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WYNIKI ANKIETY CZYTELNICZEJ „ETHOSU”

Po wydaniu kilkunastu numerów 
naszego kwartalnika postanowiliśmy 
przeprowadzić ankietę, która pozwoli
łaby nam zorientować się, kim są nasi 
Czytelnicy oraz jak oceniają kwartal
nik. Odpowiedzi na naszą ankietę uzys
kaliśmy od około 15% ankietowanych. 
Przeważająca część naszych responden
tów mieszka w dużych miastach (po
wyżej 300 tys. mieszkańców) oraz 
w miastach małych (od 10-50 tys. miesz
kańców). Stanowi to 63% ankietowa
nych. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to 
większość posiada wyższe humanistycz
ne (49% ankietowanych) lub średnie 
(30%). Większość pracuje umysłowo 
(46,5%) bądź jest na emeryturze 
(39%). Natomiast wiek jest zawarty 
głównie w przedziałach od 40-50 lat 
(27%) i 60-70 lat (24%). Mężczyzn jest 
trzy razy więcej aniżeli kobiet. Okazało 
się, że nasi respondenci uważają nasze 
czasopismo za jedyne w swoim rodzaju; 
nieznaczne podobieństwo w charakterze 
odkryli tylko w „Znaku” (11%).

Chcieliśmy uzyskać też informacje 
dotyczące samego kwartalnika. Wyniki 
są następujące: zdecydowana większość 
(ponad 90%) uważa, że dotychczasowe 
tematy podejmowane przez „Ethos” 
były interesujące bądź bardzo interesu
jące. Największe uznanie zdobyły nu
mery poświęcone „Ethosowi małżeń
stwa i rodziny” (26% głosów), „Czło

wiekowi w strukturach zniewolenia” 
(25% głosów), a także „Ethosowi 
września 1939 (16% głosów) oraz 
„Kryzysowi teologii moralnej” (13% 
głosów). T^lko trzy osoby były niezado
wolone z niektórych dotychczasowych 
numerów.

Pytaliśmy także o nowe tematy, któ
re powinny być poruszone. Największa 
liczba Czytelników czeka na problema
tykę związaną z historią Polski (10% 
ankietowanych), tożsamością narodo
wą i kulturową (10%), historią Kościo
ła w Polsce oraz relacją religii katoli
ckiej do innych religii (10%). Pożądane 
byłyby też tematy poruszające problem 
ethosu wychowania i wychowawcy 
(9%), wartości chrześcijańskich (9%) 
oraz ethosu polityki i polityka (7%).

Największe uznanie wśród autorów 
publikujących w naszym kwartalniku 
uzyskał ks. prof. Tadeusz Styczeń (56% 
głosów), dr Wojciech Chudy (31%), ks. 
prof. Andrzej Szostek (30%), a także 
kard. Joseph Ratzinger (20%), o. Jacek 
Salij (17%), ks. prof. Czesław Bartnik 
(16%), prof. Rocco Buttiglione (13%), 
prof. Alicja Grześkowiak (13%), ks. bp 
Józef Życiński (11%), ks. prof. Joachim 
Kondziela (10%). W zasadzie nie było 
autorów, których artykuły się nie po
dobały. Połowa respondentów wyraziła 
też chęć czytania tekstów takich auto
rów jak: ks. prof. Mieczysław A. Krą-
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piec, ks. bp Józef Życiński, a także ks. 
prof. Józef Tischner.

Nasze pytania dotyczyły również 
stałych działów „Ethosu”. Najwyżej 
punktowane działy to: Słowo Papieża 
(94% ocen bardzo dobrych i dobrych), 
Blok artykułów tematycznych (90%), 
oraz Od redakcji (88%). Najmniej pun
któw uzyskały Sprawozdania (75%), Bi
bliografia (77%), Noty biograficzne 
(78%). Respondenci postulowali zwięk
szenie objętości działów takich, jak My
śląc Ojczyzna (16% ), Rozmowy Ethosu 
(12,5%) oraz Słowo Papieża (10%). 
Przeważająca część uważa, iż nie ma 
w naszym kwartalniku działów niepo
trzebnych. Zgłaszano też postulaty 
utworzenia nowych działów, które mo
głyby nosić nazwy: Etyka i filozofia 
chrześcijańska, Wychowanie współczes
nej młodziezy, Historia Kościoła, Bibli- 
styka (chodzi tutaj o wyjaśnienie pew
nych trudniejszych czy spornych treści).

W naszej ankiecie znalazły się także 
pytania dotyczące szaty graficznej „Et
hosu”. Większość respondentów (90%) 
stwierdziła, iż jest ona zadowalająca. 
Zmiany powinny głównie dotyczyć ko
lorystyki okładki (np. każdy numer 
mógłby mieć inny kolor); dobrze było
by też przyjęte wprowadzenie koloro

wych zdjęć lub reprodukcji dzieł sztuki. 
Podsumowując, nieodparcie nasuwa się 
wniosek, że obrana koncepcja „Ethosu” 
jest zasadniczo słuszna, czego potwier
dzeniem są wyniki ankiety. Tematy są 
dobierane starannie, a publikujący au
torzy cieszą się uznaniem. Struktura 
kwartalnika jest oceniana pozytywnie, 
szata graficzna uzyskała pozytywne oce
ny. I najważniejsze, iż „Ethos” jest jedy
nym tego typu czasopismem w kraju, co 
chyba stanowi dobry prognostyk.

Miło nam na koniec zawiadomić, że 
w wyniku losowania niżej wymienione 
osoby zostały nagrodzone prenumeratą 
naszego kwartalnika oraz książkami. 

Prenumeraty:
1. Marek Sidełko z Jaworzna
2. Wiesław Burdyński z Iławy
3. Włodzimierz Kosyk z Wrocławia

Książki:
4. Krzysztof Charamsa z Gdyni
5. Robert Sejlis z Warszawy
6. Rudolf Wilczęga z Mysłowic
7. Jan Pawlak z Gorzowa Wielkopol
skiego
8. Wanda Bilska z Kętrzyna
9. Jan Sobkowicz z Soniny
10. Gerard Rygioł z Mysłowic.

Gratulujemy!


