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Wprowadzenie 

Dyskusja na temat społecznych skutków rozwoju kapitalizmu, którą w socjologii 

zapoczątkował m.in. Karol Marks, nabiera obecnie tempa i zatacza coraz szersze kręgi. 

Jednym z coraz mocniej akcentowych w niej wątków zaczyna być kierunek dokonującej się, 

można by rzec na naszych oczach, transformacji przestrzeni współczesnych miast, której 

jesteśmy zarazem świadkami i uczestnikami.  

W neoliberalnym
1
 kapitalizmie miasta postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat 

generatorów wzrostu gospodarczego, dlatego zarówno dotychczasowa jak i teraźniejsza wizja 

kształtowania i reorganizowania przestrzeni miejskiej podporządkowana jest mającej 

zapewnić ciągłość trwania systemu zasadzie niekończącego się wytwarzania i akumulacji 

kapitału. Taki stan rzeczy skutkuje zarówno permanentnym zawłaszczaniem tej przestrzeni 

przez kapitał prywatny (korporacje, fabryki, banki) jak i jej postępującą prywatyzacją. 

Nieruchomości, w szczególności te usytuowane w centrach miast, są masowo przejmowane 

przez rynek, a ich ceny niebotycznie rosną. W konsekwencji prowadzi to do wywłaszczania 

pierwotnych lokatorów, których nie stać na płacenie czynszu. Te i inne procesy urbanizacyjne 

prowadzące do zawężania i ograniczania przestrzeni publicznej jak i wykluczania z życia 

miejskiego tych, którzy nie dysponują dostatecznym kapitałem zostały określone w literaturze 

przedmiotu m.in. jako „pacyfikacja przy użyciu cappuccino
2
".  

                                                           
1
 Grzegorz Kołodko. Wędrujący Świat,. Wydawnictwo Prószyński i S-ka 2008. (Zdaniem Kołodki „neoliberalizm w 

odróżnieniu od autentycznego uczciwego liberalizmu (…) nie służy prawdziwej demokracji politycznej, 

efektywności ekonomicznej i racjonalności społecznej, ale eksploatuje te piękne idee na rzecz zaspokajania 

potrzeb wąskich elit kosztem szerokich rzesz ludności”). 
2
 Autorką terminu jest Sharon Zukin, prof. City University of New York. W ten nieco przewrotny sposób określa 

ona model partycypacji poprzez konsumpcję, który jest narzucany mieszkańcom miast, a jednocześnie wyraża 
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Na problem zawłaszczania miejskiej przestrzeni zwracają także uwagę inni współcześni 

socjologowie oraz urbaniści np. Zygmunt Bauman
3

, Richard Sennet
4

 czy Krzysztof 

Nawratek
5
.  

Na proces konstytuowania się miejskiego ruchu społecznego możemy spojrzeć co najmniej 

z kilku perspektyw. Niniejsza praca zakłada, że konstytuujący się ruch stanowi odpowiedź na 

narastające w przestrzeni polskich miast problemy społeczne, które są bezpośrednim 

rezultatem stylu uprawiania polityki miejskiej. Na problem związku pomiędzy istniejącymi w 

przestrzeni społecznej problemami a kształtowaniem się ruchów zwraca uwagę m.in. Lucjan 

Mis powołując się na poglądy Harryego Bascha
6
  

Dotychczasowa działalność większości miejskich organizacji przeważnie koncentrowała 

się na rozwiązywaniu problemów lokalnych, obecnych w ich najbliższym otoczeniu. 

Decydując się na powołanie ruchu poszczególne organizacje stanęły przed niemałym 

wyzwaniem. Przekonanie, że współdziałanie na płaszczyźnie ogólnokrajowej wzmocni 

efektywność podejmowanych przez nie działań okaże się prawdziwe tylko wtedy, gdy 

wybrane do rozwiązania kwestie będą dotyczyć problemów na tyle ogólnych a zarazem 

uniwersalnych, że możliwe będzie wypracowanie ich trafnych i adekwatnych rozwiązań na 

poziomie centralnym.  

W świetle mojej wiedzy nie stworzono dotychczas mapy, która miałaby na celu 

identyfikację globalnych miejskich problemów, oraz propozycji ich systemowych rozwiązań. 

Wyszczególniono natomiast rozmaite obszary problemowe od przestrzenno-politycznych 

poprzez socjalne aż po demograficzne, transportowe i ekologiczne, którymi warto by się 

zając, i których natężenie jest różne w poszczególnych polskich miastach. W niniejszej pracy 

chciałbym szerzej odnieść się do wyżej poruszonej kwestii i dokonać jej analizy, 

systematyzacji i uszczegółowienia. 

Ideologiczny kontekst dysertacji: 

Ideologicznym tłem dla podejmowanych przez mnie rozważań planuję uczynić poglądy 

lewicowych intelektualistów Henriego Lefebvrea, Manuela Castellsa, Davida Harveya i 

innych, które stały się motorem rozwoju tak zwanej nowej socjologii miasta. Chociaż każda 

ze wspomnianych osób jest reprezentantem nieco innej dziedziny nauki (filozofia, socjologia, 

geografia) a wiec patrzy na miasto i miejską rzeczywistość pod inny kątem to jednak 

wspólnym mianownikiem łączących te sposoby postrzegania jest nowa propozycja myślenia o 

mieście i miejskości, którą cechuje swoisty manifest na rzecz demokratyzacji prawa do 

miasta. 

                                                                                                                                                                                     
swój sprzeciw wobec globalnych, negatywnych procesów urbanizacyjnych zachodzących w przestrzeni 

publicznej. 
3
Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie. 2006 

4
Richard Sennet, Upadek człowieka publicznego Wydawnictwo. MUZA S.A. 2009 

5
Krzysztof Nawratek, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji. TAiWPN Universitas. 2005. 

6
Lucjan Miś Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2007 
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David Harvey, autor ostatnio wydanej publikacji pt. „Bunt miast. Prawo do miasta i 

miejska rewolucja”
7
 zwraca uwagę m.in. na to jak ważną funkcję w procesie przeciwdziałania 

rabunkowej polityce miejskiej pełnią miejskie ruchy społeczne. To właśnie one poprzez swoją 

aktywność próbują doprowadzić do tego, aby głos miejskiej społeczności był uwzględniany w 

przestrzennym procesie planistycznym. Podejmowane przez nie działania mają między 

innymi na celu ograniczenie wpływu prywatnego kapitału na kształt przestrzeni miejskiej oraz 

wzmocnienie podmiotowości mieszkańców miast, co w konsekwencji pozwoli przekształcać 

je w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie. D. Harvey przyglądając się zarówno 

mniejszym miastom jak i światowym metropoliom twierdzi, że miejskie ruchy społeczne w 

ostatnim czasie rosną w siłę, są coraz bardziej widoczne i coraz głośniej domagają się swoich 

praw. 

Teoretyczne podłoże dysertacji: 

Zamierzeniem leżącym u podstaw niniejszej koncepcji nie jest ograniczenie się tylko i 

wyłącznie do krytycznej refleksji i polemiki z lewicowymi intelektualistami. W 

projektowanej pracy pragnę skupić się także na rozważaniach, w obrębie, których chciałbym 

przedstawić jak i ustosunkować się do najnowszych teoretycznych i metodologicznych 

trendów w badaniu ruchów społecznych. Teoretycznym podłożem planowanych rozważań 

postanowiłem uczynić koncepcję (model) procesu politycznego autorstwa Douga McAdama
8
. 

D. McAdam zwraca uwagę, że powstanie, rozwój i upadek ruchu jest pochodną zajścia 

zarówno czynników wewnętrznych (siła już istniejących struktur organizacyjnych oraz 

podobieństwa w percepcji problemów w środowiskach domagających się zmian) jak i 

zewnętrznych poświęcając szczególną uwagę jednemu spośród nich - otwieraniu się 

możliwości politycznych. Jego zdaniem owe możliwości otwierają się zazwyczaj w wyniku 

zajścia szerszych procesów społecznych, wśród których możemy wymienić na przykład 

urbanizację. Przyglądając się cały czas ewoluującej i zmieniającej się miejskiej 

rzeczywistości można zauważyć, że po roku 1989 przestrzenie polskich miast są poddawane 

nieustannej reorganizacji. Z jednej strony obserwujemy w nich procesy kontr i 

suburbanizacyjne, a z drugiej upowszechnianie się miejskiego stylu życia. Zdaniem 

McAdama wynikiem konfiguracji czynników wewnętrznych składających się na potencjał 

miejskich organizacji oraz zewnętrznych a wiec zmian zachodzących obecnie w obszarze 

planowania i prowadzenia polityki przestrzennej
9
, może być zarówno powstanie ruchu 

społecznego jak i w wyniku późniejszych interakcji ze środowiskiem społeczno-politycznym 

rozwój jego aktywności. 

 

                                                           
7
 David Harvey, Bunt Miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa. Fundacja Nowej Kultury Bęc 

Zmiana. 2012. 
Doug McAdam, Model procesu politycznego, w: Gorlach K. Mooney H. (red.), Dynamika życia społecznego. 
Współczesne koncepcje ruchów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2008. s. 19-42. 
9

 Powstanie dokumentów unijnych np. Karty Lipskiej, sformułowanie założeń polityki miejskiej przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, opracowanie strategicznych dokumentów rządowych np. Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, podejmowanie kwestii 
miejskiej przez organizacje polityczno – społeczne np.: organizację Młodzi Demokraci związaną z Platformą 
Obywatelską, Związek Miast Polskich czy Unię Metropolii Polskich. 
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Cel dysertacji: 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest:  

1. Przeprowadzenie analizy procesu konstytuowania się miejskiego ruchu społecznego, 

w tym określenie kondycji, w jakiej obecnie się znajduje oraz jego potencjału 

rozwojowego na przyszłość. 

Cele szczegółowe pracy ujmuję następująco:  

1. Analiza procesu formowania się struktury organizacyjnej miejskiego ruchu 

społecznego. 

2. Analiza potencjału możliwości politycznych miejskiego ruchu społecznego. 

3. Identyfikacja ideologicznych motywów działalności miejskiego ruchu społecznego. 

4. Identyfikacja i stworzenie mapy miejskich problemów wyznaczających charakter i 

kierunki działalności konstytuującego się ruchu.  

Mając na uwadze główny cel badawczy jak i przytoczone cele szczegółowe 

metodologiczna perspektywa dysertacji zakłada weryfikację na podstawie danych 

empirycznych trzech postawionych hipotez: 

 H1: Pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz powstania miejskiego ruchu 

społecznego w Polsce nie wytworzyła się dotychczas struktura powiązań 

organizacyjnych. 

 H2: Podmioty działające na rzecz powstania miejskiego ruchu społecznego w Polsce 

nie zmobilizowały dotychczas wpływu politycznego umożliwiającego efektywną 

realizację interesów zbiorowych. 

 H3: Podmioty działające na rzecz powstania miejskiego ruchu społecznego w Polsce 

nie skonstruowały ram interpretacyjnych umożliwiających konceptualizację interesów 

zbiorowych.  

Ich falsyfikacja pozwoli stwierdzić, czy stopień zorganizowania oraz siła i potencjał 

strukturalny organizacji, które swoją aktywność ogniskują wokół kwestii miejskich są 

wystarczające, aby stworzyć ruch społeczny. 

Metodologia Badań  

Ponieważ zdaniem McAdama mobilizacja ma miejsce wtedy, gdy aktorzy ruchu 

dostrzegają możliwości polityczne i zastosowanie takich ram interpretacyjnych znajduje 

rezonans wśród członków i sympatyków ruchu w projektowanej analizie chciałbym zwrócić 

szczególną uwagę na rolę, jaką w procesie tworzenia schematów interpretacyjnych odgrywają 

liderzy miejskich organizacji społecznych oraz wpływ, jaki konstruowane schematy mają na 

wyzwolenie poznawcze - sprzyjające formowaniu się działań zbiorowych. W związku z tym 

w przyjętej przeze mnie metodologii badań planuję się odwołać do koncepcji analizy 

ramowej. Zaadoptowana do analizy ruchów społecznych Goffmanowska koncepcja 

ramifikacji koncentrując się na konstrukcjach ideologicznych tworzonych wewnątrz 
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organizacji oraz pomiędzy nimi dostarcza szkieletu pojęciowego służącego badaniu szerokiej 

gamy działań i problemów przez nie podejmowanych
10

. 

Posługując się nią planuję zidentyfikować:  

1. Ramy działania zbiorowego, czyli schematy interpretacyjne upraszczające świat i 

umożliwiające poszczególnym organizacjom miejskim selektywny odbiór informacji i 

wydarzeń z zewnątrz. 

2. Ramy podstawowe pełniące funkcję filtrów interpretacyjnych wyznaczających stopień 

powiązań ideologicznych pomiędzy organizacjami tworzącymi i mogącymi zasilić 

miejski ruch społeczny. 

3. Repertuar interpretacji, czyli zbiór wzajemnie połączonych ze sobą ram 

podstawowych leżący u podstaw konstrukcji, i potrzymania ciągłości ideologicznej 

kształtującego się miejskiego ruchu społecznego. 

Źródłem informacji nt. funkcjonujących ram uczynię zarówno wypowiedzi poszczególnych 

liderów jak i treści zawarte w hasłach, postulatach, programach oraz innych nośnikach 

artykulacji żądań. W projektowanej analizie postaram się także zwrócić uwagę na 

umożliwiające wymianę idei i propagowanie wartości zaplecze instytucjonalne (formalne i 

nieformalne), jakim dysponują miejskie organizacje. Identyfikacja ram, sposobów ich 

łączenia pozwoli wyszczególnić wspólne obszary w zakresie:  

1. Stopnia i zakresu kontestacji obecnego sposobu prowadzenia polityki miejskiej w 

Polsce. 

2. Powodów leżących u podłoża podejmowanych działań. 

3. Lokowania przyczyn i identyfikacji winnych za stan, w jakim znalazła się polityka 

miejska. 

4. Postrzegania przez pryzmat szans lub zagrożeń obecnych zmiany w obszarze 

kształtowania się polityki miejskiej.  

5. Poziomu aprobaty, co do ewentualnych/planowanych strategii i taktyk postępowania. 

Oczywiście koncepcja McAdama traktuje otwieranie się możliwości politycznych oraz 

sposób ich percepcji i interpretacji, jako jeden z warunków koniecznych, ale 

niewystarczających dla powstania i rozwoju ruchu, dlatego, aby określić stan, kondycję i 

potencjał miejskiego ruchu społecznego konieczna jest także diagnoza potencjału jego 

struktur organizacyjnych. Implikuje to kolejne pytania dotyczące: 

1. Kształtu i struktury przywództwa w „miejskich organizacjach” oraz obecności 

potencjalnych liderów, którzy swój prestiż, pozycję i zdolności mogą wykorzystać na 

rzecz powstającego ruchu.  

2. Liczby oraz sposobu i źródeł rekrutacji członków, a także rodzaju bodźców/zachęt 

zapewniających motywację do uczestnictwa w powstającym ruchu. 

                                                           
10

 Koncepcja analizy ramowej w badaniu ruchów społecznych została wykorzystana m.in. przez Patricka 
Mooney-a i Scotta Hunt-a. Patrick H. Mooney., Scott A. Hunt, Repertuar Interpretacji: Ramy podstawowe i 
ciągłość ideologiczna mobilizacji agrarnej w Stanach Zjednoczonych, w: Gorlach K. Mooney H. (red.), Dynamika 
życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2008. s 136-
161 
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3. Wykorzystywanych przez miejskie organizacje środków komunikacji oraz istnienie 

bądź nie infrastruktury komunikacyjnej, której rozpiętość i kształt warunkuje dyfuzję 

powstającego ruchu.  

4. Liczby i terytorialnego zakresu działalności organizacji, które zasiliły i mogłyby 

zasilić powstający ruch, a także charakteru ich aktywności (rewolucyjny vs. 

reformatorski) oraz powiązanych z nim metod i taktyk postępowania. 

Planowane w ramach pracy badawczej kroki mające na celu udzielenie odpowiedzi na 

postawione pytania przyjęłyby następującą sekwencję. Na wstępie w ramach konceptualizacji 

i operacjonalizacji problematyki badawczej zostałyby opracowanie ramy definicyjne i 

pojęciowe analizowanych zjawisk. Doprecyzowania wymagają m.in. stworzone przeze mnie 

na potrzeby niniejszej koncepcji dysertacji kategorie pojęciowe (miejski ruch społeczny, 

miejskie organizacje, miejskie problemy społeczne). Następnie zostałaby dobrana próba 

badawcza. Biorąc pod uwagę założone cele badań próba miałaby charakter ekspercki. Kolejny 

etap prac objąłby swym zakresem konstrukcję scenariusza indywidualnego wywiadu 

pogłębionego. Scenariusz zawierałby tak skonstruowane pytania, aby na podstawie 

udzielonych na nie odpowiedzi możliwe było określenie, czy wśród organizacji i ruchów 

miejskich działających w ramach lokalnych społeczności dominują tendencje spajające i na 

ile biorąc pod uwagę czynniki wyróżnione w modelu powstawania ruchu taka sytuacja jest 

możliwa? Do identyfikacji przy pomocy analizy ramowej wspólnego podłoża ideologicznego, 

zostałoby zaprojektowane odrębne narzędzie w postaci klucza kategoryzacyjnego 

umożliwiającego systematyzację treści wypowiedzi badanych. Ze względu na eksploracyjny 

charakter badań, badania właściwe poprzedzałby pilotaż sprawdzający trafność i rzetelność 

zaprojektowanych narzędzi badawczych. Kolejno wśród wybranych ruchów i organizacji 

miejskich w największych miastach w Polsce przeprowadzone zostałyby jakościowe badania 

empiryczne. Wytypowane do badań organizacje byłyby uczestnikami Kongresu Ruchów 

Miejskich, który jest organizowany przez stowarzyszenie My-Poznaniacy, ponieważ to 

właśnie jedną z idei kongresu jest pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami miejskimi 

na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Rozmowy z wykorzystaniem scenariusza indywidualnego 

wywiadu pogłębionego byłyby przeprowadzone z działaczami społecznymi zajmującymi się 

określoną problematyką miejską i zaangażowanymi w swoich miastach lub dzielnicach w 

aktywność na rzecz mieszkańców. Uzupełnienie dla zbieranych w trakcie badań reaktywnych 

informacji stanowiłyby równolegle gromadzone dane wtórne pochodzące z takich źródeł jak: 

dokumenty statutowe, programy działalności, publikacje, raporty, biuletyny, katalogi. 
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