj. Lyon, Bordeaux, Paryż oraz wspólnotę aglomeracji Saint-

Etienne Métropole, przeprowadzając w nich łącznie 37 eksperckich wywiadów swobodnych.

Poddany badaniu zbiór respondentów nie stanowił próby w rozumieniu statystycznym, lecz

zbiorowość dobraną celowo z uwagi na kompetencje, wiedzę oraz funkcje pełnione przez

respondentów. W skład grupy respondentów weszli politycy szczebla centralnego i lokalnego,

działacze samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych struktur

parapublicznych, a także naukowcy i eksperci. Bardzo istotną kwestią w toku realizacji badań

była ich zbieżność czasowa z ostatnią fazą prac parlamentarnych nad reformą terytorialną

przyjętą we Francji w postaci ustawy z 16 grudnia 2010 roku. Dało to badaczowi możliwość

bezpośredniego obserwowania interesujących go zjawisk oraz prowadzenia wywiadów w

najdogodniejszym do tego momencie, kiedy respondenci byli często aktywnie zaangażowani

w debatę, a w niektórych wypadkach w sam proces tworzenia nowych regulacji stanowiących

próbę odpowiedzenia na określone imperatywy globalne, w tym zjawisko metropolizacji.

Jako przykład wyzwań związanych z realizacją przedstawianego tu projektu badawczego

można podać fakt, iż badaczowi udało się przeprowadzić wywiad w francuskim

Zgromadzeniu Narodowym z deputowanym, byłym wielokrotnym ministrem, a wówczas
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sprawozdawcą parlamentarnym projektu wspominanej wyżej ustawy o reformie terytorialnej,

Panem Dominique’iem Perbenem. Przeprowadzone przez badacza wywiady swobodne

trwające od 60 do 120 minut były realizowane w języku francuskim i rejestrowane na

cyfrowym dyktafonie. Analiza zebranego materiału empirycznego wymagała dokonania

transkrypcji wywiadów z nagrania dźwiękowego na formę pisemną, który to proces należało

dodatkowo połączyć z tłumaczeniem na język polski. W ponad 50% proces transkrypcji

liczących łącznie ponad 60 godzin nagrań badacz przeprowadził samodzielnie, co

podyktowane było przede wszystkim troską o jakość i wierność tłumaczenia, które wymagało

operowania specyficznymi pojęciami, a nie rzadko znajomości francuskiego żargonu

naukowego czy samorządowego. Po dokonaniu transkrypcji, materiał empiryczny został

poddany analizie treści oraz kodowaniu biorąc pod uwagę wcześniej skonstruowany wykaz

zagadnień i kategorii składających się na podstawowe zagadnienia badawcze. Prezentacja

wyników badań oznaczała w praktyce konieczność syntetyzowania skategoryzowanych

wypowiedzi respondentów i wzbogacania ich o odniesienia do wyników analizy

dokumentów. Z uwagi na wysokie kompetencje respondentów i jakość oraz trafność ich

wypowiedzi, syntetyczna ich analiza została wzbogacona o liczne, momentami także

obszerne, fragmenty wypowiedzi, które zostały zakodowane tak, by zapewnić ich poufność.

Przechodząc do omówienia struktury książki oraz osiągniętych rezultatów należy wskazać, że

praca składa się łącznie z wprowadzenia i sześciu rozdziałów oraz aneksu zawierającego listę

osób biorących udział w badaniach i bibliografii.

Pierwszy rozdział zatytułowany Władza, państwo narodowe i demokracja w kontekście

wyzwań globalnych i lokalnych, ma charakter teoretyczny i wprowadza w kluczowe

zagadnienia książki. Jego struktura odzwierciedla ciąg myślowy zawarty w problematyce

badawczej. Podejmowane w nim zagadnienia to kolejno globalny „antyporządek”, jego

wpływ na państwo, a tym samym demokrację i ideę obywatelstwa, dla których właściwą

przestrzenią obserwacji są obszary metropolitalne podlegające procesom metropolizacji, która

stanowi medium dla globalizacji w przestrzeni lokalnej.

Ważnym rezultatem rozważań zawartych w tym rozdziale jest wprowadzone przez autora

pojęcie „antyporządku globalnego ładu”, użyte dla opisu globalnej rzeczywistości, która

chociaż stanowi nowy ład, jest zaprzeczeniem dotychczasowego porządku opierającego się na

jasno określonych instytucjach i wytwarzanych przez nie regulacjach, których

mandatariuszami były państwa narodowe, nadające systemowi stabilność i przewidywalność.



10

Postępujące procesy globalizacji wprowadziły tymczasem na scenę globalnych stosunków

społecznych nieograniczoną liczbą nowych zróżnicowanych ze względu na rodzaj i

pochodzenie aktorów społecznych, kierujących się odrębnymi regułami i motywacjami,

których nakładające się na siebie działania stanowią treść globalnej „metagry” umykającej

dotychczasowym formom kontroli i regulacji. Chociaż w tej ostatniej przeplatają się

autonomiczne dotąd standardy racjonalności, niektóre z nich zyskują przewagę ze względu na

zbieżność ich reguł z logiką globalną, co przesądziło o światowej ekspansji wolnego rynku

promującego usuwanie barier i ograniczeń oraz o osłabieniu racjonalności administracyjno-

politycznej wprowadzającej określone standardy i imperatywy gwarantujące egzystencję

demokracji. Państwo, które pozostaje w warstwie symbolicznej podstawowym punktem

odniesienia traci wiodący wpływ na kształtowanie procesów społecznych w wymiarze

wewnętrznym i zewnętrznym, a polityka rozumiana jako proces agregacji i rozstrzygania

sprzeczności wychodzi poza jego mechanizmy instytucjonalne.

Konfrontacja racjonalności i logiki demokracji oraz globalnego kapitalizmu staje się

procesem dokonującym się obecnie także na poziomie największych miast i obszarów

metropolitalnych. To na tych obszarach podlegających procesom globalnym można

zaobserwować infiltrację demokracji przedstawicielskiej przez logikę globalnego kapitalizmu.

Jednym z rezultatów tego zjawiska jest pojawienie się praktyk partycypacyjnych

i deliberacyjnych, które mogą być odczytywane jako przejaw obrony systemu

demokratycznego, ale jednocześnie dokonują się przy użyciu racjonalności obcej

dotychczasowemu modelowi demokracji przedstawicielskiej. Wskazywana wewnętrzna

sprzeczność procesów politycznych przebiegających na obszarach metropolitalnych skutkuje

podwójną interpretacją rosnącego nacisku na pluralizację procesów decyzyjnych,

przejawiających się w rozwoju narzędzi partycypacji i wykształcaniu się logiki governance.

Pierwsza interpretacja mówi o reprodukcji globalnego kapitalizmu na poziomie obszarów

metropolitalnych. W tym ujęciu włączanie w procesy decyzyjne grup zmarginalizowanych

tworzy jedynie iluzję kontroli nad procesami ekonomicznymi, które faktycznie wyrażają się

na poziomie globalnym. Z drugiej jednak strony gwałtowne i spontaniczne formy

partycypacji, które Rosanvallon zaliczył do podstawowych instrumentów kontrdemokracji

mogą być wyrazem kształtowania się nowej odmiany postaw obywatelskich i próby ocalenia

podstaw demokracji.

Sformułowanie problematyki badawczej oraz wypracowanie adekwatnego podejścia

metodologicznego, to tytuł drugiego rozdziału książki. W rozdziale tym autor ostatecznie
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sformułował problematykę badawczą poddając ją eksplikacji i operacjonalizacji. W wyniku

tych analiz autor podjął decyzję o zastosowaniu specyficznego podejścia badawczego, które

lokuje się na styku dyscyplin socjologii polityki i antropologii polityki.

Kolejne rozdziały książki stanowią analizę przeprowadzonych badań empirycznych. W

rozdziale trzecim pt. Uwarunkowania oraz aktualny stan procesów metropolizacyjnych we

Francji, podejmowane są zagadnienia odnoszące się do wpływu procesów globalnych na

sterowność systemów społecznych, a w szczególności przebiegu procesów metropolizacji w

warunkach francuskich i ich oddziaływania na sterowność funkcjonalnych obszarów

miejskich. W rozdziale tym przedstawiono także historyczno-normatywne uwarunkowania

francuskiego systemu władzy lokalnej w relacji z władzą centralną, co pozwoliło na

odtworzenie specyficznej w tym zakresie historyczności francuskiego społeczeństwa.

Rozdział czwarty zatytułowany Transformacja francuskiego systemu organizacji

terytorialnej w następstwie metropolizacji, poświęcony został wpływowi „globalnego

antyporządku” na przekształcenia w funkcjonowaniu państwa, jako podstawowego

instrumentu generowania porządku i regulacji społecznych. W rozdziale tym podjęto przede

wszystkim zagadnienie przekształceń francuskiego lokalnego systemu polityczno-

administracyjnego w następstwie oddziaływania zjawiska metropolizacji ze szczególnym

uwzględnienie oporu, jaki w swej konstrukcji historyczno-normatywnej system ten stawia

wobec przenikającej z poziomu globalnego logiki liberalno-rynkowej. Między rządem a

rządnością – governance i demokracja w przestrzeni metropolii, to tytuł rozdziału piątego,

którego przedmiotem uczyniono wpływ wcześniej analizowanych zagadnień związanych z

ewolucją pozycji państwa za sprawą procesów globalnych na funkcjonowanie i kondycję

współczesnego modelu demokracji przedstawicielskiej. Przedmiotem szczególnych

zainteresowań autora było w tym rozdziale przekraczanie modelu przedstawicielskiego w

następstwie pluralizacji i dehierarchizacji stosunków władzy oraz wykształcania się na

obszarach metropolitalnych nowego opisywanego przy użyciu pojęcia governance modelu

decyzyjnego.

W ostatnim, szóstym rozdziale, autor dokonał syntezy podejmowanych zagadnień, formułując

wnioski z przeprowadzonych badań odnosząc je każdorazowo do postawionych na początku

książki pytań badawczych.

Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło wpływu globalizacji na stosunki władzy, wpływu oraz

ogólną sterowność systemów społecznych, którego operacjonalizacja oznaczała analizę
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przebiegu procesów metropolizacji w warunkach francuskich i ich wpływu na sterowność

funkcjonalnych obszarów miejskich. Na postawie przeprowadzonych badań oraz analizy

dokumentów należy stwierdzić znaczące oddziaływanie procesów metropolizacyjnych na

terytorium Francji, która z państwa o dominacji ludności wiejskiej, stała się w drugiej połowie

XX wieku państwem zamieszkiwanym w większości przez ludność miejską skoncentrowaną

w największych ośrodkach miejskich i obszarach metropolitalnych. Metropolizacja w

warunkach francuskich oznacza dwa pozornie sprzeczne procesy, z których pierwszy odnosi

się do dyfuzji, dekoncentracji, a tym samym równoważenia funkcji miejskich i

metropolitalnych poza Paryżem będącym jedyną francuską metropolią światową. Drugi

proces odnosi się natomiast do koncentracji i polaryzacji procesów urbanizacji w obrębie

największych francuskich aglomeracji generujących własne obszary metropolitalne, w

których ogniskuje się dynamika rozwojowa całego społeczeństwa. Postępujące procesy

metropolizacji francuskiego terytorium powiązane ze stopniowym wkraczaniem Francji w

system globalnych zależności, zaczęły ujawniać narastającą niekompatybilność

francuskiego systemu społeczno-gospodarczego (kryzys welfare state) oraz jego

organizacji terytorialnej względem imperatywów globalnego systemu gospodarczego.

Spowodowało to we Francji istotne spowolnienie gospodarcze, a następnie wejście w stan

poważnego kryzysu, który zbiegł się czasowo z procesem trudnej i powolnej rekonfiguracji

francuskiego systemu społeczno – politycznego. Traumatyczność tego procesu oraz jego

niska dynamika i efektywność, spowodowane były silną inercją struktury normatywno-

instytucjonalnej francuskiego społeczeństwa, silnie zakorzenionej w jego historyczności i

stanowiącej istotny budulec jego republikańskiej tożsamości narodowo-politycznej. Mimo

wielu prób nie udało się przeprowadzić reformy samorządu gminnego we Francji, która

mogłaby podnieść efektywność procesów zarządczych, kluczowych w warunkach

„terytorializacji rozwoju”. Dowodzi to, iż w procesie analizy ewolucji systemu społeczno-

politycznego, prócz imperatywów finansowych i ekonomicznych płynących z globalnego

systemu gospodarczego, należy każdorazowo uwzględniać normatywną konstrukcję

historyczności analizowanego społeczeństwa, na którą zwrócono w tym opracowaniu

szczególną uwagę.

Drugie zasadnicze pytanie badawcze odnosiło się do wpływu globalizacji na strukturę

państwa, a przeprowadzonych badaniach oznaczało opis i wyjaśnienie reakcji francuskiego

systemu polityczno-administracyjnego na zjawisko metropolizacji. Chodziło więc o

analizę przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych stanowiących trudny kompromis
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między normatywnym szkieletem francuskiego społeczeństwa, a wywierającymi presję na

jego historyczność wymogami „globalnego antyporządku”. Transformacja francuskiego

państwa i jego systemu polityczno-administracyjnego odbywała się zgodnie z koncepcją

terytorialnego paradygmatu rozwojowego, w myśl którego wzrost gospodarczy, innowacje

i nowe wartości tworzone są na poziomie lokalnym, a państwo traci możliwość odgórnego

generowania rozwoju. Naturalnym rezultatem takiego podejścia była decentralizacja

przeprowadzana we Francji w dwóch ostatnich dekadach XX i na początku XXI wieku.

Specyfika decentralizacji we Francji polegała na wyłącznie funkcjonalnym jej charakterze,

bowiem nie wiązała się z reformą struktury terytorialnej, oznaczając przeniesienie

dotychczasowych kompetencji ze struktur państwowych, na samorząd lokalny w

niezmienionym kształcie. Francuskie gminy odznaczające się małymi rozmiarami i

rekordową liczbą (ponad 36.000) zyskały pozycję dominującą w systemie lokalnym.

Paradoks francuskiej decentralizacji polegał zatem na oparciu modernizacji państw, czyli

dostosowaniu go do nowoczesnych uwarunkowań rozwojowych, na klasycznych jednostkach

terytorialnych, których historia sięga czasów Rewolucji Francuskiej i zignorowaniu fenomenu

metropolizacji. Nie przesądza to jednak o braku zdolności adaptacyjnych francuskiego

państwa, które wobec inercji struktury terytorialnej, zaczęło generować sobie

charakterystyczne funkcjonalne substytuty w postaci „publicznych jednostek współpracy

międzygminnej” (EPCI). Jednostki te w postaci min. Wspólnot Miejskich oraz Wspólnot

Aglomeracji stanowią specyficzną odpowiedź francuskiego systemu polityczno-

administracyjnego na fenomen miejski oraz nowy paradygmat rozwoju gospodarczego, w

sytuacji braku możliwości zmodyfikowania czy likwidacji klasycznych jednostek samorządu

terytorialnego. Reforma Chevènement z 1999 roku, po której nastąpił liczebny wzrost

struktur międzygminnych (EPCI) ugruntowała nasilający się dualizm w strukturze

terytorialnej Francji między klasycznymi i dominującymi jednostkami samorządowymi

(gmina, departament) a właściwymi drugiej nowoczesności Wspólnotami Aglomeracji i

Wspólnotami Miejskimi, które choć de facto przejęły zarząd nad obszarami metropolitalnymi,

utrzymywane były w subordynacji względem szczebla gminnego. Ten swoisty dualizm

przełamać miała reforma terytorialna z 2010 roku, która w pierwotnych założeniach

przekształcała struktury międzygminne w pełnoprawne jednostki samorządowe, w tym

Metropolie, dominujące w obszarach miejskich. Ponowna kolizja tendencji modernizacyjnych

z normatywnym szkieletem francuskiego republikanizmu, przesądziła o zwycięstwie

„dawnego ustroju”. Omawiany dualizm został utrzymany, a do wachlarza form współpracy
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międzygminnej doszły kolejne jej odmiany, tj. Metropolie, które będąc de facto wzmocnioną

odmianą Wspólnot Miejskich zachowały statut jednostki współpracy międzygminnej (EPCI).

Największą innowacją wprowadzoną reformą z 2010 roku okazały się być Bieguny

Metropolitalne.

Wracając do pierwotnego pytania należy stwierdzić, że ewolucja francuskiego systemu

społeczno-politycznego stanowi następstwo skomplikowanej gry pierwotnych elementów

historyczności francuskiego społeczeństwa oraz penetrujących i przekształcających tą

historyczność imperatywów globalnych, których jednym z przejawów jest metropolizacja. W

przypadku Francji proces ten przyniósł dosyć specyficzne rozwiązania instytucjonalne,

będące następstwem decentralizacji oraz rozwoju współpracy międzygminnej, które tylko

częściowo pozwoliły stawić czoła wyzwaniom współczesności, a więc także rozwojowi

obszarów metropolitalnych. Najnowszym trendem wydaje się być rozwijająca się coraz

dynamiczniej współpraca międzyterytorialna, której przejawem są bieguny metropolitalne.

Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że system będzie ewoluował w kierunku

upodmiotowienia politycznego struktur międzygminnych oraz zinstytucjonalizowanych form

ich współpracy, która prędzej lub później spowodują wytworzenie specyficznego

instytucjonalnego reżimu miejskiego.

Trzecie główne pytanie badawcze dotyczyło oddziaływania zidentyfikowanych przekształceń

form władzy i sterowności społeczeństw, mających odzwierciedlenie w ewolucji systemu

instytucjonalnego, na funkcjonowanie i kondycję demokracji przedstawicielskiej oraz

mechanizmy reprezentacji, jako źródła legitymizacji władzy politycznej.

Zjawiska te są bardzo dobrze widoczne w dużych ośrodkach miejskich i metropolitalnych, w

których procesy zarządcze stanowią rezultat skomplikowanej gry wielu aktorów i podmiotów.

Tym samym obok klasycznego systemu administracyjnego (government), wykształca się

system sieciowej władzy rozproszonej (governance), w którym o swoją pozycję upominają

się także coraz bardziej refleksyjni obywatele mający poczucie słabnącego wpływu, który

starają się rozwijać poprzez wychodzące poza model elektoralno - przedstawicielski

bezpośrednie formy aktywności politycznej. To na tych obszarach ścierają się dwie odmiany

legitymowania decyzji władczych, tj. klasyczny model przedstawicielski oparty na systemie

reprezentacji politycznej i wyborach oraz krystalizujący się model partycypacyjny, w którym

źródłem uprawomocnienia czyni się bezpośrednie uczestnictwo obywateli. Kluczowym

pytaniem pozostaje to, jaką artykulację przyjmą relacje między nowymi, wymienionymi
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reżimami zarządczymi i odpowiadającymi im typami uprawomocnienia. Czy zaobserwowane

przemiany oznaczają postęp demokratyzacji i jej kolejne stadium, czy raczej powolne

odchodzenie od demokracji jako takiej? W książce autor przytoczył dwa możliwe

scenariusze. Pierwszy, pesymistyczny scenariusz, zakłada powolne dryfowanie społeczeństw

w kierunku reżimu określonego jako „postdemokracja”, w którym ostateczna erozja systemu

przedstawicielskiego idzie w parze z postępującym zobojętnieniem obywateli względem

polityki i wykształceniem się systemu oligarchicznego. Drugim, możliwym scenariuszem,

który wydaje się być zdecydowanie bardziej optymistycznym, jest dążenie do poprawy

kondycji współczesnej demokracji poprzez próbę sprzężenia klasycznego modelu

przedstawicielskiego, z modelem demokracji partycypacyjnej, z których samodzielnie

żaden efektywnie funkcjonować już nie może. W tym sensie wyłaniający się model

partycypacyjny może stanowić źródło nowej dynamiki ożywiającej współczesną demokrację,

pod warunkiem jednak, że nie będzie traktowany jako jej samowystarczalny substytut.

System współrządzenia (governance) ma także liczne ograniczenia i pułapki. Chociaż reżim

ten jest obecnie idealizowany, należy pamiętać, że jego bezpośrednie łącznie z koncepcją

demokracji partycypacyjnej jest istotnym nadużyciem. Mimo tego, że szeroko rozumiana

partycypacja jest w modelu governance podstawowym źródłem legitymizowania

rozstrzygnięć, to automatyczne łączenie wszelkich form partycypacji z ideą demokracji jest

nieuprawnionym uproszczeniem. Głębsze obserwacje pokazują, że różnego rodzaju gremia

doradcze, jak chociażby Rady ds. rozwoju działające przy francuskich aglomeracjach oraz

inne grupy konsultacyjne, w tym niektóre rady dzielnicowe, balansują na granicy

oligarchicznych zgromadzeń eksperckich i rzeczywistej partycypacji obywatelskiej.

Przeprowadzone we Francji badania odnoszące się do funkcjonowania Rad ds. rozwoju, nie

potwierdziły ich oligarchiczności, gdyż gremia te są zdolne do refleksji w kategoriach dobra

wspólnego. Trudno jednak także uznać je za narzędzia pozwalające na realizację demokracji

partycypacyjnej, które tworzyłyby przestrzeń debaty obywatelskiej umożliwiającej

mieszkańcom szeroką partycypację i publiczną ekspresję. Widma postdemokracji nie oddali

ani kurczowe trzymanie się kanonów systemu przedstawicielskiego, ani jego alternacja przez

rozwiązania wyłącznie partycypacyjne. Może za tym przemawiać wypowiedź Pierre’a

Rosanvallona, w której stwierdza on, iż „nie można żywić nadziei, że pod postacią władzy

kontrdemokratycznej urzeczywistni się taka forma powszechności, którą uznalibyśmy za

niemożliwą do osiągnięcia za pośrednictwem zwykłych mechanizmów rządu
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przedstawicielskiego”. […] Doskonałość instytucji demokratycznych wymaga pluralizmu

form uczestnictwa i suwerenności”2.

Choć książka w dużej mierze dotyczy uwarunkowań francuskich, porusza w istocie kwestie

uniwersalne, dotyczące wyzwań stających przed współczesnymi demokratycznymi

państwami narodowymi. Książka adresowana jest do wszystkich tych badaczy

współczesności, którzy starają się zgłębić procesy przemian, jakim podlega współczesne

państwo oraz demokracja w warunkach kształtowania się systemu globalnego. Tym, co

wyróżnia prezentowaną pracę, jest wyjście poza wyłącznie teoretyczne dywagacje i osadzenie

nakreślonej problematyki w uwarunkowaniach konkretnego społeczeństwa. Swoje wnioski

autor oparł bowiem na pokaźnym materiale empirycznym, jaki zgromadził podczas swoich

badań prowadzonych we Francji, gdzie jego rozmówcami byli wybitni, współcześni francuscy

naukowcy, samorządowcy i politycy. „Zgromadzony materiał badawczy jest bardzo ciekawy i

wartościowy, a sposób jego zgromadzenia wręcz unikatowy. (…) Otrzymujemy dzięki temu

solidną porcję wiedzy o współczesnej Francji i jej nie tylko współczesnych problemach.”(K.

Z. Sowa, 2014)

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych

Pracę naukową rozpocząłem w 2003 roku, kiedy zostałem słuchaczem studiów doktoranckich

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Na moje zróżnicowane

zainteresowania badawcze wpłynęły przebyte doświadczenia. Zainteresowanie problematyką

regionalną podyktowane było osobistym związkiem ze Śląskiem. Pójście w kierunku

zagadnień europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Francji, stanowiło rezultat

długoletniej nauki języka francuskiego i zainteresowania kulturą tego kraju, ale także

zaangażowania we współpracę miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne3, które to

doświadczenia zostały ugruntowane podjęciem równoległych wobec socjologii studiów w

Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych oraz pobytem w ramach programu Erasmus w

Sciences Po Bordeaux we Francji. Wszystkie te elementy złożyły się na wypracowany przeze

2 P. ROSANVALLON, Kontrdemokracja: polityka w dobie nieufności. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011, s.211.

3 R. PYKA, Dom Miasta Saint-Etienne jako efekt pomyślnej polsko-francuskiej współpracy zdecentralizowanej,
(w:) Regiony Polski, nr 1 (6), Śląsk, Katowice, 2004, s. 136-152.
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mnie spójny przedmiot moich zainteresowań badawczych, który konsekwentnie realizuję w

swoje pracy naukowej od ponad dziesięciu lat. W swoich badaniach mieszczących się w

obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruję się głównie na problematyce związanej

z kondycją i przyszłością państwa oraz struktur lokalnych w perspektywie globalizacji,

metropolizacji oraz zjawiska „governance”.

Już podczas studiów we Francji zwróciłem uwagę na narastające problemy francuskiego

modelu organizacji państwa, a w szczególności jego społecznej orientacji, w warunkach

kształtującego się globalnego systemu gospodarczego. Pierwsze obserwacje i wywiady

zrealizowane we Francji doprowadziły do poszerzenia perspektywy badawczej i przeniesienia

zagadnień francuskich na poziom dylematów ogólnoeuropejskich związanych z przyszłością

europejskiego modelu społecznego w epoce postępującej globalizacji.4

W związku z powyższym jednym z centralnych punktów moich zainteresowań stało się

państwo, jako zorganizowana wspólnota polityczna zapewniająca ład społeczny i realizację

określonych potrzeb, którego specyficzna forma wykształciła się w toku historycznego

rozwoju społeczeństw europejskich. Tym samym konfrontacja tego modelu państwowości z

imperatywem efektywności globalnego systemu gospodarczego, stały się wiodącym

zagadnieniem, które uczyniłem przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej. Podstawą tej pracy,

którą zatytułowałem Sprawiedliwość społeczna a efektywność ekonomiczna w dobie

globalizacji (podtytuł: Dylematy socjoaksjologiczne w kontekście funkcjonowania i

przyszłości państwa opiekuńczego, na przykładzie francuskiej debaty społecznej na łamach

dziennika „Le Monde” między 1989 a 2004 rokiem), były przeprowadzone przeze mnie we

Francji badania, na których realizację uzyskałem grant rządu francuskiego. Celem rozprawy

było ukazanie procesu przekształceń francuskiego państwa o orientacji społecznej w

warunkach pogłębiania się jego kryzysu finansowego oraz narastającej krytyki ze strony

liberalnych sił politycznych, próbujących wprowadzać określone reformy, zaszczepiając

jednocześnie w francuskim dyskursie politycznym alternatywny wobec egalitaryzmu system

aksjologiczny. Szerszym problemem rozprawy było pytanie o przyszłość tzw. welfare state

oraz o konieczne zmiany w jego strukturze, które pozwoliłyby na jego przetrwanie w XXI

wieku. W tym celu we wnioskach z rozprawy zawarłem katalog niezbędnych przekształceń i

kierunków zmian, jakim powinny zostać podane europejskie państwa o orientacji społecznej.

Praca doktorska, którą z powodzeniem obroniłem w 2007 roku, została nagrodzona i

4 R. PYKA, Aksjologiczne dylematy europejskie a rozwój w dobie globalizacji w perspektywie polityki
regionalnej Unii Europejskiej, (w:) Pisma humanistyczne, red. Kaczmarczyk Michał, tom VI, RSS WNS UŚ,
Katowice, 2004, s. 24-36.
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skierowana do publikacji, czego rezultatem jest książka pt. Globalizacja – sprawiedliwość

społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy5, która ukazała się w 2008 roku.

Kontynuując swoje badania starałem się identyfikować czynniki wpływające na działanie i

strukturę współczesnego państwa, której to problematyki nie sposób oddzielić od zagadnień

funkcjonowania i kondycji współczesnej demokracji.6 Swoją działalność badawczą

skierowałem zatem także na relacje zachodzące między poszerzającym swoją wagę systemem

medialnym a państwem i demokracją, wskazując na społeczne reperkusje stopniowego

awansu tzw. czwartej władzy.7 8 Naukowemu krytycyzmowi względem niektórych

konsekwencji mediatyzacji systemu politycznego, towarzyszyły także analizy wskazujące na

potencjalne szanse, jakie otwierają tzw. nowe media przed społeczeństwami

demokratycznymi lub demokratyzującymi się.9 Do tego rodzaju refleksji skłoniły mnie

między innymi badania prowadzone w afrykańskim Nigrze, gdzie brałem udział w realizacji

międzynarodowego projektu humanitarnego. W prowadzonych przeze mnie badaniach nad

zjawiskami politycznymi, Unia Europejska stanowiła często podejmowany wątek, kiedy

starałem się ukazać uwarunkowania procesu integracji, pozycję poszczególnych państw oraz

działanie niektórych polityk europejskich.10 11 12 13

W następstwie moich prac badawczych i ich wyników oraz prowadzonych od samego

początku aktywności akademickiej zajęć z Socjologii polityki, a następnie z Globalnych

procesów społecznych, zaczęła się kształtować moje orientacja naukowa i metodologiczna

zmierzająca w kierunku podejścia antropologicznego. Badania prowadzone we Francji,

5 R. PYKA, Globalizacja – sprawiedliwość społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy,
Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2008.
6 R. PYKA, Między demokracją opinii a demokracją wiedzy – w poszukiwaniu tej prawdziwej, (w:) E-
gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Patrycki, Tom 1, Wyd. KUL,
Lublin, 2009, s. 263-267.
7 R. PYKA, Polityzacja mediów, a bezradności polityków wobec mediatyzacji polityki – zapowiedz końca starego
porządku, (w:) Za kulisami spektaklu – medialne wizerunki polityki, red. Marek Sokołowski, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń, 2009, s. 41-52.
8 R. PYKA, Między uetycznieniem polskiej polityki a nieetycznością polityków – w kierunku przekonań czy
odpowiedzialności?, (w:) Moralne dylematy Polaków doby ponowoczesności, red. Agata Maksymowicz,
NOMOS, Kraków, 2009, s. 273-282.
9 R. PYKA, Internet jako miejsce artykulacji grup mniejszościowych na przykładzie blogu Tuaregów w
ogarniętym rebelią Nigrze, (w:) red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa, Agora czy Hyde Park, NOMOS, Kraków,
2010, s. 52-64.
10 R. PYKA, Mobilność młodych ludzi jako czynnik głębokiej integracji europejskiej, Studia i analizy europejskie,
red. Czesław Maja, Karolina Marchlewska, nr 2, 2008, s. 53-66.
11 R. PYKA, Wspólna polityka energetyczna jako część polityki wspólnotowej UE, wstęp i zakończenie, (w:)
Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym,  red. Robert Pyka, RSS MSNP UŚ, 2009, s. 9-15.
12 R. PYKA, Stanowiska Francji i Polski wobec akcesji Turcji do Unii Europejskiej, „Studia i analizy
europejskie”, nr 4, Bydgoszcz, 2009, s. 77.
13 R. PYKA, Unia Europejska wobec Maghrebu i Afryki Subsaharyjskiej w kontekście demokratycznych zrywów z
początku 2011 roku, (w:) Europejska Polityka Sąsiedztwa, red. Agnieszka Barcik, Renata Jankowska, Grzegorz
Libor, ATH - EISP, Bielsko-Biała, 2012, s. 97-107.



19

Polsce, ale także na kontynencie afrykańskim uzmysłowiły mi, że nie sposób rozpatrywać

funkcjonowania i przekształceń struktur instytucjonalnych państwa, bez uwzględnienia

historyczności danego społeczeństwa, a więc głębokich pokładów kulturowych, stanowiących

jego szkielet aksjologiczno-normatywny. Narzędzia poznawcze, jakich dostarcza antropologia

polityki wydają się być także nieodzownym instrumentem analizy zjawisk politycznych w

warunkach rzeczywistości globalnej.14 Dzieje się tak za sprawą „hiperinterakcyjności” i

pluralizacji globalnych relacji społecznych, dla których państwo pozbawiane

dotychczasowego monopolu nie jest już jedynym katalizatorem. W związku z powyższym

polityka i władza znajdują coraz częściej swoje manifestacje poza państwem i jego

porządkiem instytucjonalno-normatywnym, przyjmując formę bardzo złożonych i

zróżnicowanych sieciowych układów zależności i wpływu o nieustannie zmieniającej się

geometrii. Innymi słowy, polityka nie jest już wytwarzana wyłącznie przez państwo, choć to

pozostaje najbardziej widoczne względem niepoliczalnych i będących w rozproszeniu

alternatywnych jej ośrodków, które odnaleźć można zarówno ponad horyzontem państwa, jak

i poniżej jego poziomu w specyficznych przestrzeniach lokalnych. Zatem zrozumienie

współczesnych zjawisk politycznych wymaga rozwijania podejść heurystycznych o szerszej

perspektywie, pozwalających wyjść poza państwowocentryczny układ odniesienia.

Zastosowanie w praktyce przyjętej perspektywy badawczej zaowocowało dalszymi

publikacjami15 16 17, a także udziałem w pracach zbiorowych z zakresu antropologii polityki i

socjologii polityki przygotowywanych pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jacka Wodza

poszerzających zakres dyscypliny o zagadnienia często pomijane w wiodącym nurcie

politologicznym.18 19

14 R. PYKA, Kultura mitycznego francuskiego egalitaryzmu w konfrontacji z rzeczywistością globalnego rynku –
mit wyjątkowości Francji a konwergencja globalnego kapitalizmu, (w:) Kultura a rynek, red. Sławomir Patrycki,
Wyd. KUL, Lublin, 2008, s. 259-265.
15 R. PYKA, Kumulowanie mandatów przedstawicielskich jako specyfika francuskiego systemu politycznego,
„Prawo i polityka”, nr 1 (2) 2010, s. 75-96.
16 R. PYKA, Efektywność a reprezentatywność współczesnych systemów demokratycznych - technokracja a
demokracja - na przykładzie V Republiki Francuskiej (w:) Nie tylko Internet, red. Janusz Mucha, NOMOS,
Kraków, 2010, s. 445-455.
17 R. PYKA, Komunikacja polityczna w warunkach III RP - kilka uwag na temat barier na drodze do demokracji
deliberacyjnej, w: Governance i wyzwania partycypacji publicznej, red. Kazimiera Wódz, Piotr Kulas, WSB,
Dąbrowa Górnicza, 2012, s.77-91.
18 R. PYKA, Wpływ egalitaryzmu na dyskurs publiczny we Francji (w kontekście jego infiltracji przez idee
liberalne), (w:) Między socjologią  polityki a antropologią polityki, red. Jacek Wódz, Katowice, Wydawnictwo
UŚ, 2009, s. 38 – 55.
19 R. PYKA, O niektórych źródłach ograniczonego uczestnictwa politycznego – kryzys czy metamorfoza
demokracji, (w:) O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki, Próby refleksji, red. Jacek
Wódz, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2012, s. 17-36.
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Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nastąpił istotny zwrot w prowadzonych przeze mnie

badaniach. Dotychczasowe analizy dotyczące konfrontacji europejskiego modelu społecznego

z uwarunkowaniami systemu globalnego, doprowadziły mnie do przekonania, że mamy do

czynienia z czymś więcej niż tylko próbą reformy państw o orientacji społecznej poprzez

racjonalizację wydatków socjalnych. Wzrastające znaczenie globalnych współzależności

relatywizujących terytorialny wymiar państwa, kształtowanie się nowego

postkapitalistycznego modelu gospodarczego oraz rozlewania się racjonalności globalnego

rynku, znalazły się u źródeł transformacji strukturalnej państwa, którego realne możliwości

kształtowania rzeczywistości społecznej istotnie osłabły, co musiało znaleźć skutek w postaci

spadku legitymizacji jego władzy. Okazało się zatem, że wyzwaniem nie jest już tylko

utrzymanie określonej wrażliwości społecznej państwa, ale jego stopniowa dekompozycja

stanowiąca próbę adaptacji do nowych uwarunkowań, która skutkuje kształtowaniem się

nowych ośrodków grawitacji politycznej i gospodarczej oraz podważaniem dotychczasowego

elektoralno - przedstawicielskiego modelu demokracji, którego gwarantem było silne państwo

narodowe. W ten sposób moje zainteresowania badawcze skupiły się na metropoliach i

obszarach metropolitalnych, stanowiących dogodne pole do obserwacji rekonfiguracji struktur

państwa, kształtowania się nowych obszarów funkcjonalnych oraz próbujących za nimi

nadążyć jednostek terytorialnych, a także nowych stosunków władzy i jej legitymizacji

oznaczających metamorfozę współczesnej demokracji.

Obrany kierunek badań, stanowiący w istocie uszczegółowienie i kontynuację

dotychczasowych zainteresowań, przełożył się w krótkim okresie na nowe projekty

badawcze, zorganizowane przeze mnie międzynarodowe konferencje naukowe oraz polskie i

zagraniczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Po raz kolejny bardzo

pomocnym okazało się moje zaangażowanie we współpracę miast partnerskich Katowic i

Saint-Etienne, co pozwoliło na pierwsze analizy porównawcze kształtujących się we Francji

metropolitalnych struktur instytucjonalnych oraz działań podejmowanych w tym zakresie w

województwie Śląskim, czego skutkiem było powstanie w 2007 roku Metropolii Silesia.

Rezultatem tych działań był zrealizowany pod moim kierownictwem projekt badawczy pt.

„Metropolia w świetle opinii mieszkańców GZM”, którego wyniki prezentowane były na

zagranicznych20 i krajowych konferencjach naukowych, w tym zorganizowanej przeze mnie

międzynarodowej konferencji pt. „Czy idea metropolii może być zaraźliwa”?, która odbyła

20 R. PYKA, Development of Upper Silesian Metropolis as a result of processes of globalization in opinion of his
inhabitants – theoretical and empirical view, (w:) Beyond Globalisation, University of Ostrava, 2010, s. 177-
188.
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się na Uniwersytecie Śląskim dnia 31 marca 2009 roku. Efektem tej konferencji była wydana

pod moim kierownictwem praca zbiorowa pt. Sposób na Metropolię. Idee a społeczne

oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii21 zawierająca także

rozdział mojego autorstwa22. Szybko bowiem zdałem sobie sprawę, że użyteczność moich

badań może polegać na intelektualnym wsparciu kształtującej się „metropolii górnośląskiej”

borykającej się z problemem zintegrowanego zarządzania w kontekście podziału jej obszaru

na liczne i autonomiczne jednostki samorządu terytorialnego oraz braku tzw. ustawy

metropolitalnej. Analiza rozwiązań francuskich nie miała na celu dążenia do automatycznej

ich transpozycji w warunkach polskich, co nie jest niemożliwe, a w wielu wypadkach

niepożądane, lecz chodziło raczej o „uczenie się na cudzych błędach”.

Kluczowe znaczenie miało zdobycie kolejnego grantu rządu francuskiego na badanie pt.

„Wyzwania współpracy międzygminnej oraz metropolizacja we Francji, jako przykład dla

rozwoju polskich obszarów metropolitalnych”, które zrealizowałem w latach 2010 – 2011.

Wyniki tych właśnie badań stały się podstawą do przygotowania książki habilitacyjnej pt.

Metropolizacja a lokalne governance (Globalne wyzwania państwa narodowego na

przykładzie V Republiki Francuskiej)23. Nim to jednak nastąpiło, na bazie doświadczeń

zdobytych podczas badań i wzorując się na przykładzie francuskich agencji urbanistycznych,

założyłem Śląskie Obserwatorium Procesów Metropolizacyjnych24. Jednym z celów

obserwatorium jest wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń

stających przed śląską konurbacją w perspektywie jej zrównoważonego rozwoju. Tuż po

powrocie do Polski w roku 2011 zorganizowałem kolejną konferencję międzynarodową pt.

Metropolitalna gra interesów - czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki, na

którą zaprosiłem jako prelegentów moich francuskich partnerów z Paryża, Lyonu, Bordeaux i

Saint-Etienne. Rezultatem tej konferencji była wydana pod moją redakcją francuskojęzyczna

praca zbiorowa pt. Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le

développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne25

21 R. PYKA (red.), Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-
zagłębiowskiej metropolii, RSS MSNP UŚ, 2010.
22 R. PYKA, Wspólnota Aglomeracji Saint-Étienne Métropole, jako przykład postępującego w Europie procesu
metropolizacji, (w:) Sposób na Metropolię(…), s. 133-172.
23 R. PYKA, Metropolizacja a lokalne governance (Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V
Republiki Francuskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
24 M. ZASADA, Metropolia ma swoje gwiazdy, jest więc i obserwatorium, „Dziennik Zachodni”, nr 284, 2011, s.
5.
25 R. PYKA (red.), Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des
espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ, 2011.
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zawierająca rozdziały mojego autorstwa26. Kontynuacja mojej pracy naukowej na tym polu to

kolejne organizowane co roku międzynarodowe konferencje o tematyce metropolitalnej, które

przyczyniły się do popularyzacji tej problematyki oraz polsko-francuskiej wymiany

doświadczeń, jak chociażby zorganizowana przeze mnie konferencja pt. Demokracja lokalna,

governance i odpowiedzialność - o granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu

polityki miasta i metropolii, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim 11 kwietnia 2013

roku.27 Dalsze osiągnięcia naukowe w zakresie omawianej problematyki badawczej stanowią

między innymi publikacje we francuskich periodykach samorządowych

(„Intercommunalités”28), francuskich specjalistycznych przeglądach naukowych

(„Metropoles”29) oraz polskich renomowanych czasopismach naukowych, takich jak „Studia

Regionalne i Lokalne”30, „Przestrzeń społeczna”31 czy „Journal of Economics and

Management”32.

Prowadząc badania nad obszarami metropolitalnymi, w których koncentrowałem się na

procesie ich upodmiotawiania politycznego i instytucjonalnego oraz nowych stosunków

władzy i generowania rozstrzygnięć, nie pomijałem także perspektywy gospodarczej, w

ramach której metropolie traktowane są jako „lokomotywy rozwoju ekonomicznego”.

Rozwijanie tego kierunku badań związane było także z moim udziałem w projekcie

badawczym finansowanym ze środków KBN pt. Region przemysłowy jako „region uczący

się” – socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego.

Udział w powyższym projekcie, w trakcie którego przeprowadzono blisko sto pogłębionych

26 R. PYKA, L’intercommunalité et la métropolisation en France et en Pologne, (w:) Entre la coopération et la
concurrence (…), s. 135-184.
27 Pozostałe konferencje to:
- „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii”- od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni
społecznego przekazu – Uniwersytet Śląski, Aula Kazimierza Lepszego, 25 marca 2010;
- „Sieci współpracy i klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia” – Willa
Goldsteinów, Katowice, 27 marca 2012;
- „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji dawnych miast przemysłowych - o roli nauk społecznych
w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem” – Willa Goldsteinów, Katowice, 6 czerwiec 2014.
28 R. PYKA, Tour du monde : l'avenir incertain des métropoles polonaises, „Intercommunalités”, nr 155, 2011.
29 R. PYKA, La métropolisation en Pologne : le fonctionnement et l’avenir des espaces métropolitains polonais,
„Métropoles” [En ligne], 10/2011, mis en ligne le 15 mai 2012.
30 R. PYKA, Lokalne “gouvernance” jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma
dialogu społecznego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2/2011, s. 58-75.

R. PYKA, Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania
powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi, „Studia Regionalne i Lokalne”
1/2014, s. 5-27.
31 R. PYKA, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych –
między inercją a zmianą, „Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, nr 4, 2012, s. 1-24.
32 R. PYKA, Minimizing the Side Effects of the Metropolization as a condition for maintenance of transition and
resilience in Post-industrial Agglomerations. “Journal of Economics and Management”, nr 10, 2012, s. 121-136.



23

wywiadów swobodnych33, skłonił mnie do refleksji nad związkami między miejskim

systemem władzy (régime urbain), a potencjałem rozwojowym danego obszaru, rozumianym

jako zdolność do wytwarzania nowych wartości i innowacji w następstwie współpracy i

wzajemnego uczenia się aktorów obszaru metropolitalnego tworzących swoisty system

współrządzenia (governance).34 W ten sposób wypracowałem i zdefiniowałem pojęcie

metropolitalnego obszaru uczącego się, jako efektu synergicznej współpracy i wymian

zachodzących między aktorami metropolitalnymi, zdolnymi do autorefleksji nad własnym

działaniem i projektowania optymalnych dla siebie sieci metropolitalnej współpracy. Pojęcie

to powiązałem z fenomenem „elastyczności miejskiej” (urban resilience) starając się

wykazać, że zdolność określonego obszaru miejskiego do reagowania na kryzys i powracania

do stanu równowagi, jest pozytywnie skorelowana z funkcjonowaniem na jego obszarze

procesów metropolizacji, przynoszących najwyższe rezultaty w ramach rozwiniętych układów

metropolitalnej współpracy i współrządzenia, podnoszącymi zdolność do rekonfiguracji i

adaptacji gospodarki danego miasta lub aglomeracji do zmian w jego otoczeniu. Wyniki tych

badań prezentowałem na forum Regional Studies Association (RSA)35 oraz na zagranicznych

i krajowych konferencjach.36

Jednym z moich największych osiągnięć naukowych poza wiodącym nurtem badawczym, jest

praca nad polskimi wydaniami dzieł wybitnych współczesnych francuskich socjologów, w

której wykorzystuję biegłą znajomość języka francuskiego. W ramach serii wydawniczej

Współczesne teorie socjologiczne Wydawnictwa NOMOS, podjąłem się redakcji naukowej i

korekty polskich tłumaczeń dzieł Alain Touraine’a pt. Production de la Société (1973)37 oraz

Michela Wieviorki, Neuf leçons de sociologie (2008)38, które mogły dzięki temu po raz

pierwszy trafić do polskiego czytelnika. Prócz pracy redaktorskiej nad tłumaczeniami

świadczącej o moich kompetencjach językowych, zamieściłem w wymienionych książkach,

33 M. SUCHACKA, R. PYKA, Entrepreneurs of industrial region about opportunities to build the learning region
–  the results of empirical research in the Silesia region, Acta Geographi-ca Universitatis Comenianae, Vol. 56
Nr. 1/2012, s. 59 – 77.
34 R. PYKA, Autorefleksja, zmiana, uczenie się, czyli o innowacyjność w województwie śląskim w opinii
regionalnych decydentów, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Tom 4, 2013, s. 223-247.
35 M. SUCHACKA, R. PYKA, Ł. TREMBACZOWSKI, Selected driving forces and mechanisms for the urban
economic resilience in the Silesian post-industrial cities, “Regions”, Regional Studies Association, ISSUE 2, Nr
286, 2012, s.10-12.
36 R. PYKA, Metropolization as an effective tool for fighting the recession and overcoming effects of the crisis.
“Forum Scientiae Oeconomia” Vol. 1(2013) nr 2, s. 61-76.
37 A. TOURAINE, Samotworzenie się społeczeństwa, R. PYKA, (red. naukowy), NOMOS, Kraków, 2010. [A.
TOURAINE, Production de la Société, Paris: Seuil, 1973]
38 M. WIEVIORKA, Dziewięć wykładów z Socjologii, R. PYKA, (red. naukowy), NOMOS, Kraków, 2011. [M.
WIVIORKA, Neuf leçons de sociologie, Paris: Robert Laffont, 2008]
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ale także w polskim wydaniu La logique du social, Raymond Boudona39, autorskie

wstępy40 41 wprowadzające polskiego czytelnika w zagadnienia współczesnej francuskiej

socjologii na tle socjologii światowej. Jedno z najbardziej renomowanych polskich czasopism

naukowych, „Studia socjologiczne”, zamieściło przeprowadzoną przeze mnie rozmowę z

Michelem Wieviorką42, będącym jednym z najwybitniejszych współczesnych francuskich

socjologów, przez pewien czas Przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa

Socjologicznego.

Mój całościowy dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 45 pozycji (12

obcojęzycznych), w tym 2 monografie autorskie, 3 zredagowane monografie wieloautorskie

oraz 2 redakcje naukowe zagranicznych pozycji naukowych, a także blisko 40 artykułów oraz

rozdziałów w pracach monograficznych. Należy przy tym zaznaczyć, że tylko cztery z tych

pozycji mają charakter współautorski. Pośród wszystkich moich publikacji, jedna monografia

wieloautorska oraz pięć artykułów zostało opublikowanych w języku francuskim, a dalszych

sześć w języku angielskim.

Dzięki wielopłaszczyznowej działalności polegającej na udziale w zagranicznych i krajowych

konferencjach, realizowanych stażach zagranicznych, gościnnych wykładach w wybranych

ośrodkach uniwersyteckich, udało mi się zdobyć szerokie kontakty międzynarodowe. Zdobyta

przeze mnie wiedza i doświadczenie zostały uznane w środowisku naukowym, czego

przejawem mogą być otrzymywane przeze mnie zaproszenia na polskie i zagraniczne

konferencje, jak chociażby organizowaną w Paryżu w 2012 roku przez Christian Lefèvre’a w

paryskim merostwie konferencję pt. Gouverner la métropole: pouvoirs et territoires, bilans et

directions de recherche, na której wygłosiłem autorski referat. Wziąłem łącznie udział w 77

zjazdach, seminariach i konferencjach naukowych, na których wygłosiłem 41 referatów z tego

5 w języku francuskimi i 5 w języku angielskim. Wygłosiłem także 11 wykładów i prelekcji

podczas seminariów i spotkań popularyzatorko-informacyjnych. Samodzielnie

39 R. PYKA, J. WÓDZ, Raymond Boudon we współczesnej socjologii  francuskiej, (w:) R. BOUDON, Logika
działania  społecznego, NOMOS, Kraków, 2009, s. 7-20. [R. BOUDON, La logique du social. Introduction à
l'analyse sociologique, Hachette 1990]
40 R. PYKA, Teoria działania i samotworzenia się społeczeństwa jako nowatorski wkład Alaina Touraine’a do
współczesnej socjologii francuskiej i światowej, (w:) A. TOURAINE, Samotworzenie się społeczeństwa, NOMOS,
Kraków, 2010, s. 9-28.
41 R. PYKA, J. WÓDZ, Socjolog jako zaangażowany uczestnik debaty publicznej. Dialektyka roli współczesnego
socjologa w ujęciu Michela Wieviorki, (w:) Michel Wieviorka, Dziewięć wykładów z Socjologii, NOMOS,
Kraków, 2011, s. 9-28.
42 R. PYKA, Socjologia jako źródło wiedzy konkretnej i społecznie zaangażowanej – w ujęciu Michela Wieviorki.
Rozmowa Roberta Pyki z Michelem Wieviorką, „Studia socjologiczne”, nr 2 (205), s. 209-223.
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zorganizowałem 18 konferencji naukowych przyczyniając się do rozwoju potencjału

naukowego macierzystego Instytutu Socjologii.

Z racji moich zainteresowań badawczych i zrealizowanych projektów utrzymuję i rozwijam

szeroką międzynarodową współpracę naukową. Prowadzę stałą korespondencję z

kilkunastoma francuskim naukowcami z obszaru mojej dziedziny. Dzięki temu w

organizowanych przeze mnie konferencjach każdorazowo uczestniczą zagraniczni prelegenci.

Na bazie wcześniejszej współpracy doprowadziłem do podpisania umów partnerskich w

ramach programu Erasmus z Instytutami Studiów Politycznych (Sciences Po) w Lyonie i

Bordeaux oraz Uniwersytetem Jean Monnet w Saint-Etienne we Francji.

Jestem zapraszany na gościnne wykłady, które realizowałem między innymi w Instytucie

Studiów Politycznych w Dijon, na Uniwersytecie Jean Monnet w Saint-Etienne dla słuchaczy

Mastera Alterville czy na Uniwersytecie Barcelony dla studentów oraz pracowników

laboratorium GRC Creativitat, innovació i transformació urbana. W 2010 roku odbyłem

staże naukowe w laboratorium CERAPSE na Uniwersytecie Jean Monnet w Saint-Etienne

oraz w Institut d’Etudes Politique w Bordeaux.

Rozwijana przeze mnie współpraca międzynarodowa wykracza poza sferę akademicką. Od

2003 roku związany jestem z polsko-francuską instytucją Dom Miasta Saint-Etienne w

Katowicach, która powstała na bazie partnerstwa miast Katowic i Saint-Etienne,

funkcjonującą w formie organizacji pozarządowej, której jestem założycielem. Od 2003 roku

pełnię społecznie funkcję sekretarza w stowarzyszeniu jednocześnie będąc dyrektorem jego

biura.

O pozycji w środowisku naukowym może świadczyć także zaproszenie mojej osoby do

znaczących gremiów doradczych na poziomie regionalnym i krajowym, jak Komisja Studiów

nad Przyszłością Górnego Śląska, Polskiej Akademii Nauk, czy Komitetu Gospodarki

Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jestem także członkiem zespołu

założycielskiego francuskiego czasopisma naukowego „Revue Internationale d’Urbanisme”, a

w latach 2003-2010 byłem redaktorem naczelnym francuskojęzycznego periodyku

« Nouvelles Perspectives Polonaises » wydawanego przez Dom Miasta Saint-Etienne w

Katowicach. Jestem członkiem kilku polskich i zagranicznych organizacji naukowych.

Niemal od początku mojej kariery naukowej jestem aktywnym członkiem Polskiego

Towarzystwa Socjologicznego (PTS) i regularnie biorę aktywny udział w zjazdach

socjologicznych. Jestem także członkiem Regional Studies Association (RSA) oraz

Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów Języka Francuskiego (AISLF), a także
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założycielem i przewodniczącym Śląskiego Obserwatorium Procesów Metropolizacyjnych.

Przystępując w roku 2013 do europejskiej sieci badawczej Observatory on Local Autonomy

(OLA) założyłem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego polski odział tej

organizacji z aktywnie działającym zespołem naukowców.

Od początku mojej aktywności na Uniwersytecie Śląskim, moja praca spotykała się z

uznaniem środowiska i władz uczelni, o czym mogą świadczyć otrzymywane przeze mnie

nagrody i wyróżnienia, w postaci nagrody JM Rektora UŚ dla najlepszych absolwentów,

stypendiów MNISW, wyróżnienia pracy doktorskiej czy uzyskanej w 2008 roku Nagrody II

stopnia JM Rektora UŚ za pracę naukową.

Jestem bardzo aktywny w macierzystym Instytucie Socjologii na polu zarówno

dydaktycznym jak i organizacyjnym. Prowadzę zajęcia w formie wykładów, seminariów oraz

ćwiczeń w zakresie objętym moimi zainteresowaniami badawczymi, tj. między innymi z

Socjologii polityki, Globalnych procesów społecznych, Współczesnych procesów miejskich,

Metropolizacji i obszarów metropolitalnych czy Transformacji regionalnej. Prowadzę także

seminarium na stopniu licencjackim, sprawując opiekę nad studentami przygotowującymi

prace dyplomowe. Byłem recenzentem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich. Od

2014 roku jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Anny Jamroży,

w którym promotorem głównym jest prof. zw. dr hab. Jacek Wódz.

Poza działalnością dydaktyczną wykazuję także aktywność na polu popularyzacji nauki43,

skierowanej zarówno do środowisk samorządowych i biznesowych44, ale także młodzieży o

czym mogą świadczyć wygłoszone przeze mnie prelekcje w Pałacu Młodzieży w

Katowicach45, w Urzędzie Marszałkowskim w ramach organizowanej tam Regionalnej

Akademii Obywatelskiej46, czy dla organizacji pozarządowych47.

43 R. PYKA, 2010, „Współczesna i klasyczna socjologia francuska”, konferencja w ramach Obchody Frankofonii
w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 10 maja 2010.
44 Niektóre z zorganizowanych seminariów, spotkań informacyjnych i szkoleń: „Zrozum Twojego francuskiego
partnera - kulturowe aspekty prowadzenia biznesu z partnerami francuskimi.”, Katowice, 21 czerwca 2013;
Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu pt. „Kreatywność i przedsiębiorczość a nowe oblicza
poprzemysłowych aglomeracji. Katowice i Saint-Etienne w XXI wieku w Centrum Kultury Katowice” -
Centrum Kultury Katowice, 30 października 2012; „Mobilność w Europie Twoją szansą na sukces zawodowy –
oferta dla frankofonów i nie tylko” - Uniwersytet Śląski, 5 marca 2008; „Skuteczne komunikowanie
międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych”.
Seminarium zorganizowane przy udziale EuroInfo Centre, THE LINK Szkoła Jezyków Obcych i Komunikacji
Międzykulturowej. Katowice, 19 czerwca 2006; „Polak-Francuz, dwa bratanki”. Seminarium poruszające
tematykę relacji między Polakami i Francuzami w środowisku zawodowym. Katowice, 1 marzec 2006.
45 R. PYKA, „Europa w sieci, młodzież w sieci”, seminarium pt. Spotkania Europejskie Młodzieży, Pałac
Młodzieży w Katowicach, 17 marzec 2010.
46 R. PYKA, „Współpracy miast partnerskich w Zjednoczonej Europie”, seminarium pt. Regionalna Akademia
Obywatelska, Katowice, 17 maja 2013.
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O mojej dojrzałości i samodzielności w pracy naukowej może świadczyć fakt, iż w roku 2012

powierzono mi funkcję Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu

Śląskiego. Swoją działalnością organizacyjną przyczyniłem się do zdynamizowania

aktywności naukowej tej jednostki, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w większej

liczbie publikowanych artykułów w czasopismach punktowanych krajowych i zagranicznych.

Swoją aktywnością przyczyniłem się także do poszerzenia kontaktów międzynarodowych

Instytutu, które przełożyły się na podpisanie sześciu nowych umów z zagranicznymi

uczelniami. Ponadto zainicjowałem i prowadziłem prace nad przygotowaniem

anglojęzycznych materiałów promujących nasz Instytut. W następstwie ewaluacji

pracowników w zakresie pracy naukowej przeprowadzonej w 2014 roku na Wydziale Nauk

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, znalazłem się w wąskim gronie kilkunastu

wyróżnionych osób. W 2012 roku wybrano mnie do szacownego grona członków Rady

Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Jestem także członkiem Komisji ds. nauki oraz Komisji

Budżetowej tego wydziału. W uznaniu mojej pracy w 2013 roku JM Rektora UŚ przyznał mi

Nagroda II za pracę organizacyjną na rzecz uczelni.

Robert Pyka

/data i podpis /

47 R. PYKA, „Globalizacja, czyli świat niezwykłych kontrastów”, konferencja pt. Edukacja globalna w kinie -
święto edukacji globalnej, Katowice, 21 listopada 2013.


