
  
 

 

KONFERENCJA METROPOLITALNA 
 

Metropolitan Prospects for a Better Urban Future  
- Ideas, Inhabitants, Institutions 

 

Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość 
 – idee, mieszkańcy, instytucje 

 

Organizatorzy: Instytut Socjologii – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych 

Termin:  10 lutego 2022 

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice 

 

 
 Organizacja konferencji o tematyce metropolitalnej wynika z kilku przesłanek.  

Po pierwsze wkrótce miną cztery lata od powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (G-

ZM), pierwszego związku metropolitalnego umocowanego ustawą polskiego parlamentu. Warto 

zatem przyjrzeć się pierwszym efektom tej bezprecedensowej w polskim samorządzie innowacji 

instytucjonalnej. Drugą przesłanką była organizacja kolejnego spotkania Metropolitalnej Sieci 

Naukowej, która osiągnęła już pewien poziom dojrzałości, a jej członkowie spotykają się cyklicznie 

w poszczególnych polskich obszarach metropolitalnych. Zatem po Gdańsku i Poznaniu przyszedł 

czas na Katowice, stolicę G-ZM. Trzecią, istotną przesłanką dla wyboru czasu i miejsca konferencji 

była perspektywa organizacji w Katowicach w czerwcu 2022 roku Światowego Forum Miejskiego, 

szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Habitat WUF-11) poświęconego przyszłości 

miast. Tytuł naszej konferencji jest bezpośrednim nawiązaniem do tytułu szczytu ONZ, jaki 

zagości w Katowicach, a który brzmi „Transforming Our Cities for a Better Urban Future”. 

Choć w obecnych uwarunkowaniach metropolie nie zajmują czołowego miejsca  

w agendzie politycznej polskich władz, faktem pozostaje, że stanowią one laboratoria, z których 

wyłania się przyszłość naszych społeczeństw. Odnosi się to zarówno do wyzwań klimatycznych, 

jak i poszukiwania nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które 

ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom 

zachować wysoką jakość życia, także w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana  

z pandemią COVID-19. Wciąż nierozwiązana pozostaje również kwestia ulokowania metropolii, 

jako instytucji zarządzania terytorialnego, w polskiej architekturze samorządowej. Tymczasem 

trwają prace nad nową Krajową Polityką Miejską, a samorządowcy kolejnych polskich obszarów



  
 

 

metropolitalnych zgłaszają własne projekty ustaw metropolitalnych. Metropolie skupiają jak  

w soczewce większość współczesnych wyzwań. Celem konferencji jest zatem stworzenie 

członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej, reprezentującym różne dyscypliny naukowe i podejścia 

badawcze, możliwości wypowiedzenia się w kwestii tych zróżnicowanych wyzwań, bez 

uprzywilejowywania któregokolwiek z wymiarów metropolizacji. W związku z powyższym 

zakres tematyczny konferencji można opisać poprzez 3 x „i”, tj. ideas, inhabitants, institutions.  

Wstępny zakres tematyczny konferencji:  

1. Metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość. 

2. Metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, 

innowacje społeczne. 

3. Metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki. 

 

W konferencji udział potwierdzili i wystąpią w roli keynote speaker’ów: 

prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania) 

prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada) 

prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja) 

 

Kwestie organizacyjne: 

Konferencja jest planowana jako wydarzenie oparte na spotkaniach i dyskusjach bezpośrednich.  

W zależności od sytuacji sanitarnej i regulacji bezpieczeństwa sanitarnego konferencja może 

przyjąć formę hybrydową lub całkowicie zdalną. Informacje dotyczące formy konferencji zostaną 

podane przez organizatorów co najmniej miesiąc przed terminem jej rozpoczęcia. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem oraz wygłoszeniem 

referatu proszone są o przesłanie abstraktu na adres e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl  

do 30 listopada 2021 r., wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie abstraktu – Konferencja 

Metropolitalna 2022. Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy również młodych 

pracowników nauki i doktorantów. 

 

Komitet organizacyjny konferencji: 

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ – przewodniczący 

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ 

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ 

dr Grzegorz Gawron 

mgr Zuzanna Neuve-Église - sekretarz 
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Komitet naukowy konferencji: 
 

prof. dr hab. Marek Szczepański 

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek 

prof. dr hab. Iwona Sagan 

prof. Mariona Tomàs Fornés  

(Barcelona, Hiszpania) 

prof. Christophe Chabrot  

(Lyon, Francja) 

prof. Eric Champagne  

(Ottawa, Kanada) 

prof. Lydia Coudroy de Lille  

(Lyon, Francja) 

prof. Frédéric Delaneuville  

(Bratysława, Słowacja) 

 

 

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ 

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ 

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ 

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ 

dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ 

dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE 

dr hab. Sławomir Sitek 

dr Agata Zygmunt 

dr Grzegorz Gawron 

dr Marcin Baron 

dr Jakub Szlachetko 

 

Informacje kontaktowe  

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Bankowa 11, p. 1A, 40-007 Katowice 

e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl  

 

PATRONAT HONOROWY Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy 

PATRONAT HONOROWY JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego  

  prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka 

PATRONAT 

 

 

PARTNERZY  

 

 

 

Konferencja uzyskała tytuł “Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego   

Forum Miejskiego – WUF11” 

 

 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  

Ministra Edukacji i Nauki 
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