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Wyniki międzynarodowego sondażu "W co wierzymy", przeprowadzonego w Niemczech, Austrii, Polsce i
USA

Polacy wierzą w niebo, Amerykanie w cuda
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060804/publicystyka/publicystyka_a_5.html

Prawie 30 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki wierzy w istnienie czarownic, jedna trzecia w UFO. Polaków o
połowę mniej. Ale wiara w Boga, cuda i anioły bardziej łączy nas z Amerykanami niż z Niemcami i Austriakami.

Takie są wyniki międzynarodowego sondażu "W co wierzymy", który przeprowadziły w 2006 roku Instytuty IMAS w Niemczech,
Austrii i Polsce oraz Harris Interactive w USA.

- Polacy żyją w takim nieodczarowanym ogrodzie. Nasz świat jest wielowymiarowy. Znajduje się w nim Bóg, jest też miejsce na
anioły, cuda i duchy. Wyniki Austriaków i Niemców pokazują, że ich świat duchowy jest płaski - uważa prof. Krzysztof Koseła z
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z sondażu wynika, że badani we wszystkich krajach wolą wierzyć w anioły i niebo niż w diabły i piekło. W tym Polakom najbliżej
do Amerykanów, choć są charakterystyczne różnice. Amerykanie zdecydowanie częściej niż Polacy wierzą w życie po śmierci, w
cuda, w anioły, ale i diabły. Polacy częściej od Amerykanów wierzą w niebo i piekło.

Niemal wszyscy Polacy deklarują wiarę w Boga - 94 proc. To zdecydowanie więcej niż Austriaków (47 proc.) czy Niemców (43
proc.), a nawet więcej niż Amerykanów (82 proc.).

- Inne światowe badania także pokazują, że dla Polaków i Amerykanów religia jest ważniejsza niż dla innych narodów. To dowód,
że można być nowoczesnym i wierzącym - wskazuje prof. Koseła.

Z badań wynika, że dla Austriaków i Niemców wiara w Boga wiąże się z wiarą w cuda, nieco rzadziej z wiarą w życie po śmierci.
W prawie wszystkich pytaniach Austriacy i Niemcy uzyskują podobne wyniki. Dlaczego? - Austria to kraj katolicki, a Niemcy
ewangelicko-katolicki, ale w tym przypadku bardziej liczy się wspólnota języka i kultury niż deklarowanej wiary - tłumaczy Koseła.

Natomiast ks. prof. Witold Zdaniewicz, socjolog religii i dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, podkreśla, że główne
wyniki międzynarodowych badań dotyczące wiary w Boga, zmartwychwstania Jezusa czy istnienia nieba pokrywają się z
wynikami polskich badań.

Autorzy sondażu pytali także o kwestie pozareligijne, m.in. wiarę w istnienie czarownic, w UFO, w początek świata od Wielkiego
Wybuchu, w astrologię. W istnienie UFO najwięcej wierzy Amerykanów (34 proc.), Polacy, Niemcy i Austriacy o wiele rzadziej -
po 15 - 16 proc. Podobnie aż 28 proc. Amerykanów (i tylko 13 proc. Polaków) wierzy w istnienie czarownic. Z kolei więcej
Polaków wierzy w zasady astrologii - 36 proc., podczas gdy Niemców, Austriaków i Amerykanów od 22 do 25 proc. W astrologię
wierzy zresztą o wiele więcej Polek (aż 46 proc.) niż Polaków. Z kolei panowie częściej wierzą w UFO - 19 proc., oraz że świat
powstał w efekcie Wielkiego Wybuchu - wierzy w to 24 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet.
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