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Opis socjologicznego badania w projekcie Koscioly/Symbole 

 
Zarys ramowych danych badania socjologicznego 

 
Tytul badania 
socjologicznego 

Uzytkowanie i znaczenie wybranych Kosciolów/Symboli 

Odpowiedzia lny Universität Hamburg 
Institut für Soziologie 
Prof. Dr. Rolf v. Lüde, Dipl. Soz. Anna Körs 
Allende-Platz 1, 20146 Hamburg 
Tel.: +49-(0)40-428 38-6111, Fax: +49-(0)40-428 38-2499 
Email: luede@uni-hamburg.de, anna_koers@sozialwiss.uni-hamburg.de 

Ogólne okreslenie 
celu  

Celem badania socjologicznego jest przeprowadzenie analizy Kosciolów/Symboli pod katem 
znaczenia, funkcji i dzialalnosci. W realizowanym projekcie badawczym chodzi o zrozumienie procesu 
symbolizacji przez uchwycenie i opisanie form uzytkowania Kosciolów/Symboli i jakie znaczenia sa 
im przypis ywane. Badane bedzie, jak Koscioly/Symbole sa wewnetrznie/zewnetrznie uzytkowane, w 
jakiej formie i intensywnosci dzialaja jako symbol i jakie znaczenia sa im przypisywane. Po przez 
badanie przypuszczanej dialektyki przestrzeni, rytualu i publicznosci miejskiej pyta sie o liturgiczne i o 
miejskie (urbane) funkcje uzytkowania Kosciola/Symbolu jak równiez o kolektywna pamiec. One to 
maja ponadczasowe i ponadprzestrzenne oddzialywanie i przez to dzialaja w regionie pobrzeza 
bursztynowego jako sily integrujace albo polaryzujace. 

Koncepcja  
metodyczna  

Koncepcja metodyczna sklada cie z trzech teoretycznie ugruntowanych i powiazanych ze soba badan 
czastkowych: 1. analiza synoptyczna wlaczonych w program Kosciolów/Symboli,  
2. wywiady z ekspertami i 3. ankietowanie osób korzystajacych z kosciolów 

1. Analiza  
synoptyczna  

W program badania socjologicznego wlaczono 12 Kosciolów/Symboli znajdujacych sie w  
7 miejscowosciach nadbaltyckich: - w Kilonii, Lubece, Wismarze, Stralsundzie, Szczecinie, Gdansku i 
Kalinigradzie. Celem analizy synoptycznej jest opisanie uczestniczacych 12 Kosciolów/Symboli w 
oparciu o szczególne cechy w zakresie budownictwa, historii, stanu osobowego, organizacji, 
socjostrukturalnym, przestrzennym i ekonomicznym. W ten sposób zostanie zbudowana mozliwie 
pelna baza wiedzy, która umozliwi zarówno profilowe jak i porównawcze spojrzenie na pojedyncze 
koscioly, ich analogie i róznice. Poza tym synoptyczna analiza sluzy jako podstawa, zeby móc dokonac 
wybóru kosciolów, które maja byc blizej badane. 

2. Wywiady z 
ekspertami  

„Hard facts” zdobyte w synoptycznej analizie zostana uzupelnione przez zawarte w wywiadach z 
ekspertami subjektywne oceny i oszacowania co do aktualnego stanu i przyszlego rozwoju danego 
kosciola. Poza tym wywiady z ekspertami maja generowac rozpoznanie co do kompleksowego 
problemu „wewnetrznego uzytkowania” pojedynczych kosciolów i ich „symbolizujacego dzialania” na 
uzytkowników kosciola. Wywiady maja byc przeprowadzane z osobami, które dzieki wykonywanemu 
zawodowi dysponuja odpowiednia wiedza na temat poszczególnych kosciolów i doswiatczeniami (np. 
duszpasterze i pastorzy, koscielni wspólpracownicy, reprezentanci Rad Parafialnych, stowarzyszenia 
dzialajace na rzecz Kosciolów, wladze miejskie, urzad rozwoju urbanistycznego i centrala turystyczna.  

3. 
Przeprowadzenie 
ankiety z osobami 
korzystajacymi z 
kosciolów  

Celem jest uzyskanie ogólnych wypowiedzi na temat form uzytkowania, oczekiwan i jakie znaczenia 
sa Kosciolom/Symbolom przypisywane. Ankieta kierowana jest do osób korzystajacych z kosciolów 
(parafian i mieszkanców miast). Powinno sie nia objac jak najwieksza ilosc z 12 Kosciolów/Symboli. 
Ankieta przeprowadzana bedze pisemnie w oparciu o w czesci standartowy kwestionariusz. 
Rozpoczecie, przeprowadzenie i zakonczenie ankiety odbywac sie bedzie w poszczególnych 
ankietowanych Kosciolach/Symbolach. Za posrednictwem lokalnych partnerów koscielnych i dalszych 
multiplikatorów (np. wspólpracowników koscielnych, mlodziezy pierwszo komunijnej czy 
konfirmatów) kwestionariusze ankietowe powinny dotrzec do najszerszego kregu ludzi zwiazanych z 
poszczególnymi kosciolami. Po wypelnieniu powinny powrócic do organizatorów ankiety. 

Czas prowadzenia 
badan 
socjologicznych / 
Czas realizacji 
calego projektu  

01.01.2004 – 31.12.2005 
01.12.2003 – 01.12.2006 

Dalsze informacje  http://www.ambercoast.pg.gda.pl 
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Schematyczne przedstawienie wzoru badania naukowego 

 
Socjologiczne badanie  

 
 
 
 
 

Liturgiczno – 
naukowe 

teologiczne  
badania 

 
 
 
 
 
 

Badania pod 
katem 

historii sztuki 
i architektury 

 
„trzykrotny stopniowy proces recepcji“ - teologiczno/polityczna interpretacja i miejscowe, koscielne 

ustosunkowanie sie – z fokusacja na 
profile, perspektywy, potencjaly Kosciolów/Symboli i „Siec baltyckich Kosciolów/Symboli“ 

 
 

Oczekiwania jezeli chodzi o wsparcie prowadzonych badan przez koscielnych partnerów w 
poszczególnych miejscowosciach 

1.Analiza synoptyczna: pomoc w zbieraniu materialu i w docieraniu do informacji (wewnatrz koscielnych)  

Zbieranie danych w pierwszym etapie odbywac sie bedzie poprzez analize juz dostepnych wtórnych 
materialów – jak na przyklad analizy spisanych wystapien przedstawicieli poszczególnych kosciolów w ramach 
gdanskiej konferencji inaugurujacej program badawczy, informacje o kosciolach i miastach w internecie, opisy 
zawarte w literaturze, wiedza z turystycznych baz informacyjnych, itd. O pomoc w zbieraniu dalszych istotnych 
informacji, niemozliwych do uzyskania w drodze wtórnej posredniej, otwarcie wewnetrznych archiwów i 
udostepnienie przykladowo koscielnych danych statystycznych proszeni beda partnerzy koscielni. 

2. Rozmowy z ekspertami: Gotowosc do udzielenia wywiadu i pomoc w skontaktowaniu z dalszymi 
wlasciwymi partnerami do rozmów 

W programie badawczym chodzi o ukazanie dzialalnosci Kosciolów/Symboli z wielu róznych perspektyw, w 
tym wewnetrznej i zewnetrznej i by ten cel osiagnac nalezy dazyc do przeprowadzenia rozmowy z 
przynajmniej jednym przedstawicielem z najwezszych kregów Kosciola (np. ksiedzem, pastorem, bliskim 
wspólpracownikiem parafii), z pionu administracyjno – organizacyjnego (czlonkiem Zarzadu Parafii, 
przykoscielnych organizacji wspierajacych), z zarzadu miasta (np. reprezentantem wladz miejskich, urzedu 
zagospodarowania miasta i miejskiego centrum turystyki) oraz ze srodowisk naukowych. Przeprowadzenie 
wywiadów z zaplanowana iloscia rozmówców uzaleznione jest od pomocy jaka zostanie udzielona ze strony 
koscielnej (równiez w docieraniu do innych partnerów rozmów waznych dla realizacji badan). 

3. Ankietowanie osób korzystajacych z kosciolów: Intensywna wspólpraca przy przeprowadzeniu ankiety 

By osiagnac miarodajne rezultaty nalezy dazyc do uzyskania jak najwiekszej ilosci wypelnionych 
kwestionariuszy ankietowych a najmniej 100 na kazdy z Kosciolów/Symboli. Osiagniecie tego celu bedzie 
jedynie mozliwe przy intensywnej wspólpracy reprezentantów Kosciolów/Symboli. Kwestionariusze ankietowe 
powinny byc rozprowadzane i zbierane przez wspólpracowników kosciolów. By uzyskac jak najwieksza ilosc 
osób uczestniczacych w programie nalezy razem opracowac odpowiednie srodki motywacji (np. dazyc do 
opublikowania oficjalnego listu wspierajacego program, przygotowanego wspólnie przez kosciól, miasto i 
uniwersytet, w którym przedstawi sie znaczenie prowadzonych badan i osób wspierajacych jego realizacje). 
Najwiekszy potencjal motywacji maja reprezentanci kosciola i ich najblizsi wspólpracownicy z uwagi na to, ze 
maja oni bezposredni kontakt do osób ankietowanych i sa oni w stanie wywrzec odpowiedni nacisk w 
badanych, lokalnych srodowiskach. 

3. 

Ankietowanie 
osób 

korzystajacych z 
kosciolów  

4. Calosciowa socjologiczna ocena form 
uzytkowania i znaczenia kosciolów symboli 
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