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Helena Anna Jędrzejczak 
Teologia polityczna i etyka 

Helena Anna Jędrzejczak

Teologia polityczna i etyka1 

Próba ujęcia tematu na przykładzie „Etyki”2 
Dietricha Bonhoeffera, „Teologii politycznej”3 Carla Schmitta  
i „Teologii politycznej” Johanna Baptisty Metza4

Abstrakt:
W niniejszym artykule przedstawiam relację pomiędzy teologią polityczną a etyką na przykładzie 

tekstów trzech dwudziestowiecznych myślicieli niemieckich: Carla Schmitta, Johanna Baptisty  
Metza i Dietricha Bonhoeffera. Przy omawianiu koncepcji każdego z nich staram się przedstawić definicję  
teologii politycznej obecnej (explicite bądź implicite) w wybranych dziełach i zastanowić się, na ile jest 
w niej obecny komponent etyczny. Ponieważ w pracy nad esejem posługiwałam się metodologią właściwą 
historii idei, w tekście wskazuję również te elementy środowiska i klimatu intelektualnego współczesnych 
wymienionym myślicielom, które wpłynęły na kształt ich myśli i twórczości. Najważniejsze – i najszerzej 
omówione – to koncepcja deutsche Sonderweg (oparte na opisanej przez Jacquesa le Goff idei translatio 
Imperii przekonanie o szczególnej roli Niemiec w dziejach i ich odpowiedzialności za losy świata) oraz 
specyficzna niemiecka konfesjonalizacja, silnie wiążąca struktury władzy kościelnej z władzą państwową.

Abstract: 
In this article I show the relationship between political theology and ethics on the example of three 

twentieth-century texts of German thinkers: Carl Schmitt, Johann Baptist Metz and Dietrich Bonhoeffer. 
When discussing the concept of each of them I’m trying to provide a definition of political theology, 
which is present (explicitly or implicitly) in the selected works and consider how the ethical component 
is enclosed in them. Since the history of ideas methodology was used during work on the essay, the 
text also points out the elements of the environment and intellectual climate of thinkers contemporary 
to the main protagonists, who may have influenced their thoughts and works. The most important  
- and most widely discussed – is the concept of the deutsche Sonderweg (based on idea of translation  
Imperii, described by Jacques le Goff, which was the  base of belief of the special role which Germany 
plays in the history and of its responsibility for the fate of the world) and the specific German  
”confessionalization”, strongly binding structures of the ecclesiastical and State authorities.

Słowa klucze: teologia polityczna, etyka, Bonhoeffer, polityczność, deutsche Sonderweg
Key words: political theology, ethics, Bonhoeffer, the political, deutsche Sonderweg

1 Artykuł powstał podczas Stypendium im. ks. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen).
2  W niniejszym artykule, wobec braku polskiego tłumaczenia, będę się posługiwała tekstem angielskim: Dietrich Bonhoeffer, Ethics, Dietrich Bonhoeffer Works – English Edition 

(DBWE), vol. 6, Fortress Press, 2008. Wszystkie tłumaczenia są mojego autorstwa chyba, że zaznaczono inaczej.
3   Pisząc o „Teologii politycznej” Carla Schmitta mam na myśli zbiór tekstów: Carl Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Aletheia, Warszawa 2012. W zbiorze tym znajdują 

się dwa teksty istotne dla niniejszego artykułu: tytułowa „Teologia polityczna” i esej „Pojęcie polityczności”.
4   Pisząc o „Teologii politycznej” Johanna Baptisty Metza mam na myśli zbiór jego wykładów na ten temat, wydanych w polskim przekładzie zatytułowanym „Teologia polityczna” 

przez krakowskie wydawnictwo WAM.
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Magdalena Małecka
O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia

Magdalena Małecka

O behawioralnym podejściu do badania prawa, 
paradoksie, do którego prowadzi i sposobie  
jego przezwyciężenia1 

Abstrakt:
W artykule przedstawiam podstawowe założenia behawioralnego podejścia do analiz prawa  

i wykazuję, że akceptacja twierdzeń dotyczących zastosowania nauk behawioralnych do analiz prawa, 
formułowanych przez zwolenników tego podejścia, prowadzi do paradoksu. We współczesnej refleksji 
nad prawem, prowadzonej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, twierdzi się,  
że wyniki badań nauk behawioralnych mogą znaleźć zastosowanie w kontekstach prawnych. Odwołania 
do wiedzy o działaniu mają umożliwić z jednej strony adekwatne wyjaśnienie (przez teoretyków)  
wpływu prawa na działania, z drugiej zaś – skuteczne wpływanie (przez prawodawców) na zachowania 
i decyzje adresatów norm prawnych. Analizuję, czy aktualne badania i ustalenia nauk behawioralnych  
pozwalają na formułowanie tak daleko idących wniosków i rekomendacji dotyczących treści norm prawnych 
oraz ich oddziaływania na decyzje adresatów norm, jak te spotykane w omawianych i krytykowanych 
pracach. Pokazuję, w jaki sposób paradoksów można uniknąć, nawiązując do koncepcji teoretycznych 
Leona Petrażyckiego, a w szczególności metodologicznych aspektów jego rozważań. 

Abstract: 
The claim of the paper is that postulates of law making, as well as of analyzing law on the basis  

of thescientific knowledge on the behavioral regularities lead to paradoxical consequences. I present basic  
assumptions of the behavioral approach to analysis of law and the reasoning which results in the paradox. 
In the contemporary research on law, one may observe an increasing interest, especially in the United 
States and Western Europe, in the development and outcomes of behavioral sciences. References to these 
sciences are justified from the theoretical perspective (behavioral theories and methods should enable better 
understanding of the behavioral impact of law), as well as from the policy perspective (they should make 
possible more effective influences on people’s behavior). In the paper I analyze whether current findings 
of behavioral sciences allow for formulating  such far-reaching conclusions concerning the content of legal 
norms and their behavioral impact. It will be demonstrated how paradoxes could be avoided, when taking 
into account concepts and analyses of  Leon Petrażycki, especially methodological aspects of his work. 

Słowa klucze: filozofia prawa, teoria prawa, teoria podejmowania decyzji, ekonomiczna analiza 
prawa, metodologia nauk prawnych, Petrażycki
Key words: philosophy of law, legal theory, decision theory, economic analysis of law, general  
methodology of legal sciences, Petrażycki 

1 Artykuł powstał dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki udzielonemu na podstawie decyzji DEC-2012/07/N/HS1/01560 (finansowanie projektu badawczego 
Nauki behawioralne w prawie – zastosowania, filozoficzne implikacje, kontrowersje). 
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Krzysztof Świrek 
Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu

Krzysztof Świrek

Trzy końce ideologii – najważniejsze 
dwudziestowieczne ujęcia problemu 

Abstrakt:
Dzisiejsza krytyka ideologii zmaga się z trzema wpływowymi koncepcjami, które określiły rozumienie 
fenomenu ideologii w dwudziestym wieku. Pierwszą z nich była teoria totalitaryzmu. Utożsamiła  
ona ideologię z quasi-logiczną doktryną, uzasadniającą terror i absolutną władzę. Drugą była teza  
o „końcu ideologii”. Ideologia była w niej rozumiana jako doktryna, która myli kwestie polityczne 
z metafizycznymi.Wreszcie, poststrukturaliści krytykowali samo pojęcie ideologii, jako oparte na naiwnych 
koncepcjach epistemologicznych. Autor przedstawia te trzy ujęcia i próbuje pokazać ich ograniczenia  
z punktu widzenia współczesnej krytyki ideologii. 

Abstract: 
Today’s critique of ideology faces three influential concepts, that defined the understanding of ideological 
phenomenons in twentieth century. The first one of them was developed within the theory of totalitarianism. 
It perceived ideology as quasi-logical doctrine, justifying terror and absolute power. The second one 
was the end of ideology thesis. Ideology was conceived in it as a set of doctrines that mix up political  
and metaphysical issues. The last one was poststructuralist critique of the notion of ideology, as relying  
on naïve epistemological concepts. Author presents those three concepts, and tries to show their limitations 
from the point of view of contemporary ideology critique.   
 

Słowa klucze: ideologia, totalitaryzm, koniec ideologii, poststrukturalizm
Key words: ideology, totalitarianism, end of ideology, poststructuralism 
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Antonina Doroszewska i Anna Sadowska 
Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy 

Antonina Doroszewska i Anna Sadowska

Mosty zamiast murów – socjologia medycyny 
przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej 
współpracy1 

Abstrakt:
Socjologia medycyny (szerzej ujmowana jako socjologia zdrowia, choroby i medycyny) jest jedną 

z najbardziej dynamicznych, prężnie rozwijających się i obiecujących subdyscyplin socjologii ogólnej. 
Celem artykułu jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego charakteru dziedziny funkcjonującej  
w po-dwójnym układzie odniesienia: socjologia ogólna - medycyna. Odwołując się do klasycznej  
koncepcji R. Straussa (1957): sociology in/of medicine, autorki rozpatrują kwestię potencjalnej,  
pomyślnej współpracy przedstawicieli środowisk medycznego i socjologicznego (sociology with medicine). 
Dla zobrazowania powyższych rozważań w pracy przedstawiono kilka zagadnień znajdujących się  
w obszarze badawczym socjologii medycyny.

Abstract: 
Medical sociology has now become one of the most dynamic, resilient and promising subdisciplines 

of sociology. The purpose of the article is to present it as an interdisciplinary science, with a double 
frame of reference (sociology, medicine).While relating to the classical concept of R. Strauss (1957): 
sociology of/in medicine, authors raise the question of potential and successful cooperation between 
medical and sociological circles (sociology with medicine). In addition, a few sociomedical issues are 
discussed in order to illustrate the general problem.

Słowa klucze: socjologia zdrowia, choroby i medycyny, interdyscyplinarność
Key words: medical sociology, interdisciplinarity
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Joanna Gubała 
Socjologia i historia – korzyści z łączenia perspektyw w socjologii retrospekcji

Joanna Gubała

Socjologia i historia – korzyści z łączenia 
perspektyw w socjologii retrospekcji1 

Abstrakt:
Dziedziną, do której najczęściej odwołuje się badacz pamięci zbiorowej w ramach refleksji 

socjologicznej, jest niewątpliwie historia. Badania społeczne realizowane w ramach socjologii 
retrospekcji  w celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez warsztat socjologiczny, 
wymagają znajomości odpowiedniego kontekstu historycznego.

Punktem wyjścia dla rozważań nad tą problematyką jest analiza wzajemnych powiązań obu dziedzin 
nauki i proponowanych przez nie podejść metodologicznych do skomplikowanej materii pamięci zbiorowej. 
W niniejszym artykule podejmuję próbę wskazania szans i potencjalnych zagrożeń wynikających  
z łączenia perspektyw historii i socjologii. Staram się znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: 
w jakim stopniu refleksja historyczna bądź historiozoficzna może przydać się badaczowi pamięci rozumianej 
jako zjawisko społeczne? Na ile badania i refleksja historyczna może przyczynić się do wzbogacenia 
wniosków wyciągniętych z badań empirycznych? Czy historia dysponuje narzędziami, które badaczowi 
społecznemu mogą wskazać inną niż socjologiczna perspektywę spojrzenia na pamięć zbiorową?

Abstract: 
Trying to indicate the field of science to which collective memory researcher refers most frequently 

in his sociological reflection, it would be no doubt the history. It seems that the sociology of retrospection 
is an area of sociological studies, which without the proper knowledge of historical context can not fully 
exploit the opportunities offered by the sociological workshop.

The starting point for consideration of this problem is the analysis of interconnections of the two 
fields of science and its methodological proposals to examine the complicated matter of collective 
memory. To identify opportunities and at least potential threats of combining scientific perspectives 
of sociology and history, this article attempts to answer some basic questions: to what extent the  
historical reflection (or more – historiosophical) may be useful for memory researcher?; how the history 
contributes to the enrichment and improvement of conclusions drawn from a variety of empirical  
attempts?; whether this area has an instrumentation that can indicate other than sociological perspective 
of looking at the collective remembering?

Słowa klucze: pamięć zbiorowa, upamiętnienie, socjologia retrospekcji, historia,  
metodologia badań społecznych 
Key words: collective memory, commemoration, sociology of retrospection, history,  
methodology of social research

1  Artykuł powstał w ramach projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Krzysztof Jurek 
Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce

Krzysztof Jurek

Badania społeczne w internecie. Wirtualna 
etnografia w teorii i praktyce1 

Abstrakt:
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie jednej z intensywniej rozwijających się metod 

badawczych „w sieci” tj. wirtualnej etnografii (virtual ethnography). Autor dzieli się swoimi  
doświadczeniami związanymi z obserwacją online (konkretnie obserwacją praktyk religijnych),  
możliwymi wariantami i dylematami, jakie mogą pojawiać się wraz z wykorzystaniem omawianej 
metody w projekcie badawczym.

Abstract: 
The purpose of this paper is to discuss virtual ethnography, one of the qualitative research 

methods. Author shares his experiences in connect with observetion of online communities  
(and religious practices), possible approaches and dilemmas that may occur with the use of this 
method in the research project.

Słowa klucze: wirtualna etnografia, badania jakościowe, badania w internecie 
Key words: virtual ethnography, qualitative research, research on the internet

1 Niniejszy artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego podczas konferencji zatytułowanej: Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach  
humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze? Temat konferencji można uznać za istotny z co najmniej dwóch powodów: pierwszy dotyczy refleksji nad rolą 
dyscyplin humanistycznych we współczesnej nauce, nastawionej na „wymierne korzyści” działalności badacza, drugi powód – z punktu widzenia autora niniejszego artykułu 
niezwykle ważny – wiąże się z pytaniem postawionym w podtytule, które prowokuje do zastanowienia się nad tym, jak socjologię uprawiać.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS6/05171.



       Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/41/2013 ISSN 1231-01-98 
    Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

100
Gabriela Żuchowska-Zimnal 
Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania

Gabriela Żuchowska-Zimnal

Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania

Abstrakt:
Konstytuowanie się nauk społecznych jako dyscyplin akademickich często wiązało się  

z adaptowaniem przez nie naturalizmu metodologicznego – metod i technik stricte pozytywistycznych, 
ze stosowaniem eksperymentu, odwoływaniem się w wyjaśnianiu do biologii czy zaprzęganiem  
zaawansowanego wnioskowania statystycznego do analizy wyników. W odróżnieniu od choćby  
psychologii, socjologia rozwinęła się w kierunku, który zaowocował jakościowym zwrotem, 
w konsekwencji którego nadano rozumiejącemu podejściu badawczemu i „miękkim” technikom 
(jak techniki wizualne) naukową legitymizację i uznanie osiąganych w ten sposób wyników za równie 
cenne. Artykuł ma na celu pokazanie,  że niektóre istotne współcześnie problemy badawcze mogą być 
w pełni wyjaśnione tylko dzięki zastosowaniu owych „miękkich” metod, w szczególności zyskujących 
w socjologii ostatnich dwóch dekad ogromną popularność technik wizualnych. Głównym wyzwaniem 
tej metodologii jest dziś zachowanie intersubiektywności przekazu i trudny balans wynikający 
z unikania popadnięcia w całkiem subiektywną interpretację obrazu z jednej strony oraz trywialność 
wniosków (wynikających ze zbyt restrykcyjnej analizy treści) z drugiej. Na przykładzie własnych badań 
dotyczących tożsamości, gustu i wartości młodych dorosłych, analizowanych przez pryzmat ich stylów 
ubioru, poruszam także wątek autorefleksyjności oraz większej sprawczości w twórczym konstruowaniu 
i komunikowaniu swojego „ja”, które te techniki badawcze i wyniki tak prowadzonych badań dają 
samym respondentom.

Abstract: 
When social sciences were at their early stage as academic disciplines, what followed was 

adapting methodological naturalism by their theorists and researchers. Social scientists were often 
using methods and techniques “borrowed” from scientific positivism, such as experiments, biologi-
cally driven explanations or advanced statistics – that still dominate in disciplines like psychology. 
On the contrary, contemporary sociologists prove that the so called qualitative turn or “everyday life 
turn” was necessary to understand contemporary people and culture – searching for new methods 
and approach. My presentation will show the advantages of such perspective, I will present tech-
niques of using and interpreting photographs to reach complex and authentic data on young adults 
(ones living in a computerized and thoroughly iconized world of contemporary popular, postmodern 
culture) on hard to reach questions of their self-identity, attitudes and preferences or shared values. 
I will try to prove how visual methodology such as photo elicitation interview and analysis of picture. 
My thesis will be supported and exemplified by my own research results (on how self-identity  
is constructed and presented by a personal clothing style).

Słowa klucze: socjologia wizualna, fotografia, wywiad fotograficzny, metody jakościowe,  
młodzi dorośli
Key words: visual sociology, photography, photo-elicitation interview, photographs, young adults.
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Katarzyna Kalinowska 
Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość

Katarzyna Kalinowska

Gdy socjolog bada emocje,  
gdy socjolog bada miłość 

Abstrakt:
Artykuł opowiada o wątpliwościach i wyzwaniach, jakie stanęły przede mną – antropologizującym 

socjologiem – podczas początkowej fazy badań życia uczuciowego w środowiskach kuracjuszy oraz  
bywalców imprez klubowych. Odwołując się do doświadczeń z jakościowych badań emocji miłosnych 
w interakcjach intymnych i towarzyskich, podejmuję tematy: podobieństw i różnic w spojrzeniu na afektywną 
sferę życia człowieka w nauce i sztuce; wyznaczania granic między dyscyplinami i dziedzinami nauki, 
które zajmują się emocjami; poszukiwania rozwiązań definicyjnych i metodologicznych w badaniu emocji 
i miłości w socjologii rozumiejącej.

Abstract: 
This article talks about the concerns and the challenges that I (as sociologist with anthropological 

verve) was faced with during the early stages of the research of love life among sanatorium visitors 
and among clubbers. Referring to experiences from qualitative studying of love emotions in intimate 
and social interactions, I raise the following issues:  similarities and differences in the perception of 
affective sphere of human life between science and art; the boundaries between disciplines and fields 
of science concerning emotions; definitional and methodological solutions in the study of emotions and 
love in interpretive sociology. 

Słowa klucze: socjologia emocji, fenomenologia emocji, życie uczuciowe, sanatorium, impreza klubowa
Key words: sociology of emotions, phenomenology of emotions, love life, sanatorium, clubbing
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Bogna Kietlińska 
Badanie zmysłowego odbioru miasta za pomocą metod jakościowych 

Bogna Kietlińska

Badanie zmysłowego odbioru miasta za pomocą 
metod jakościowych1 

Abstrakt:
Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z metodami badawczymi, które wykorzystałam 

w trakcie zbierania danych do mojej pracy doktorskiej. Praca ta poświęcona jest zagadnieniu wielozmy-
słowego odbioru przestrzeni miejskiej Warszawy i porusza się w obszarze etnografii wielozmysłowej 
– dziedziny powoli przeszczepianej na grunt polskiej nauki. Nie ulega dziś wątpliwości, że użytkownicy 
miejskiej przestrzeni odbierają ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Problematyczne jest jednak 
to, w jaki sposób, korzystając ze znanych socjologii i etnografii metod jakościowych, można taki sposób 
odbierania miasta zbadać. W tekście tym przedstawiam poszczególne metody badawcze, zwracając  
szczególną uwagę na wprowadzone przeze mnie modyfikacje. Ponadto na samym końcu punktuję  
możliwe zagrożenia, analizując ich wpływ na wynik badań.

Abstract: 
The aim of this article is to acquaint the reader with research methods, which I have used in the 

process of collecting data for my PhD thesis. The main subject of my thesis is situated in the field  
of multi-sensory ethnography and it focuses on the perception of Warsaw public spaces by city users. 
It is now beyond argument that public spaces are perceived with all our senses. However, it is highly 
interesting what kind of qualitative methods should be used to research the multi-sensory reception 
and how should they be modified. In this article I present the chosen methods with special emphasis 
on the modifications I have implemented during the research process.

Słowa klucze: zmysły, percepcja, miasto, przestrzeń, etnografia wielozmysłowa
Key words: Sensors, senses, perception, city, space, multi-sensory ethnography

1  Zagadnieniu temu poświęciłam także artykuł „Warszawa wielozmysłowa – propozycja badań jakościowych” w książki pt. „Praktyki Badawcze” pod redakcją prof. Barbary 
Fatygi. W książce tej zebrane są teksty napisane przez członków Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW. Książka ta ukaże się na początku 2014 roku. W artykule 
książkowym przedstawiałam jednak przede wszystkim plan badań; prezentowany tu tekst opisuje natomiast badania już przeprowadzone, stanowi zatem weryfikację 
wcześniejszych założeń.
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Ewa Majdecka

Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie 

Abstrakt:
Niekupowanie, czyli wymiana, pożyczanie, odnawianie i przerabianie, nie są znane od dzisiaj. 

Internet umożliwił zupełnie nowe sposoby komunikacji, dzięki którym porozumiewamy się nie tylko 
szybciej, ale też mamy szansę nawiązać kontakt z obcymi sobie osobami. To właśnie szansa  
dla większej popularności nowej odsłony niekupowania. 

W artykule opisuję elementy niekupowania, wskazując na charakterystykę działań poszczególnych  
uczestników takich praktyk oraz motywacje, które popychają ich do takiego działania czy, jak wskazują 
niektórzy badani, stylu życia. Opisuję i komentuję zasady funkcjonowania grup osób niekupujących 
skupionych w różnych miejscach Internetu, które je porządkują i uprawomocniają

Zwracam również uwagę na różnice definicyjne słowa konsumpcjonizm wśród badanych 
i socjologów oraz antropologów. Prowadzą one do pozornego wzajemnego wykluczenia się tych  
definicji, co szczegółowo opisuję. W końcowej części artykułu rozważam, czy niekupowanie jest starym 
zjawiskiem w nowej odsłonie, czy może czymś zupełnie nowym.

Abstract: 
Not-to-buy trend - the idea of an exchange, borrowing things, reconstructing or remaking objects 

is not a discovery of the present time. Only currently a tool of Internet has made us able to increase 
the speed of communication and has connected people we would not have been able to get in to before. 
This tool has given us a chance to reinforce the popularity of a ‘Not-to-buy trend’. This article is describing 
elements of the ‘Not-to-buy trend’ by pointing out sets of characteristic actions, groups of participants 
and their motivation that take part in (what is be named by people surveyed) a Life Style.

The thesis describes and also comments some of the principals that rule the behavior of some 
specific consumer groups, gathering around different virtual spaces on the Internet.

I also point out a different understanding of ‘consumerism’ used among the anthropologists, 
sociologists, people surveyed. The definitions constructed by each of the groups seem to be contradictive.

At the end I am wondering, if “Not-to-buy trend” is only a new way of old phenomenon or maybe 
something totally new

Słowa klucze: konsumpcjonizm, wymiana, pożyczanie, odnawianie, przerabianie
Key words: consumerism, exchange, borrowing things, reconstructing objects, remaking objects
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Izabela Ślęzak

Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach 
badacza i badanych na podstawie wywiadów  
z kobietami świadczącymi usługi seksualne1 

Abstrakt:
Niniejszy artykuł jest próbą analizy sposobu, w jaki rozmówczynie, kobiety świadczące usługi 

seksualne, zarządzały swoim piętnem oraz negocjowały swoją tożsamość w interakcjach  
z badaczem podczas wywiadów i obserwacji. Analizowane zagadnienie związane było z realizacją 
projektu badawczego dotyczącego sytuacji pracy kobiet w agencjach towarzyskich. W badaniach 
wykorzystano techniki jakościowe, zaś analiza danych została przeprowadzona zgodnie procedurami 
metodologii teorii ugruntowanej. Inspiracją teoretyczną dla prezentowanych w artykule rozważań 
był symboliczny interakcjonizm.

Abstract: 
The purpose of the article is to present the process of negotiation of identity and stigma  

management during interactions between the researcher and sex workers. The data for the analysis 
are derived from qualitative research conducted in escort agencies. The main techniques used  
in the project were unstructured interviews and participant observation. Data analysis was  
carried out according to the procedures of grounded theory methodology. The theoretical frame of the  
considerations presented in this article is symbolic interactionism.

Słowa klucze: piętno, prostytucja, agencja towarzyska, interakcja, badania jakościowe.
Key words: stigma, sex work,  escort agency, interaction, qualitative research.

1 Zarówno motto jak i cytowane w artykule wypowiedzi pochodzą z wywiadów zrealizowanych w ramach projektu badawczego. Transkrypcja wywiadów została wykonana przeze 
mnie zgodnie z zaleceniami B. Polanda (Rapley 2010: 111-113). Symbole podane w nawiasach kwadratowych oznaczają numer wywiadu, z którego pochodzi cytat. 
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Andrzej Wróbel

Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości  
czy gry rzeczywistością?

Abstrakt:
Tekst dotyczy problematyki zjawiska przemiany rzeczywistości za pomocą językowej manipulacji 

znaczeniami symboli i pojęć kluczowych dla narracji o rzeczywistości partii politycznych, w kontekście 
przemiany tego zjawiska na skutek katastrofy smoleńskiej i następującego po nim zjawiska krótko-
trwałego zastąpienia rzeczywistości nową wytworzoną tuż po katastrofie. Przedstawia związek teorii 
relatywizmu językowego Sapira-Whorfa z koncepcją społecznego tworzenia rzeczywistości Bergera  
i Luckmana w kontekście próby uchwycenia kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego  
w paradygmacie konstruowania językowego rzeczywistości społecznej ze wskazaniem kluczowych 
wypowiedzi i ich zmiany w czasie, a także pozostawiony po wyborach bałagan w rzeczywistościach i jego 
konsekwencje, które ukazały się zupełnie inne dla organizacji partyjnych niż dla ogółu wyborców.

Abstract: 
The study deals with the phenomenon of reality transformation by means of semantic modification 

and change of meanings of key concepts in narrative about the reality.  It explains how political parties 
undertook such an attempt and the context of the transformation of this phenomenon as a result  
of the Smolensk plane crash  and subsequent short-term replacement of before crash reality with  
a new reality constructed just after the event. Deals with relationship of Sapir-Whorf theory of Lingu-
istic relativism with the concept of Social Construction of Reality by Berger and Luckman. The context 
of teoretical frame is the Jaroslaw Kaczynski’s presidential campaign of 2010 with the focus on key 
statements of the candidate and their changes over time. Concluding with the problem of disorder  
in the realities after the presidential elections and the consequences of which appeared to be completely 
different for the organization of the party than the general population.

Słowa klucze: relatywizm językowy, społeczne tworzenie rzeczywistości, wybory prezydenckie 2010
Key words: linguistic relativism, Social Construction of Reality, 2010 presidential election
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Jakub Niedbalski

Komputerowe wspomaganie analizy  
danych jakościowych (CAQDAS) 
w projektowaniu i prowadzeniu badań1

Abstrakt:
Głównym celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki oraz podstawowych zasad, 

na jakich funkcjonuje oprogramowanie CAQDAS1. W artykule zaprezentowano również kilka 
przykładowych i bezpłatnych programów z rodziny CAQDAS, które stanowią alternatywę dla odpłatnych 
wersji tego rodzaju oprogramowania. Wskazano także na najważniejsze funkcje opisywanych 
programów służących do wspomagania analizy danych jakościowych. Artykuł ma ponadto na celu 
podkreślenie najważniejszych zalet oprogramowania CAQDAS, ale też przedstawienie niektórych 
ograniczeń i ewentualnych problemów, jakie może powodować jego zastosowanie w badaniach  
jakościowych. 

Abstract: 
The main objective of the paper is to present the characteristics and the fundamental principles  

of the computer assisted qualitative data analysis. The article also includes some examples of free 
CAQDAS, which are an alternative to the expensive version of this software. It is also the most important 
functions of the programs, which are obtained at the disposal of users interested in computer assisted 
qualitative data analysis. The paper is also intended to highlight the most important advantages of CAQDAS 
and present some of the limitations and potential problems which may result using the software.

Słowa klucze: komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych, CAQDAS, badania jakościowe 
Key words: computer assisted qualitative data analysis software (CAQDAS), qualitative research

1 Skrót CAQDAS oznacza computer assisted qualitative data analysis software czyli oprogramowanie komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych.



       Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/41/2013 ISSN 1231-01-98 
    Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

203

Kamil Wais

Synergia badań społecznych, analiz 
statystycznych i nowych technologii  
– nowe możliwości i zastosowania 

Abstrakt:
Nowe technologie w konsekwentny i nieunikniony sposób zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. 

Następuje to również dzięki coraz większym ilościom generowanych danych i ich nowym 
rodzajom. Duża część z tych danych jest wartościowym produktem, nadającym się do wykorzystania  
w projektach analitycznych i badawczych. Ogromnym potencjałem sprzyjającym rozwojowi badań  
społecznych dysponują zwłaszcza technologie internetowe. Rozwijają się również szeroko dostępne 
narzędzia analityczno-statystyczne. Problemem pozostaje jednak brak wysoko wykwalifikowanych,  
interdyscyplinarnie wykształconych analityków i badaczy. Dotyczy to szczególnie takich, którzy  
swobodnie łączą kompetencje informatyczno-programistyczne z umiejętnościami analityczno-statystycznymi 
i głębokim, humanistycznym rozumieniem problemów społecznych. Można jednak wskazać już przykłady 
udanego połączenia nowych technologii i metod statystycznych w służbie badań społecznych, 
które niosą ze sobą ogromny potencjał w dostarczeniu danych kluczowych z punktu widzenia potrzeb 
prowadzenia innowacyjnych badań naukowych i tworzenia polityk publicznych opartych na danych.

Abstract: 
New technologies consistently and inevitably changing our reality. It also occurs due to increasing 

quantities of generated data and its new types. A large part of that data is a valuable product, suitable 
for use in analytical and research projects. Especially Internet technologies have great potential  
conducive to the development of social research. There are also developing widely available statistical 
and analytical tools. The problem that remains is the lack of highly qualified and interdisciplinary 
educated analysts and researchers. This applies particularly to those who freely combine IT  
and programming competences with analytical and statistical skills and with a deep, humanistic 
understanding of social problems. However, there are already examples of successful combination  
of new technology and statistical methods in the service of social studies, that have a huge po-
tential in providing key data for the purpose of conducting innovative research and development  
of evidence-based policies.

Słowa klucze: big data, R, data science, internetowy panel badawczy, polityka oparta na danych
Key words: data, R, data science, access panel, evidence-based policy 
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