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1. Wprowadzenie 

Sensem i celem niniejszego opisu badania naukowego jest przedstawienie w zarysie 
socjologicznego badania specjalistycznego „Uzytkowanie i znaczenie wybranych 
Kosciolów/Symboli” w projekcie „Koscioly/Symbole w przelomach religijnych i politycznych 
w regionie nadbaltyckim. Rekonstrukcja i analiza ich religijnych i urbanistycznych 
sposobów uzytkowania i funkcji w Lubece – Kilonii – Wismarze – Stralsundzie – 
Szczecinie – Gdansku – Kaliningradzie”.1 Tworzy on tym samym podstawe do pracy nad 
socjologicznym badaniem specjalistycznym i sluzy w szczególnosci wewnetrznej 
koordynacji pomiedzy Instytutami Socjologii bioracych udzial w projekcie Uniwersytetów w 
Hamburgu, Gdansku i Kaliningradzie, socjologiczna grupa robocza, która zawiazala sie na 
odbywajacej sie w dniach 02-04.10.03 w Gdansku konferencji wstepnej, specjalnymi 
doradcami-wolontariuszami jak tez koscielnymi partnerami Kosciolów/Symboli na miejscu. 
Ponadto ten opis badania naukowego powstaje równiez w odniesieniu do projektu 
ogólnego a jego zadanie polega na tym, aby socjologiczne okreslenie celu i etapy pracy 
uczynic bardziej przejrzyste i w ten sposób stworzyc warunki do porozumienia, 
dopasowania i zazebienia miedzy trzema poszczególnymi badaniami. W koncu zwraca sie 
on tez do osób fachowo zainteresowanych spoza projektu w celu ogólnej informacji, badz 
fachowej wymiany az do sprawdzenia mozliwosci kooperacji.  

Przedlozony opis badania naukowego opiera sie na szeregu prac wstepnych i jest 
wynikiem socjologicznego odczytania wniosku projektu, wzorowanego na tym planu 
roboczego do „Zarysu prowizorycznego opisu badania naukowego do badania 
socjologicznego badania specjalistycznego”, który zostal przedyskutowany w 
socjologicznej grupie roboczej na konferencji w Gdansku, jak równiez nalezacych do tego 
protokolów a takze wiekszej ilosci rozmów i spotkan z osobami odpowiedzialnymi za 
projekt przy jednostce roboczej „Kosciól i miasto” Instytutu Teologii Praktycznej o kierunku 
Teologia Ewangelicka Uniwersytetu w Hamburgu. Opis ten nalezy rozumiec jako koncept 
przewodni, tzn. najwazniejsze parametry zostaly w wiekszosci uzgodnione na bazie tego 
wspólnego procesu pracy, jakkolwiek koncept ten równiez w obecnym ukladzie posiada 
jedynie status prowizoryczny, poniewaz – jak zostalo to ponizej wytlumaczone – dokladne 
wytyczenie celu i sposobu postepowania w specyficznych rozdzialach badania ma sens 
nie a priori, lecz dopiero w kontekscie organizacyjnych warunków ramowych i 
merytorycznych rozpoznan wedlug zasady „work in progress”.  

Tak wiec np. na pytanie o liczbe wlaczanych Kosciolów jako obiektów badawczych mozna 
odpowiedziec dopiero na bazie poprzedzajacej gruntownej analizy natomiast kwestia 
dotyczaca odpowiedniego wyboru partnerów do wywiadu na temat symbolizacji moze byc 
zdecydowana dopiero po odpowiednich teoretycznych rozwazaniach. 

                                                 
1 Projekt finansowany jest przez Fundacje Volkswagena i nalezy do podjetej w 2000 roku inicjatywy wspierajacej „Jednosc w 
wielosci? Podstawy i zalozenia zjednoczonej Europy”, która w obliczu nadchodzacego rozszerzenia UE realizuje cel 
zbadania wielosci i heterogenicznosci wschodnioeuropejskiego obszaru kulturowego i zarazem jego zwiazków z innymi 
czesciami Europy, tak aby stworzyc historyczne i kulturowe warunki do zjednoczenia obu czesci Europy. Projekt rozdziela 
sie na trzy dziedziny badan specjalistycznych (badania liturgiczno-teologiczne, badania z zakresu historii sztuki i 
architektury, badania socjologiczne) a jego czas trwania wynosi lacznie 36 miesiecy (od pazdziernika 2003), przy czym 
równoczesnie prowadzone badania beda zakonczone po 24 miesiacach. Dalsze informacje na ten temat sa dostepne na 
stronie internetowej projektu pod adresem http://www.ambercoast.pg.gda.pl. 
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Wywody takie dziela sie nastepujaco: najpierw szkicuje sie nadrzedny cel badania 
socjologicznego (rozdzial 2). Nastepnie objasnia sie w zarysie rozwiniety w tym celu 
koncept metodyczny skladajacy sie z trzech ugruntowanych teoretycznie jednostek 
badawczych -  analizy synoptycznej, wywiadów z ekspertami i ankietowanie osób 
korzystajacych z Kosciola -   przy czym za kazdym razem podejmuje sie kwestie ogólnego 
ustalenia celu, merytorycznych pytan przewodnich i metodycznego sposobu podejscia do 
tematu (rozdzial 3). Na koncu opisu badania naukowego znajduje sie plan pracy, który 
umozliwia podsumowujacy poglad na temat czasowo-merytorycznych etapów (M1-M10) 
badania socjologicznego (rozdzial 4). 
 
 
2. Okreslenie celu socjologicznego badania specjalistycznego 

Projekt zatytulowany „Koscioly/Symbole w przelomach religijnych i politycznych w regionie 
nadbaltyckim” zajmuje sie w ogólnej perspektywie rola i funkcja znaczacych 
Kosciolów/Symboli z okresu gotyku w regionie nadbaltyckim oraz ich religijnymi i 
politycznymi potencjalami na tle integracji europejskiej. Podstawowa hipoteza mówi, ze 
rozwój Unii Europejskiej nie daje sie ograniczyc jedynie do aspektów ekonomicznych i 
politycznych, lecz wymaga on fundamentu europejskiego dziedzictwa kulturowego jak tez 
symbolizacji tego fundamentu. Wymienione tu Koscioly/Symbole moga miec w tym 
centralne znaczenie. Przypuszcza sie, ze od Kosciolów/Symboli jako reprezentacyjnych 
miejsc symbolicznych moze rozchodzic sie sila integrujaca w obrebie danego miasta, w 
obrebie regionu nadbaltyckiego a takze w obrebie rozrastajacej sie europejskiej wspólnoty 
(odnosnie blizszego objasnienia patrz wniosek). Zbadanie tego oraz dostarczenie 
podstawowych rozpoznan bedzie zadaniem trzech odrebnych badan naukowych wraz z 
ich wlasnym spojrzeniem, teoretycznymi dojsciami i metodycznymi zalozeniami. 

Za tak zwane Koscioly/Symbole uchodza takie koscioly, które poprzez kolektywne 
przypisywanie im znaczenia równiez publicznie laczy sie i postrzega z ich symbolicznym 
znaczeniem. Pojecie „Kosciól/Symbol” wskazuje tym samym na wykraczajacy poza zwykla 
symboliczna funkcje kosciolów przerost znaczeniowy. Co reprezentuja Koscioly/Symbole, 
co znacza, jaka pelnia funkcje, na czym polega ich symboliczny kapital, jak funkcjonuje 
proces symbolizacji etc. – oto glówne pytania, którymi zajmowac sie beda (socjologiczne) 
prace badawcze. Zrozumienie pojecia Kosciola/Symbolu moze byc wiec z poczatku tylko 
prowizoryczne, jednak pózniej stan ten musi ulec zmianie zas samo pojecie poprzez 
proces badawczy zostac blizej okreslone i bardziej namacalne. Przebadanych zostanie 12 
Kosciolów/Symboli w siedmiu miastach: poczawszy od Lubeki jako pierwowzoru gotyku 
nadbaltyckiego (St. Marien, St. Petri) poprzez Kilonie (St. Nikolai), Wismar (St. Marien, St. 
Nikolai, St. Georgen), Stralsund (St. Nikolai, St. Jakobi), Szczecin (Sw. Jakuba), Gdansk 
(Sw. Marii, Sw. Jana) a skonczywszy na Królewcu/Kaliningradzie (katedra). 

Ogólnym celem socjologicznego badania specjalistycznego jest analiza znaczenia, funkcji 
i oddzialywania Kosciolów/Symboli. Chodzi tu o zrozumienie procesu symbolizacji poprzez 
uchwycenie i opisanie form uzytkowania i przypisywania im znaczenia. Badane bedzie, jak 
korzysta sie zewnetrznie/wewnetrznie z Kosciolów, w jakiej formie i z jaka intensywnoscia 
dzialaja one jako symbol i jakie przypisuje sie im znaczenia. Poprzez zbadanie 



 5 

przypuszczanej dialektyki przestrzeni, rytualu i publicznosci miejskiej zapytuje sie o 
liturgiczne i o urbanistyczne funkcje uzytkowania Kosciola jak równiez o kolektywna 
pamiec, które oddzialuja ponad czasem i przestrzenia i w ten sposób dzialaja jako sily 
integrujace lub polaryzujace w regionie wybrzeza bursztynowego. Nalezy przy tym 
odrózniac aktualne zewnetrzne korzystanie z Kosciola przez osoby indywidualne, grupy, 
parafie i osoby publiczne od „wewnetrznego korzystania”, które moze prowadzic przez 
symbolizacje az po indywidualne/kolektywne procesy identyfikacji i tworzyc poglady i 
odniesienie do wartosci. Na tle relewantnych rozpoznan poprzez zewnetrzne i wewnetrzne 
korzystanie z Kosciola/Symbolu, symbolicznego przypisywania i instytucjonalnych 
warunków ma byc postawione pytanie o terazniejsze profile i przyszle perspektywy. 

Do opracowania tych nadrzednych zagadnien wlacza sie przerózne metodyczne sposoby 
podejscia i stosuje zarówno sposoby jakosciowe jak tez ilosciowe metody badawcze. 
 
 
3. Koncepcja metodyczna  

Koncepcja metodyczna socjologicznego badania specjalistycznego sklada cie z trzech 
teoretycznie ugruntowanych i powiazanych ze soba badan czastkowych. Mozna je 
naszkicowac w nastepujacy sposób:  
 

Schematyczne przedstawienie opisu badania naukowego 
 
 

Socjologiczne badanie specjalistyczne   
 
 
 
 
 

Badania liturgiczno – 
teologiczne  

 
 
 
 
 
 
 

Badania z zakresu 
             historii sztuki 

i architektury 

 
„trzystopniowy  proces recepcji“ - teologiczno/polityczna interpretacja i stanowisko Kosciola –  

z podkresleniem 
profili, perspektyw, potencjalów  Kosciolów/Symboli  i „Sieci baltyckich Kosciolów/Symboli“ 

 

Przewiduje sie – w oparciu o towarzyszaca rozprawe teoretyczna -  trzyetapowy proces 
skladajacy sie z analizy synoptycznej uczestniczacych w projekcie Kosciolów/Symboli, 
wywiadów z ekspertami i ankietowania osób korzystajacych z Kosciolów/Symboli. 
Powyzsze jednostki badawcze beda w dalszej kolejnosci objasniane z uwzglednieniem: 
celu badan, wiodacych zagadnien i metody. 

3. 

Ankietowanie 
osób 

korzystajacych z 
kosciolów  

4. Calosciowa  socjologiczna ocena form 
uzytkowania  i znaczenia Kosciolów/Symboli 

Analiza/Ocena Analiza/Ocena 

Wywiady z ekspertami 

2. 

Te
or

et
yc

zn
a 

pr
ac

a 
po

ds
ta

w
ow

a Analiza synoptyczna 

1. 
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Baza dla empirycznej pracy naukowej bedzie podstawowa rozprawa teoretyczna. Do tego 
beda musialy byc wykorzystane przede wszystkim socjologiczne teorie symbolu, jak 
równiez, w miare potrzeby, socjologiczne teorie przestrzeni, jak i teorie dotyczace 
kolektywnej pamieci i socjologii wiedzy. Poniewaz istnieje dysonans miedzy duza 
kompleksowoscia pytan naukowo-badawczych a tylko w ograniczonym stopniu bedacymi 
do dyspozycji srodkami badawczymi, nalezy mozliwie precyzyjnie i w oparciu o konkretne 
zainteresowania poznawcze socjologicznego badania specjalistycznego ukierunkowac 
wybór i rozwój relewantnych zagadnien do pracy teoretycznej. Przewiduje sie faze 
intensywnej pracy teoretycznej w pierwszej polowie roku prowadzenia badania 
specjalistycznego w celu stworzenia teoretycznego fundamentu (M3). Poza tym 
teoretyczna praca nad podstawami bedzie w sposób staly towarzyszyc trzem 
przewidzianym badaniom czastkowym i bedzie integralna czescia skladowa 
socjologicznego badania specjalisycznego.  
 
 
3.1 Analiza synoptyczna uczestniczacych w projekcie Kosciolów/Symboli 

Punktem wyjsciowym socjologicznego badania specjalistycznego jest analiza synoptyczna 
uczestniczacych w projekcie 12 Kosciolów/Symboli znajdujacych sie w nastepujacych 7 
miastach: Kilonii, Lubece, Wismarze, Stralsundzie, Szczecinie, Gdansku i Kaliningradzie. 
Ogólnym celem tej czesci badan jest opisanie uczestniczacych kosciolów z uwzglednie-
niem ich szczególnych cech z zakresu budownictwa, historii, stanu osobowego, organizac-
ji, struktury socjalnej, przestrzeni i ekonomii. W ten sposób powstanie mozliwie pelna baza 
wiedzy, która umozliwi zarówno profilowe jak i porównawcze spojrzenie na poszczególne 
koscioly i ich analogie i róznice. Poza tym analiza synoptyczna sluzy jako podstawa i sta-
nowi niezbedny warunek do przeprowadzenia dwóch nastepnych etapów badawczych 
(patrz dalej). 

Wiodace problemy analizy synoptycznej kieruja sie sformulowanymi we wniosku zaintere-
sowaniami oraz koncentruja sie glównie na opisaniu stanu istniejacego na podstawie tzw. 
„hard facts” i na obszarze „zewnetrznego korzystania” jako centralnego zakresu poznawc-
zego socjologicznego badania specjalistycznego.  

Wiodace zagadnienia analizy synoptycznej brzmia nastepujaco: 

• Jak nalezy opisac instytucjonalne i przestrzenne warunki ramowe danego Kosciola – 
jako warunek niezbedny dla form uzytkowania i partycypacji jak równiez indywidual-
nych i kolektywnych procesów symbolizacji? 

• Jakie istnieja obecnie formy oficjalnego/zewnetrznego uzytkowania w poszczególnych 
Kosciolach/Symbolach? Jakie istnieja zewnetrzne, ukierunkowane na dzialanie formy 
partycypacji i w jakim stopniu ma miejsce instytucjonalizacja mozliwosci partycypacji? 
Jak nalezy opisac zasieg i oddzialywanie kosciola (centralizacja i promien oddzialywa-
nia). Do jakich grup docelowych zwraca sie w jakim stopniu i z jaka intensywnoscia do-
ciera sie do nich? 
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• Jak mozna opisac lokalne, regionalne zwiazki poszczególnych kosciolów i jakie istnieja 
powiazania w srodowisku narodowym/europejskim a w szczególnosci w obrebie obsza-
ru nadbaltyckiego? 

Opracowanie tych wiodacych pytan dokonuje sie przez ich umiejscowienie w odpowiednim 
katalogu kryteriów, który przy systematycznym rejestrowaniu uczestniczacych w projekcie 
Kosciolów posluzy za podstawe. Cztery nadrzedne zakresy takie jak: organizacja kosciola, 
gmach kosciola (pierwsze pytanie wiodace), koscielne struktury ofert (drugie pytanie wio-
dace), jak równiez partnerstwa i powiazania (trzecie pytanie wiodace) zostana kazdorazo-
wo uchwycone dzieki szeregowi relewantnych cech, przy czym glówny nacisk kladzie sie 
na pytania dotyczace oferowanych form uzytkowania/partycypacji. Wybór cech uwazany 
jest za nie zamkniety i moze w dalszym przebiegu badan ulec poszerzeniu badz zaweze-
niu.  

Uzyskiwanie danych do tego tematu nastepuje poczatkowo poprzez ocene przedlozonych 
materialów wtórnych – jak na przyklad spisane wyklady przedstawicieli poszczególnych 
kosciolów na odbywajacej sie w Gdansku konferencji wstepnej, prezentacje internetowe 
kosciolów lub miast, opisy w literaturze, informacje turystyczne itp. W celu uzyskania dals-
zych informacji, które sa niedostepne droga wtórna (posrednia), bedziemy w ramach dals-
zej pracy zwracac sie do partnerów koscielnych z prosba o docelowa pomoc przy zdoby-
waniu materialów a w szczególnosci dostepu do koscielnych wewnetrznych dokumentów, 
jak na przyklad statystyk odwiedzajacych Kosciól. 

W rezultacie analiza synoptyczna dostarcza obszernej wiedzy na temat aktualnego stanu 
danego Kosciola ze szczególnym uwzglednieniem oferowanych przez Kosciól form uzyt-
kowania. Z uwagi na dalszy przebieg badania socjologicznego specjalistycznego ma ona 
sluzyc jako podstawa wyboru Kosciolów/Symboli, które beda dokladniej analizowane. Ana-
liza synoptyczna dostarcza informacji na temat istniejacych miedzy poszczególnymi kosci-
olami podobienstw i róznic oraz mówi o tym, czy „wspólny mianownik” na dalszych eta-
pach badania wystarczy do zapewnienia merytorycznej porównywalnosci lub jednorodne-
go metodycznego sposobu postepowania oraz o tym, czy poszczególne koscioly wykazuja 
tak duze róznice, iz z powodu ich odrebnosci beda one wymagaly osobnego opracowania, 
co w dalszej konsekwencji spowoduje, ze Koscioly te nie beda mogly byc uwzglednione w 
niniejszym badaniu. Warunkiem zakwalifikowania poszczególnych kosciolów do dalszych 
etapów badawczych jest poza tym mozliwosc i chec wspierania badan przez miejscowych 
partnerów koscielnych: najpierw, jak zostalo to wyzej opisane, przy zdobywaniu materi-
alów oraz dostepu do informacji, pózniej równiez przy nawiazywaniu kontaktów z potenc-
jalnymi uczestnikami wywiadów (patrz rozdzial 3.2) a takze przede wszystkim przy 
przeprowadzaniu ankiet z osobami korzystajacymi z Kosciola, które bez tego nie mialyby 
szans powodzenia. Ankietowanie osób korzystajacych z Kosciola ma tylko wówczas  war-
tosc badawcza, jezeli dzieki wspólnemu dzialaniu z miejscowymi partnerami wezmie w nim 
udzial odpowiednio duza liczba osób i w efekcie uzyska sie wystarczajaco wysoka liczbe 
wypelnionych kwestionariuszy (patrz rozdzial 3.3). Wyjasnienie tego typu aspektów orga-
nizacyjnych i technicznych warunków ankietowania jest równiez czescia skladowa analizy 
synoptycznej jako doswiadczalnej fazy badania (M2).  
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3.2 Wywiady z ekspertami 

Ogólny cel wywiadów z ekspertami osadzony jest na kilku poziomach znaczeniowych: w 
pierwszym rzedzie sluza one skompletowaniu analizy synoptycznej. Dzieki nim uzyskane 
tam informacje powinny ulec dopelnieniu o pozostale ewentualnie brakujace i niedostepne 
z powodu opisanego w rozdziale 3.1 wtórnego udostepnienia zródel a nastepnie w o-
gólnym opisie dane powinny zostac sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci i komplet-
nosci. Ponadto dzieki wywiadom z ekspertami wiedza na temat tzw. „twardych faktów”  
przedmiotu pochodzaca z analizy synoptycznej powinna zostac uzupelniona o subiektyw-
ne oszacowania i oceny stanu obecnego danego Kosciola oraz jego przyszlego rozwoju. 
Poza tym wywiady te powinny dostarczac rozpoznan odnosnie standaryzowania komplek-
sowych zagadnien dotyczacych „wewnetrznego korzystania” z poszczególnych Kosciolów i 
ich „symbolicznego oddzialywania” na osoby korzystajace z Kosciola jako drugiego trzonu 
socjologicznego badania specjalistycznego. Ogólne spektrum zainteresowan rozpozna-
niem obejmuje wiec po pierwsze ocene i oczekiwane perspektywy form uzytkowania Kos-
ciola po drugie zas uzyskanie hipotez odnosnie symbolicznego oddzialywania danego 
Kosciola. Wywiady z ekspertami jako druga jednostka badawcza dostarczaja w ten sposób 
– podobnie jak analiza synoptyczna - waznego wkladu w wymagana wiedze podstawowa 
dla nastepujacej po niej ankiety z osobami korzystajacymi z Kosciola, jak tez posiadaja 
swoje odrebne niezalezne znaczenie oraz walory poznanawcze. 

Wiodace zagadnienia w wywiadzie z ekspertami brzmia nastepujaco: 

• Czy u podstaw  Kosciola/Symbolu lezy jakies specyficzne (liturgiczne, kulturalne, soc-
jalne, polityczne) rozumowanie – jesli tak to jakie? Jak oceniana jest „rama instytucjo-
nalna” a jak „struktura wewnetrzna”? Jakie istnieja strukturalne problemy/obszary 
problemowe? 

• Jak ocenia sie aktualne, zewnetrzne korzystanie/uczestniczenie w ofertach ze strony 
Kosciola. Czy istnieja róznice pomiedzy faktycznym a pozadanym korzysta-
niem/udzialem? Jakie sa mozliwosci i granice korzystania z pomieszczen koscielnych? 

• Jakie sa formy nieoficjalnego/subkulturalnego/prywatnego uzytkowania oraz wew-
netrznej i duchowej partycypacji w tresciach i ksztalcie kosciola? Jakie istnieja „cywil-
no-religijne, subiektywnie prywatne rytualy? Gdzie leza linie konfliktów miedzy „wew-
netrznymi a zewnetrznymi kulturami partycypujacymi” ewent. formami uzytkowania? 

• Jakie istnieja hipotezy odnosnie wplywu Kosciolów /Symboli  na „obecne, wewnetrzne 
procesy utozsamiania sie indywidualnych osób jak tez róznych grup”? W jakim stopniu 
przekazywane sa przez Koscioly/Symbole „poglady, odwolania do wartosci, spirytualne 
utrwalenie”? 

• Jak ocenia sie przyszly rozwój Kosciolów /Symboli? Jakie sa „zyczenia/obawy na 
przyszlosc” wzgledem potencjalów integracyjnych/konfliktogennych Kosciola (Kosciól 
jako „sila aktywnie tworzaca”)? Gdzie upatruje sie szans i granic laczenia w obszarze 
nadbaltyckim? Czy istnieja opinie o zajmowaniu stanowiska/podejmowaniu zobowiazan 
przez Koscioly/Symbole w procesie integracji europejskiej – jezeli tak to jakie? 
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Wywiady z ekspertami maja byc przeprowadzone z osobami, które na podstawie swojej 
profesji lub tez srodowiska pracy dysponuja odpowiednia wiedza i doswiadczeniem na 
temat stanu badan danego kosciola. Wyróznia sie tu trzy grupy ekspertów, którzy ze 
wzgledu na swoja funkcje i zalezna od tego (wewnetrzna / zewnetrzna) perspektywe nic-
zym skoncentrowane kregi dadza umiescic sie wokól wspólnego centralnego punktu dan-
ego Kosciola: jest to po pierwsze grupa tych osób, dla których Kosciól stanowi ich bezpos-
rednie srodowisko pracy i które dlatego postrzegaja go przede wszystkim z perspektywy 
wewnetrznej (np. ksieza, pracownicy koscielni), po drugie grupa osób, które pracuja nie 
bezposrednio w danym kosciele, jednak pozostaja w stycznosci ze srodowiskiem kosciel-
nym i poprzez udzial w administracyjno-politycznym planowaniu i organizacji maja bezpos-
redni wplyw na jego ksztalt (np. czlonkowie zarzadu Kosciola, koscielnych organizacji cha-
rytatywnych), po trzecie grupa tych osób, które sprawuja funkcje poza Kosciolem, ale w 
obrebie miasta i reprezentuja perspektywe zewnetrzna (np. przedstawiciele wladz miasta, 
urzedu rozwoju miasta, turystyki) po czwarte zas jest to grupa tych osób, które zajmuja sie 
danym Kosciolem, lub ewentualnie abstrahujac od tego zajmuja sie wyzej wymienionymi 
wiodacymi zagadnieniami dotyczacymi procesów „symbolizacji” jako przedmiotu badan 
naukowych. 

Glówne zagadnienia a w szczególnosci te dotyczace „wewnetrznego korzystania” i „sym-
bolizacji” wymagaja na dalszym etapie merytoryczno-koncepcyjnego objasniania i konkre-
tyzowania. Aby móc wysuwac uzasadnione hipotezy odnosnie procesów nadawania rangi 
symbolu, wymagana jest podstawowa teoretyczna rozprawa. Precyzowanie glównych py-
tan wymaga zas uprzedniej gruntownej pracy teoretycznej. Nastepnie oczekiwany zbiór 
rozpoznan pochodzacy z czterech wymienionych grup nalezy antycypowac z dana per-
spektywa badz objasnic zwiazek pomiedzy pytaniami a potencjalnymi interlokutorami. Po-
winno sie na przyklad sprecyzowac, jakie pytania nalezy kierowac do których grup osób a 
takze które z nich maja nadrzedny charakter(M4). 

Aby zapewnic porównywalnosc danych, dazy sie do przeprowadzenia wywiadu z przy-
najmniej jednym przedstawicielem z kazdej wymienionej grupy na jeden Kosciól. Liczba 
oraz wybór ekspertów jest uzalezniony od finansowo-organizacyjnych warunków ramo-
wych, lub od liczby bedacych do zbadania Kosciolów/Symboli, jak tez od panujacej na 
miejscu sytuacji. Pytanie, jak dalece powiedzie sie realizacja planowanej liczby wywiadów 
z ekspertami, zalezy w duzym stopniu od mozliwego wsparcia ze strony partnera kosciel-
nego, tzn. od osobistej gotowosci do rozmowy jak tez od udzielenia pomocy przy ustalaniu 
dalszych odpowiednich rozmówców. Te kwestie pozostawia sie do dalszej rozwagi. 

Wywiady powinny byc przeprowadzone w postaci indywidualnych rozmów za pomoca 
czesciowo skonstruowanego motywu przewodniego danej rozmowy. Beda one zgodnie ze 
standardami recznie protokolowane w postaci centralnych wypowiedzi oraz dodatkowo 
nagrywane na kasete, co oznacza ze wywiad bedzie w calosci udokumentowany i bedzie 
mógl byc odtworzony w celu oceny decydujacych sekwencji (M5). 

Uzyskane w ten sposób dane beda systematycznie poddawane analizie jakosciowej. Me-
tody jakosciowe obejmuja zasadniczo dane w niestandardowej pod wzgledem jakosci for-
mie i oceniaja je nie poslugujac sie przy tym procedurami matematyczno-statystycznymi 
ale za pomoca metod jakosciowych, w szczególnosci przez typujace porównania. Metoda 
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jakosciowa jest otwarta i uzyskuje wyniki z danych droga rozumowego pojmowania. Tak 
wiec równiez w niniejszym badaniu specjalistycznym charakterystyczne dla oceny wywi-
adów z ekspertami bedzie to, ze analiza danych z przeprowadzonymi rozmowami nie wzo-
ruje sie na ilosci, i nie chodzi tu przede wszystkim o czestotliwosc zgodnych wypowiedzi 
ekspertów, ma ona raczej za zadanie rozwijac wymiary i kategorie, dzieki którym bedzie 
mozna uchwycic najwazniejsze informacje i typowe struktury w wypowiedziach oraz ustalic 
róznorodnosc perspektyw. W ten sposób uzyska sie glebsze poznanie i lepsza strukture 
pytan badawczych dotyczacych uzytkowania i znaczenia poszczególnych Kosci-
olów/Symboli (M6). 

Dane pochodzace z synoptycznej analizy oraz informacje z wywiadów z ekspertami 
dostarczaja obszernej wiedzy i prowadza do niezbednego uwrazliwienia na obszar badan. 
Te doswiadczalne fazy badan pozostaja w scislym zwiazku z opierajaca sie na nich ankie-
ta osób korzystajacych z Kosciola. 
 
 
3.3 Ankietowanie osób korzystajacych z Kosciolów/Symboli 

Ogólnym celem ankietowania osób korzystajacych z Kosciola jest uzyskanie uogólnionych 
wypowiedzi odnosnie form uzytkowania i oczekiwanych perspektyw jak tez przypisywania 
znaczenia  Kosciolom/Symbolom z perspektywy osób korzystajacych. O ile uprzednie 
doswiadczalne etapy badawcze byly ukierunkowane na uzyskiwanie danych jakosciowych, 
o tyle ankietowanie osób korzystajacych z Kosciola ma umozliwic ilosciowe wypowiedzi.  

Za ilosciowe badania uchodza zasadniczo takie, w których dane z reguly uzyskuje sie 
dzieki mierzeniu i liczeniu, zas analizuje metodami matematyczno-statystycznymi. Podc-
zas gdy metoda jakosciowa dziala indukcyjnie, a wiec na zasadzie dostarczania hipotez, to 
badanie ilosciowe postepuje droga dedukcji/falsyfikacji i daje mozliwosc sprawdzania hipo-
tez. Warunkiem tego jest wystarczajaco duza liczba ankietowanych osób oraz czesciowo 
standaryzowany instrument wywiadu, który umozliwi tego typu sprawdzanie. 

Podstawowe zagadnienia poruszane w ankiecie osób korzystajacych z Kosciola brzmia 
nastepujaco: 

• Kim sa osoby korzystajace z Kosciola (cechy socjalno-demograficzne)? Jakie jest ich 
osobiste odniesienie do Symbolu/Kosciola (zwiazek biograficzny, zwiazanie emocjo-
nalne/uczuciowe, powody uczestnictwa, sklonnosci do/powody odstapienia od Koscio-
la? 

• Jak mozna scharakteryzowac „aktualne, zewnetrzne korzystanie z Kosciola” („ogólne 
oczekiwania, stopien znajomosci, czestosc korzystania, oceny, problemy, perspektywy, 
nastawienie do pluralistycznych form korzystania/ korzystania prez obcych)? 

• Jak mozna scharakteryzowac „wewnetrzne uzytkowanie” (nastawienie, odwolanie do 
wartosci, spirytualne utrwalenie, lancuch skojarzen o Kosciele/ gmachu Koscielnym)? 
Co mozna powiedziec o wewnetrznym procesie symbolizacji, jak mozna opisac rodzaj i 
intensywnosc subiektywnego przydzielania rangi symbola? 
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• Co mozna powiedziec o przezywaniu przestrzeni, zachowaniu w przestrzeni od strony 
intencyjnego korzystania („przestrzen przezywana”)? 

Ankietowanie skierowane jest do grupy docelowej osób korzystajacych z  Kosciola i po-
winno zostac przeprowadzone na mozliwie jak najwiekszej liczbie 12 Kosciolów/Symboli. 
Trudne jest  jednak przeprowadzenie ankiety z osobami korzystajacymi z Kosciola na da-
nej powierzchni, gdyz po pierwsze zwiekszyloby to znacznie warunki finansowe i organi-
zacyjne a po drugie poszczególne Koscioly wykazuja czesciowo znaczne róznice i nie da 
sie ich porównac badz okreslic poslugujac sie tym samym instrumentem ankietowym. De-
cyzja, które Koscioly zostana wlaczone w ten projekt, zostanie podjeta pod wzgledem me-
rytorycznym na bazie analizy synoptycznej jak równiez wywiadów z ekspertami, zas pod 
wzgledem finansowo-organizacyjnym w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za pro-
jekt. Waznym kryterium bedzie tu ponadto mozliwosc wspierania i wspólpracy ze strony 
partnerów koscielnych na miejscu. W celu uzyskania wysokiej liczby przypadków oraz po-
równywalnych ocen na temat analogii i róznic pomiedzy bioracymi udzial miastami Kilonia, 
Lubeka, Wismarem, Stralsundem, Szczecinem, Gdanskiem i Kaliningradem dazy sie do 
wlaczenia kazdego z tych siedmiu miejsc z przynajmniej jednym Kosciolem/Symbolem. 

Grupa do której skierowana jest ankieta sa osoby korzystajace z Kosciola. Równiez tu, 
podobnie jak w przypadku rozmówców i wywiadów z ekspertami, rozróznia sie grupy, które 
pod wzgledem korzystania z Kosciolów/Symboli jako wspólnego punktu centralnego moz-
na sobie wyobrazic jako skoncentrowane kregi: krag wewnetrzny tworza te osoby kor-
zystajace z Kosciola, którzy naleza do parafii i regularnie uczestnicza w wydarzeniach Ko-
sciola. Do drugiego kregu zalicza sie te osoby, które wprawdzie oficjalnie równiez sa 
czlonkami parafii, lecz korzystaja z Kosciola nieregularnie podczas specjalnych okazji. 
Dalsza grupe stanowia mieszkancy miasta, którzy nie naleza do parafii, lecz odwiedzaja 
Kosciól/Symbol od swieta. Od tej grupy wyraznie odróznia sie grupe tych osób, które kor-
zystaja z Kosciola nie bedac ani parafianami ani obywatelami miasta, osoby te pochodza z 
zewnatrz i odwiedzaja Koscioly/Symbole celowo lub przypadkiem: np. turysci. 

Zasadnicze zainteresowanie wynikami przeprowadzonej na osobach korzystajacych z 
Kosciola ankiety skierowane jest do czlonków parafii, a takze do grupy osób uczeszczaja-
cych do Kosciola, które to naleza do parafii lub mieszkaja w danym miescie. Równiez od 
strony praktycznej grupa ta jest, przede wszystkim z powodów swej osiagalnosci i moty-
wacji, faworyzowana grupa docelowa czesciowo standaryzowanej ankiety. Dla ujecia dals-
zych perspektyw innych grup osbób korzystajacych z Kosciola bylyby potrzebne odpo-
wiednie dodatkowe instrumenty, sposoby postepowania etc. (=wlasny wywiad) (M7). 

Ankieta bedzie przeprowadzana pisemnie, gdyz zaangazowanie i koszty zwiazane z wy-
wiadem „face to face” i/lub telefonowaniem bylyby wyraznie za wysokie. Za instrument 
ankiety sluzy na podstawie materialu danych z analizy synoptycznej i wywiadów z eksper-
tami po czesci standardowy kwestionariusz do samodzielnego uzupelniania przez ankie-
towanego. Punktem wyjsciowym i koncowym przeprowadzanego wywiadu ma byc dany 
Kosciól/Symbol, tzn. kwestionariusze maja byc rozdawane osobom korzystajacim z Kosci-
ola przez partnerów koscielnych i inne osoby, które beda zajmowaly sie rozpowszechnia-
niem informacji na miejscu (np. pracownicy przykoscielni, konfirmanci) oraz byc ponownie 
przez nich zbierane. Mozliwa do sprawdzenia alternatywa jest dostarczenie ankiet poczta i 
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ta sama droga ich odeslanie, co jednak wiaze sie z kosztami i wymagaloby dostepu do 
adresów parafian tudziez mieszkanców miasta. 

Zasadniczym problemem pisemnego ankietowania jest w porównaniu do innych rodzajów 
ankietowania z reguly znaczaco niska kwota zwrotów, tzn. udzial zwracanych w stosunku 
do rozdawanych kwestionariuszy. Tym bardziej istotne dla uzyskania odpowiedniej liczby 
przypadków staje sie zastosowanie srodków motywujacych, jak np. list oficjalny ze strony 
kosciola, miasta i uniwersytetu, w którym to podkresli sie wartosc i interes publiczny u-
zyskania tego rodzaju wyników. Najwiekszy potencjal motywacyjny bedzie jednak nalezal 
do samych partnerów koscielnych i pracowników Kosciola, poniewaz to wlasnie oni znaj-
duja sie w bezposrednim kontakcie z ankietowanymi i maja bezposredni wplyw na miejscu. 
Bez intensywnej wspólpracy ze strony przedstawicieli danego Kosciola/Symbolu nie bed-
zie mozliwe pomyslne przeprowadzenie planowanego ankietowania osób korzystajacych z 
Kosciolów/Symboli. 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników dazy sie do uzyskania jak najwyzszej liczby wy-
pelnionych kwestionariuszy, najmniej jednak 100 na jeden Kosciól/Symbol. Po zakoncze-
niu ankietowania dane zostana przeanalizowane w formie zliczenia czestotliwosci ich 
wystepowania po odpowiednim przygotowaniu za pomoca systemu SPSS (Superior Per-
forming Software System), bedacego powszechnym pakietem programowym stosowanym 
w doswiadczalnych badaniach socjologicznych. Tak samo jak nie tworzy sie ankiety bez 
uprzedniego przejrzenia w „fazie doswiadczalnej” przedlozonego materialu zawierajacego 
dane, czy tez bez przeprowadzenia rozmów z ekspertami i opracowania bazy teoretycznej, 
tak tez dane pochodzace z wywiadu nie powinny byc analizowane i interpretowane „w po-
wietrzu”, lecz o ile jest to mozliwe byc porównywane z wynikami innych badan dotycza-
cych podobnych zagadnien oraz przedstawione we wzajemnym zwiazku (M9). 
 
 
3.4 Socjologiczna ocena ogólna 

Tak jak zostalo to ukazane w schematycznym zarysie do opisu badania naukowego i w 
poprzednich rozdzialach 3.1 do 3.3, socjologiczne badanie specjalistyczne zawiera wie-
lostopniowy proces badawczy skladajacy sie z róznych metodycznych zalozen. W fazie 
doswiadczalnej badania obok podstawowych teoretycznych rozwazan i analizy danych 
wtórnych dotyczacych poszczególnych Kosciolów/Symboli powinny byc przeprowadzone 
jakosciowe wywiady z ekspertami a w nastepujacej po niej czesci glównej ankietowanie 
osób korzystajacych z Kosciola. Kazda z tych jednostek badawczych podlega uprzedniej 
oddzielnej ocenie i posiada wlasny wklad w poznanie i odrebna wartosc. 

W socjologicznej ocenie ogólnej dane i wyniki pochodzace z poszczególnych ankiet socjo-
logicznych zostana ukazane w analitycznym zwiazku. Ponadto wyniki badan socjologicz-
nych powinny zostac skonfrontowane z wynikami specjalistycznych badan z zakresu histo-
rii architektury i sztuki jak tez nauk liturgiczno-teologicznych. Wyniki ogólnej oceny socjo-
logicznej zostana podsumowane w formie raportu. Socjologiczne badanie specjalistyczne 
zostanie tym samym ukonczone w grudniu 2005 (M10). 

W projekcie ogólnym nastepuje w okresie dalszych 12 miesiecy trzystopniowy proces re-
cepcji, tzn. najpierw teologiczne, pózniej politologiczne komentowanie uzyskanych wy-
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ników badan ze wszystkich trzech badan specjalistycznych i nastepujace po tym lokalne 
komentowanie przez osoby reprezentujace badany Kosciól. Ostatecznie rozpoznania 
zostana zlozone na konferencji oceniajacej wszystkich uczestników projektu ze szcze-
gólnym uwzglednieniem profili, perspektyw i potencjalów Kosciolów/Symboli a takze prak-
tycznych mozliwosci stworzenia „Sieci Nadbaltyckich Kosciolów/Symboli” pod koniec roku 
2006. 
 
 
4. Plan pracy w etapach 

U podstaw socjologicznego badania specjalistycznego znajduje sie szczególowy plan pra-
cy przeznaczony do wewnetrznego uzytku, którego etapy ksztaltuja sie w nastepujacy 
sposób. 

Etapy socjologicznego badania specjalistycznego 

M1 03/2004 Opis badania naukowego do socjologicznego badania specjalistycznego 
jest przedlozony i uzgodniony z osobami uczestniczacymi w projekcie 

M2 06/2004 Analiza synoptyczna (w pierwszej wersji) jest przedlozona i nastapil juz 
wybór wlaczonych w projekt Kosciolów/Symboli 

M3 08/2004 Podstawowe teoretyczne rozprawy odbyly sie i pierwsze wyniki zostaly 
przedlozone 

M4 08/2004 
Prace merytoryczno-organizacyjne nad przygotowaniem wywiadów z 
ekspertami zostaly przeprowadzone (teoria, zarys przewodni, wybór, 
ustalenie terminów etc.) 

M5 11/2004 Wywiady z ekspertami zostaly przeprowadzone 

M6 12/2004 Pierwsze wyniki wywiadów z ekspertami zostaly przedlozone 

M7 03/2005 
Prace merytoryczno-organizatorskie nad przygotowaniem ankiety z oso-
bami korzystajacymi z Kosciola zostaly wykonane (teoria, instrument wy-
wiadu, organizacja przeprowadzenia projektu etc.) 

M8 05/2005 Ankietowanie osób korzystajacych z Kosciola/Symbolu zostalo przepro-
wadzone 

M9 09/2005 Wyniki ankietowania osób korzystajacych z Kosciola/Symbolu zostaly 
przedlozone 

M10 12/2005 Raport z wynikami dotyczacy oceny ogólnej socjologicznego badania 
specjalistycznego zostal opracowany 

 

Zakladajac optymalny przebieg prac badawczych mozna oczekiwac przedlozenia wyników 
analizy synoptycznej latem 2004, wyników wywiadu z ekspertami na koincu roku 2004/ na 
poczatku roku 2005; jesienia 2005 mozna spodziewac sie przedlozenia wyników ankiet 
przeprowadzonych z osobami korzystajacymi z Kosciolów/Symboli, zas do konca roku 
2005 gotowy bedzie raport ogólny mówiacy o wynikach przeprowadzonych badan socjolo-
gicznych. 

Przewiduje sie sukcesywne informowanie socjologicznych grup zadaniowych w obrebie 
rady naukowej we wszystkich decydujacych fazach badania oraz egzekwowanie sygnalów 
zwrotnych. 


