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Wstęp

Wiodącym tematem prezentowanego 4. tomu „Górnośląskich Studiów Socjolo-
gicznych” są wciąż obecne i wzbudzające wiele dyskusji, a niekiedy również kontro-
wersji problemy kształtowania się tożsamości mieszkańców Górnego Śląska. Tożsa-
mość ujmowana zarówno w perspektywie kulturowej charakterystycznej dla zbioro-
wości narodowych, regionalnych, religijnych czy innych, jak i w perspektywie oso-
bowości jednostkowej należy współcześnie do najczęściej podejmowanych tema-
tów badawczych w socjologii. Jest jednym z modnych tematów badań, wskazują-
cych, że w świecie globalizacji i aksjologicznej wichrowatości kultury — w któ-
rej zmienność i strukturalny indywidualizm, pluralizm i społeczna dyferencjacja 
ogłaszane zostają autotelicznymi wartościami, w której pielgrzyma zastępuje tury-
sta, spacerowicz, włóczęga czy gracz — nie zniknęły pytania o doświadczenie cią-
głości i  trwania pamięci zbiorowej, społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo 
przeszłych pokoleń, emocjonalnych zobowiązań wobec ojczyzny prywatnej czy ide-
ologicznej, o kształty przyszłości niewyobcowanej z bogactwa kulturowej tradycji.

Górny  Śląsk  jest  regionem  historycznie  zakorzenionej  wielokulturowości 
i doświadczanej redefinicji tożsamości, którą w drugiej połowie XX wieku posze-
rzyła najpierw imigracja powojenna spowodowana przesiedleniami mieszkańców 
z Kresów Wschodnich  II Rzeczypospolitej, a później  fale  intensywnej migracji 
zarobkowej napływające do ekstensywnie rozwijającego się górnictwa i hutnictwa.

Tom,  który  oddajemy w Państwa  ręce, ma  ukazać  rytmy  życia  naukowego 
i nowe spojrzenia badawcze: teoretyczne i empiryczne, rodzące się w warsztatach 
badawczych najmłodszego pokolenia socjologów. Został przygotowany pod redak-
cją doktorów: Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki oraz Agaty Zygmunt.

Poruszana w części pierwszej problematyka tożsamości kulturowej w jej roz-
maitych aspektach, ale w odniesieniu do kultury regionalnej Górnego Śląska, obej-
muje kwestie tożsamości śląskich wartości przestrzennych (Krzysztof Bierwiaczo-
nek), znaczenie śląskiej  tożsamości w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 



12

W
st

ęp

(Ofka Piechniczek), skomplikowane powiązania między doświadczaniem ojczy-
zny prywatnej i ojczyzny ideologicznej wśród emigrantów z Górnego Śląska do 
Niemiec (Justyna Kijonka). Zaprezentowano też, ujęte w perspektywie socjologicz-
nej, znaczenie twórczości muzycznej Stanisława Moniuszki dla budowania tożsa-
mości narodowej Górnoślązaków (Maja Drzazga-Lech). Dział  ten dopełnia stu-
dium postaw patriotycznych ujmowanych w kontekście „globalizacji przenikającej 
wszystkie płaszczyzny ludzkiego życia” (Justyna Mrugała) oraz zagadnienie obec-
ności cudzoziemców w przestrzeni kulturowej Górnego Śląska (Barbara Słania).

Drugi obszar podejmowanych problemów badawczych opatrzony został tytułem: 
Struktury społeczne w procesie zmian. Tworzą go przedstawiane przez Annę Markie-
wicz refleksje wokół koncepcji osobowości człowieka w przestrzeni życia społecz-
no-gospodarczego, socjologiczny portret wymiarów konfliktów ról społecznych kobiet 
mieszkających na Górnym Śląsku opracowany przez Magdalenę Piłat-Borcuch, pro-
blematyka grupizmu w strukturach organizacji omawiana przez Edytę Janus, zagad-
nienia etyki zawodowej policjantów podejmowane przez Monikę Żak, złożona proble-
matyka uwarunkowań i efektów procesów resocjalizacyjnych analizowana przez Kata-
rzynę Lenart-Kłoś oraz artykuł pióra Magdaleny Głogowskiej rekonstruujący treści 
świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do obszaru Natura 2000. 

W trzeciej części, zatytułowanej Kreatywność i innowacja w przestrzeni spo-
łecznej, znajdujemy dwa artykuły: Roberta Pyki, poświęcony rozumieniu i definio-
waniu procesów innowacyjnych w opiniach regionalnych decydentów, oraz Grze-
gorza Gawrona, przestawiający rolę designu jako kreatywnego czynnika rynkowej 
konkurencyjności firmy. 

W dziale Varia przedstawiamy artykuł Anny Orskiej na temat znaczenia ono-
mastyki miejskich ulic  zawierającej kanon wiedzy o  specyfice kulturowej mia-
sta oraz Barbary Lewickiej o  znaczeniu  i wpływie kategorii wyobrażeniowych 
na metamorfozy przestrzeni miasta. Tu zakwalifikowany został też artykuł Luka-
ša Bomby,  podejmujący możliwości  aplikacji uniwersalnej teorii human values 
S.H. Schwartza w empirycznych badaniach socjologicznych. 

W dziale Z warsztatów badawczych prezentujemy socjologiczne refleksje Rafa-
ła Mustera wokół społecznego postrzegania roli doradcy zawodowego oraz studium 
Agnieszki Latos-Nadstogi poświęcone życiu społecznemu polskich emigrantów 
mieszkających w angielskim mieście Banbury.  

Tom  zawiera  także  dział  recenzji  oraz  dwa  krótkie  szkice  okolicznościo-
we (Marka Dziewierskiego i Roberta Pyki), związane z 35. rocznicą erygowania 
w roku 1976 Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach.

W 5. tomie „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” planujemy podjąć zagad-
nienia bogactwa i złożoności świata wartości we współczesnych społecznościach 
w powiązaniu z kulturą  różnych  regionów. Tematem wiodącym będzie Kultura 
regionu — w kręgu wartości. 

Zapraszamy do lektury.

Wojciech Świątkiewicz
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— ”Space, Place, and the Historical and Contemporary Articulations of Regional, National and  

European Identities (…)” VII FP EU grant (Prof. Kazimiera Wódz)
— “Diagnosis of Social Problems and Monitoring of Elicitation of Social Capital Development   

Policy in Katowice” (Dr Krystyna Faliszek and Prof. Adam Bartoszek)
— Project “Values-Continuity and Change. Sociological Study on Silesian Communities” (Prof. 

Urszula Swadźba)
— “Industrial Region as a  Learning Region — Sociological Conditions of Restructuring on the 

basis of Silesian Voivodship” (Dr Małgorzata Suchacka)
— “Local and Cosmopolitical Citizens. Who Creates Upper-Silesian Open Society (Dr Zbigniew 

Zagała)
— “Gender and Habitation: Analysing Spatial Ideas and Practices” (Dr Jolanta Klimczak-Ziółek,  

Dr Monika Gnieciak)

STRUCTURE

Department of General Sociology 
Department of Sociology of Politics 
Department  of Contemporary Culture Research 
Department of Sociology of Knowledge
Department of Sociology of Social Change
Social Work Unit
Department of Sociology of Organization, Economics and Methodology of Social Research 



INTERNATIONAL COOPERATION

The Institute of Sociology has also established relationships with many foreign universities 
over the past few years. We invite foreign lecturers and our students have an opportunity to 
participate in courses abroad. The Institute cooperates with:
— Charles University in Prague and Palacky University in Olomouc  (the Czech Republic)
— University of Lyon and University of Saint-Etienne (France)
— Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany)
— University of Peloponnese (Greece)
— University of Szeged (Hungary)
— Comenius University in Bratislava and Constantin the Philosopher University in Nitra (the 

Slovak Republic)
— University of Barcelona and University Complutense of Madrid (Spain)
— Umei University in Stockholm (Sweden) 
— University Kirikkale (Turkey)
— Bangor University (Wales)
— Kyiv International University (Ukraine)
— London Metropolitan University (UK)
— Middle East Technical University (Turkey)
— Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) (Germany)

SOWOSEC joint degree study programme: 
— FH-Campus Wien (Austria)
— University of Ostrava (the Czech Republic)
— Institut Regional de Travail Social Pointou-Cherentes (France)
— University of Poitiers (France)
— University of Debrecen (Hungary)
— University of Babes-Bolyai in Cluj-Napoca (Romania) 
— University of Trnava (the Slovak Republic)
— ST Elizabeth University College of Health and Social Sciences in Bratislava (the Slovak 

Republic)
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