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Uwagi o opiniach niektórych Polaków o członkostwie Polski w Unii Europejskiej

Artykuł  niniejszy ma  charakter  przeglądowy,  dyskusyjny,  powstał  metodą  historiograficzną
logicznej  analizy  dokumentów  (zestawień  wyników  badania  metodą  ilościową).  Stanowi  drobny
przyczynek w zakresie ilościowego ukazania współczesnej opinii niektórych badanych przez CBOS
Polaków nt. członkostwa Polski w UE (wg stanu na luty-marzec 2014 r.). Celem artykułu były nie tylko
wybiórczy opis i fragmentaryczna analiza owych wybranych liczb dotyczących opinii badanych Polaków,
ale  także  zwrócenie  uwagi  na  pewne  niekonsekwencje  i  nieadekwatność  do  rzeczywistości,  jakie
pojawiają się w samym badaniu i w niektórych komentarzach do owego badania w 2014 r. w kontekście
wyników  uprzedniego  referendum  akcesyjnego  (2003).  Zakres  artykułu  jest  zatem  ograniczony,
przyczynkarski. Jak dotąd brak jest literatury przedmiotu poświęconej badaniu owych opinii Polaków
przeprowadzonym  przez  CBOS w pierwszym kwartale  2014 r.  z  okazji  dziesięciolecia  polskiego
członkostwa  w UE (2004-2014).  Niniejszy  artykuł  powstał  zaledwie  kilka  dni  po  opublikowaniu
ilościowych wyników owych badań CBOS-u i medialnych informacji o nich (25 kwietnia 2014)1. Tekst z
przyczyn  obiektywnych  ma  ograniczony  charakter,  autor  nie  rości  sobie  pretensji  do  całościowej,
krytycznej analizy wyników i metod owego sondażu. Chodzi jednak o krytyczne zwrócenie uwagi w
dyskusji wyników na pewne niedostrzegane dotąd zjawiska (fakty) w związku z relacją Polaków do UE i
sposoby interpretacji ilościowych badań dot. owych opinii. Pozwoli to. moim zdaniem, w przyszłości
podjąć pewne działania w celu naprawienia owych uchybień.

Redakcja  III  Programu  Polskiego  Radia,  relacjonując  wystąpienie  (wywiad)  Bronisława
Komorowskiego z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE dnia 1 maja 2014 r., twierdziła, że: „Jego
[Bronisława Komorowskiego] zdaniem, osoby, które dziesięć lat temu [tj. de facto gł. w latach 2002-2003
– dop. autora niniejszego artykułu] namawiały Polaków do opowiedzenia się w referendum przeciwko
Unii Europejskiej, powinny teraz zrewidować swoje poglądy i przyznać publicznie, że się myliły.  -
Niektórzy mówili: »za nic nie idźmy do Unii Europejskiej«. (...) Ci, którzy straszyli Polaków i namawiali
do głosowania na »nie« w referendum, powinni zweryfikować swoje poglądy i powiedzieć publicznie, że
nasze członkostwo w UE naprawdę się sprawdziło – zaznaczył”2.

Uniopropagandowy  komentarz  B.Komorowskiego  do  wyników  sondażu  nie  był  jednak
miarodajny, moim zdaniem. Z kolei autor podpisujący się inicjałami „mr” w tekście pt. Więcej plusów niż
minusów. Polacy oceniają 10 lat w Unii  (25.04.2014) skomentował owe badania opinii publicznej nt.
pozytywów i negatywów dziesięcioletniego członkostwa III RP w UE, następująco:  „Wśród plusów:
otwarte granice, korzyści ekonomiczne i dopłaty. Minusy - choć prawie połowa nie wymieniła żadnych -
konieczność dostosowania prawa i ograniczenie suwerenności3. Polacy ocenili w badaniu CBOS
skutki przynależności kraju do Unii Europejskiej”. 

I dalej  można przeczytać w tym samym miejscu komentarza „mr” na stronie internetowej
Polskiego Radia: „1 maja [2014] minie 10 lat od przystąpienia Polski do Wspólnoty. Przeświadczenie, że
obecność w Unii przynosi naszemu krajowi więcej korzyści niż strat, wyraziło 62 procent badanych. Z
kolei  ujemnie dotychczasowy  bilans integracji oceniło  13 procent ankietowanych.  Co piąty
respondent [=20 procent] był zdania, że korzyści i straty związane z członkostwem Polski w Unii się
równoważą. Przy tym od początku badań dotyczących efektów obecności we Wspólnocie ankietowani
lepiej oceniali skutki integracji dla Polski niż dla siebie osobiście. Obecnie pozytywnie ocenia bilans
integracji dla siebie osobiście 43 procent badanych.  Raczej negatywnych rezultatów

1 Tekst niniejszego artykułu ukończono 3 maja 2014 r.
2 Strona  internetowa  Polskiego  Radia  (PR  III,  z  Prezydentem  III  RP  rozmawiała  Beata  Michniewicz):
http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/1113891,Bronislaw-Komorowski-jestesmy-pokoleniem-szczesciarzy
[dostęp 02.05.2014].
3 Wszystkie dodane pogrubienia w cytatach w niniejszym artykule oraz dopowiedzi w nawiasach kwadratowych [ ] – pochodzą 
od autora niniejszego artykułu.
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przynależności naszego kraju do  Wspólnoty  doświadcza  12 procent ankietowanych.
Niejednoznacznie ocenia je 35 procent respondentów. Od początku badań CBOS większość Polaków
[z grup badanych] opowiadała się za integracją z Unią Europejską4. Obecnie stosunek do członkostwa
Polski w  Unii Europejskiej już dawno nie był  jednak tak jednoznaczny [w grupach badanych].
Integrację popiera 89 procent Polaków [z grup badanych respondentów], przy 7-procentowej grupie
przeciwników [badanych]. Badania przeprowadzono w dniach 6-12 lutego [2014 r.] oraz 6-12 marca
[2014 r.], metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnych próbach
losowych. O zdanie zapytano w pierwszym okresie 1020 dorosłych mieszkańców Polski, a w drugim
1098”5.

Źródłowy tekst pełny, dotyczący wyników omawianego badania:  CBOS: 89 proc. Polaków
popiera członkostwo Polski w UE brzmi następująco (przytaczam go in extenso, dodając w zasadzie tylko
pogrubienia liczb procentowych i  krótkie  dopowiedzi  e nawiasach kwadratowych),  aby móc sobie
wyrobić własne zdanie: 

„89 proc. Polaków [z grupy badanej 1020 (1098) osób] popiera członkostwo w UE; to najwyższy wynik od 2007 r.
Liczba przeciwników obecności w Unii zmalała do 7 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób], 4 proc. [z grupy badanej 1020
(1098) osób] to niezdecydowani - wynika z sondażu CBOS. Według CBOS do umocnienia proeuropejskiego nastawienia
przyczyniły się wydarzenia na Ukrainie. 

CBOS zauważa, że pozytywny stosunek do członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominuje we wszystkich grupach
społeczno-demograficznych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Poziom poparcia dla obecności naszego kraju w Unii jest tym
większy, im lepsza ocena własnych warunków materialnych oraz im wyższe wykształcenie. Nieco niższe niż przeciętnie poparcie
dla członkostwa odnotowujemy zarówno wśród najstarszych, jak i najmłodszych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Nieco mniej
jednoznacznie prounijne nastawienie mają mieszkańcy wsi niż miast [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Grupą, w której poziom
akceptacji przynależności do UE jest stosunkowo najniższy, są rolnicy [z grupy badanej 1020 (1098) osób].

W potencjalnych elektoratach członkostwo Polski w UE popierają wszyscy lub niemal wszyscy zwolennicy PO i SLD [z
grupy badanej 1020 (1098) osób]. Przeciwników integracji można znaleźć wśród sympatyków PIS i PSL [z grupy badanej 1020
(1098) osób] choć należą oni do nielicznych.

Przeświadczenie, że obecność w Unii przynosi Polsce więcej korzyści niż strat wyraża 62 proc. badanych, 13 proc. [z
grupy badanej 1020 (1098) osób] uważa, że integracja z UE przynosi Polsce więcej strat niż korzyści. Co piąty respondent (20
proc.) [z grupy badanej 1020 (1098) osób] jest zdania, że korzyści i straty związane z członkostwem Polski w Unii się równoważą;
5 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] na zadane pytanie odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Respondenci lepiej oceniają skutki integracji dla Polski niż dla siebie - wynika z danych CBOS. Pozytywne rezultaty
integracji dla siebie osobiście zauważa 43 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób], raczej negatywnych skutków
przynależności Polski do UE doświadcza 12 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób], 35 proc. zauważa tyle
samo strat, co korzyści, [z grupy badanej 1020 (1098) osób] 10 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] nie ma
zdania.

Z badań CBOS, przeprowadzonych po akcesji, wynika, że Polacy bardzo szybko zaczęli dostrzegać korzyści z
członkostwa naszego kraju w UE.  31 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] uważa, że największym plusem
członkostwa  jest  "otwarcie  granice,  swoboda  przemieszczania  się,  układ  z  Schengen,  ruch  bezwizowy".  Dla  30 proc.
respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] największą zaletą integracji z Unią Europejską są korzyści finansowe, napływ
pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne.

Swoboda podejmowania pracy w UE, swoboda działalności gospodarczej i mniejsze bezrobocie w Polsce są zdaniem 17
proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] najbardziej pozytywnym skutkiem członkostwa w UE. Wśród plusów
przynależności Polski do UE ankietowani wskazywali także korzyści dla rolnictwa, w tym promocję polskiej żywności i dopłaty do
rolnictwa.

Jak zauważa CBOS, mimo dostrzeganych korzyści, jakie z członkostwa w UE odnosi polska gospodarka, w tym handel i
rolnictwo, tylko nieliczni respondenci  (1 proc.  [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) skłonni byli  mówić o związanej z
przynależnością do Wspólnoty poprawie warunków życia w Polsce.

Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych aspektów członkostwa w UE - zauważa
CBOS. 19 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób] stwierdziło, że nie dostrzega minusów integracji, a więcej niż jedna czwarta

4 Komunikat z badań Stosunek Polaków do integracji europejskiej maj 2013, oprac. Beata Roguska, s. 1-9 [1-
11], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_072_13.PDF [dostęp 2.05.2014]. Przypis niniejszy dodał autor 
niniejszego artykułu, nie ma go w cytowanym tekście.
5 mr [autor o inicjałach „mr”], Więcej plusów niż minusów. Polacy oceniają 10 lat w Unii, 25.04.2014. strona 
internetowa Polskiego Radia: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1109284,Wiecej-plusow-niz-minusow-
Polacy-oceniaja-10-lat-w-Unii [dostęp: 02.05.2014].
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(28 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) nie potrafiła ich wskazać. Łącznie prawie połowa badanych [z grupy badanej 1020
(1098) osób] nie wymieniła negatywnych skutków związanych z przynależnością Polski do UE. 

12 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] jako główny minus członkostwa Polski w UE wskazało
"zastrzeżenia do przepisów prawa unijnego, biurokrację, nadmierną regulację prawną, bzdurne dyrektywy, złe zarządzenia", a 8
proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób] wskazało na ograniczoną suwerenność Polski rozumianą jako m.in. uzależnienie od
UE i podporządkowanie jej decyzjom – podaje CBOS.

Dość jednoznacznie pozytywnie oceniany jest bilans integracji dla rolnictwa. Niemal trzy czwarte (73 proc. [z grupy
badanej 1020 (1098) osób]) uważa, że członkostwo w UE wpłynęło korzystnie na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce.
Przeciwnego zdania jest 13 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób] ankietowanych. Także wśród samych rolników opinie o
skutkach integracji dla rolnictwa są zdecydowanie częściej pozytywne (76 proc.  [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) niż
negatywne (17 proc [z grupy badanej 1020 (1098) osób]). 

Oceny skutków członkostwa dla przedsiębiorstw zawsze były nieco gorsze niż opinie o jego rezultatach dla gospodarstw
rolnych. Przekonanie, że firmy zyskały na członkostwie, wyraża  66 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób].
Przeciwnego zdania jest 15 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Jednym z najpowszechniej dostrzeganych
skutków członkostwa jest migracja zarobkowa Polaków. Aż 92 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] zauważa, że
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasi rodacy częściej niż poprzednio podejmują pracę zagranicą.

W ocenie społecznej przystąpienie do UE miało korzystne skutki dla sytuacji Polski na arenie międzynarodowej -
informuje CBOS. Blisko trzy czwarte badanych (72 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) uważa, że Polska, będąc członkiem
Unii, jest bardziej bezpieczna niż przed akcesją. Zdaniem 13 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] integracja
europejska nie miała wpływu na bezpieczeństwo Polski, 3 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] stwierdziło, że
bezpieczeństwo Polski "raczej się zmniejszyło". Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało  12 proc. ankietowanych [z grupy
badanej 1020 (1098) osób].

CBOS przypomina ponadto, że utrwalone jest już przekonanie, że obecność Polski w Unii wzmocniła pozycję naszego
kraju w Europie. Z opinią tą zgadza się 74 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Według 10 proc. ankietowanych
[z grupy badanej 1020 (1098) osób] przystąpienie Polski do UE nie miało wpływu na pozycję Polski, 6 proc. [z grupy badanej
1020 (1098) osób] ocenia ten wpływ raczej niekorzystnie, 10 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] udzieliło
odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Zdaniem CBOS, w okresie tuż po akcesji, Polskę zaliczano do krajów o średniej pozycji w Unii niemal równie często, jak
do krajów o najmniejszych wpływach. Obecnie 67 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] uważa, że Polska jest
krajem o średniej pozycji w UE. Nieco więcej niż jedna czwarta (26 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) ocenia, że nadal
mało liczymy się w tej organizacji. Co ciekawe 2 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] widzi Polskę jako
państwo o najsilniejszej pozycji i największych wpływach w UE. 5 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]
wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jednocześnie, jak zauważa CBOS, dzisiejsza pozycja Polski w UE nie w pełni odpowiada aspiracjom Polaków. Zdaniem
67 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] nasz kraj nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE.
Tylko nieco więcej niż jedna piąta (21 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) jest zdania, że wpływ ten jest zadowalający. Na
zadane pytanie 12 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Jak podkreśla CBOS, mimo że wpływ Polski  na działania UE postrzegany jest  jako niewystarczający,  wśród
ankietowanych przeważa opinia, że członkostwo w tej organizacji nie ogranicza nadmiernie niezależności naszego kraju (47
proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]), 36 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] jest przeciwnego zdania,
a 17 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób] udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 6-12 lutego 2014 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1020 dorosłych
mieszkańców Polski oraz w dniach 6-12 marca 2014 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1098 mieszkańców Polski”6. 

Przytoczone  powyżej  omówienia  wyników  sondażu  (2014)  wymagałyby  dopowiedzenia,
sprostowania a także w innym miejscu – skonfrontowania z nadal aktualnymi tezami uniosceptyków dot.
suwerenności i niezależności Polski, omawianymi w innym artykule a dotyczącym lat 2002-2003 sprzed
akcesji, z okresu tzw. kampanii przedreferendalnej. Chodzi tu o patriotów-uniosceptyków Piotra Deörre i
Stanisława Papieża7, którzy przewidzieli pewne negatywne tendencje (brak suwerenności, zmniejszenie

6 CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE, PAP, 25.04.2014, Cały tekst na stronie www: 
http://wyborcza.pl/1,91446,15857681,CBOS__89_proc__Polakow_popiera_czlonkostwo_Polski.html
[dostęp 02.05.2014].
7 Marek Mariusz Tytko, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu „Fides et Ratio” (Stanisława Papieża i Piotra
Döerrego),  „Pedagogika  Katolicka.  Czasopismo  Katedry  Pedagogiki  Katolickiej  Wydziału  Zamiejscowego
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”,  r. 7: 2013, nr 13, s. 25-41, przyp.,  summary,  bibliogr.  Do
redakcji tamże został złożony także inny artykuł na tenże sam temat, będący kontynuacją ww. tekstu, tj. Marek
Mariusz Tytko, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu u Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go (suwerenność, naród, państwo),
gdzie szczególnie akcentuje się suwerenność narodu jako niezbywalny warunek współczesnego istnienia Narodu Polskiego i
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samodzielności państwa polskiego, zwiększenie biurokracji, tj. totalnego centralizmu unijnego) i
wskazali  racjonalne  argumenty  dla  potwierdzenia  swoich  uniosceptycznych  tez  wynikających  z
patriotyzmu polskiego i troski o dobro wspólne, jakim jest Polska. Model patriotyzmu uniosceptycznego
nie stracił na aktualności, nie podważają go wcale wyniki ww. badania.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, wyniki badań CBOS-u na grupie badanej 1020 (1098) osób
pokazują tylko skuteczny wpływ wieloletniej propagandy prounijnej na ową grupę badaną i niewiele
więcej. Poniżej zamieszczono pewne uwagi własne do badania CBOS-u z 2014 r. na temat opinii
zapytanych respondentów odnośnie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Po pierwsze – termin (czas ankietyzacji), badania sondażowe przeprowadzono w dniach 6-12
lutego 2014 r. oraz 6-12 marca 2014 r., czyli w okresie trwania (od listopada 2013 r. do lutego 2014 r.)
antyreżimowej (antyrosyjskiej) rewolucji na Ukrainie (gł. na kijowskim „Majdanie” oraz innych miastach,
gdzie w dwóch najtragiczniejszych dniach, tj. 18 i 20 lutego z polecenia prorosyjskiego, antyunijnego
reżymu w Kijowie zabito w sumie ok. 100 osób) oraz w okresie stopniowej aneksji Krymu przez Rosję w
marcu 2014 r. (w okresie nowej władzy – antyrosyjskiej, prounijnej), co zauważał ogólnikowo CBOS.
Fakty  te  („Majdan”  i  aneksja  Krymu  nazywana  „Anschlussem”  w mass  mediach  w analogii  do
Anschlussu  Austrii  i  sudeckich  części  Czechosłowacji  przed  II  wojną)  były  silnie  nagłaśniane  w
krajowych mediach polskojęzycznych odpowiednio w okresie I-III 2014 r., co wpływało na nastroje w
Polsce i na wyniki samego badania.  Naród częściowo odruchowo jednoczył  się wokół rządzących
unioentuzjastów, bo nadrzędnym celem było bezpieczeństwo Polski w obliczu potencjalnego zagrożenia
ze strony Rosji (rząd unioentuzjastów PO-PSL tę sytuację zresztą skutecznie wykorzystał manipulacyjnie
dla swoich celów pro-unijnych w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu UE8). Stosowano przy tym
masowo w mediach przez wiele tygodni  metodę zarządzania strachem Polaków. Kreowano przy tym
intensywnie obraz, że przed zagrożeniem militarnym i gospodarczym ze strony Rosji ochroni nas Unia
Europejska i NATO. Ta okoliczność „ukraińska” miała wpływ zasadniczy dla wyników badania.

To zmieniło w sposób istotny, moim zdaniem, kontekst badania. Kontekst został narzucony
Polakom przez zmasowaną uniopropagandę w związku z kampanią wyborczą w Polsce do Parlamentu
Europejskiego A.D.2014. Kontekstowo przez mass media narzucono wybór: jeśli nie „dobra” UE, to „zła”
Rosja zawładnie Polską. Do wyników sondażowni (CBOS) należy więc podchodzić ostrożnie (badał on
opinie w okresie masowej kontekstowej manipulacji medialnej świadomością Polaków na grupie 1020
[1098] osób).

Po drugie, badanie przeprowadzono „metodą wywiadów bezpośrednich”, przez co sondażownie
w  III  RP  (także  CBOS)  często  rozumieją  także  sondaż  telefoniczny,  całkowicie  niemiarodajny,
zafałszowujący wyniki. Nie wszyscy Polacy posiadają wszak telefon (zwłaszcza stacjonarny, na które
dzwonią ankieterzy),  a ci,  którzy go posiadają,  często udzielają  zdawkowych (oczekiwanych przez
sondażownię) odpowiedzi lub szybko kończą odpowiedź „na odczepne” i odkładają słuchawkę. Ponadto
badania te były „wspomagane komputerowo”, co także zawęża obraz sytuacji, bo nie wszyscy Polacy
posiadają komputer i się nim posługują (tj. chodzi o mailing i tzw. anonimowe ankiety na stronach www.
do wypełnienia). Wypełnienie „anonimowych” ankiet w internecie często jest fikcją, nie ma możliwości
zweryfikowania prawdziwości składanych oświadczeń – bo respondent jest anonimowy. Także w sondzie
„ulicznej” respondenci występują anonimowo, a nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości ich
oświadczeń. To samo dotyczy sondy „telefonicznej”. Moim zdaniem, tylko realny, „twardy” (wyrażony w
liczbach bezwzględnych) wynik referendum jest rzeczywistą miarą sposobu głosowania tych, którzy
poszli i zagłosowali w związku z pytaniem o członkostwo Polski w UE. Do wyników „sondażowni”
(także CBOS-u) należy zawsze podchodzić ostrożnie, z dużą dozą krytycyzmu.

Państwa Polskiego w XXI w. i gdzie omówiono racjonalne argumenty uniosceptyków za niewstępowaniem Polski do UE.
Poniekąd do tego typu uniosceptycznych racji odnosił się Bronisław Komorowski w ww. wywiadzie w 2014 r. Uniosceptycy jako
jeden z warunków zachowania  suwe renności  Polksi  wysuwali  konieczność niewstępowania  do UE, co oznacza  utratę
suwerenności i faktyczną podległość UE (nie isteniej tzw. suwerenność partycypacyjna oraz suwerenność partycyjna). Precyzyjna
argumentacja została wyłożona w dwóch ww. tekstach autorstwa M.M.Tytko.
8 Data wyborów do Parlamentu Europejskiego została wyznaczona na dzień 25 maja 2014 r. Na ten sam dzień 25
maja 2014 r. nowe władze ukraińskie wyznaczyły datę wyborów prezydenckich na Ukrainie.
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Po trzecie, badanie przeprowadzono „na reprezentatywnych próbach losowych”. Jeśli „losowość”
polegała na określonym wyborze numeru telefonu albo na określonym wyborze adresu e-mail, aby
zaprosić respondenta do wyłożenia swoich opinii w sprawie członkostwa Polski w UE, to już nie było to
badanie „reprezentatywne”, ale zawężone do posiadaczy określonych urządzeń technicznych (telefonu,
komputera), czyli w gruncie rzeczy niereprezentatywne albo mało reprezentatywne. 

Co  do  ilości  respondentów:  „O  zdanie  zapytano  w  pierwszym  okresie  1020  dorosłych
mieszkańców Polski, a w drugim 1098”. Czy byli to także jedni i ci sami, czy przy każdym badaniu –
zawsze inni respondenci, nie wiadomo. Zakładając, że byli to za każdym razem różni respondenci (osoby
niepowtarzalne), należy zapytać: czy 1020 + 1098 czyli razem 2018 osób dorosłych, to jest właściwa
ilość do próby w społeczności Polaków (a nie „obywateli polskich”)? Moim zdaniem, jest to zbyt niska
próba. Przy badaniach typu „exit poll” w trakcie wyborów bierze się pod uwagę próby znacznie wyższe
ilościowo a i tak wynik nie odpowiada prawie nigdy rzeczywistości, ale w najlepszym wypadku jest doń
zbliżony o ileś tam procent, w zależności od próby (zasadnicze pomyłki sondażowni w Polsce są rzeczą
częstą i znaną – różnice sięgały nawet kilkunastu procent). Moim zdaniem, wyniki badania CBOS-u
pokazują tylko i wyłącznie co najwyżej poglądy tych ok. 2 tysięcy osób ankietowanych (lub nawet ok. 1
tys., jeśli pytano tych samych ludzi), respondentów zamieszkałych w kraju i nie wiele więcej. Jeśli założyć,
że uczestnicy badania rzetelnie wyłożyli swoje opinie bezpośrednio (face to face) w ankietach, a nie przez
telefon czy komputer, to i tak założona niesprawdzalna w gruncie rzeczy „losowość” przekreśla, moim
zdaniem, możliwość rzetelnej ekstrapolacji oraz interpolacji owych wyników na innych Polaków (tyh
niebadanych). Ankieter nie ma wszak możliwości rzeczywistego sprawdzenia danych podawanych przez
respondenta (wykształcenia, zawodu etc.)

Gdyby było (np. w 2014 r.) rzeczywiste referendum (chociażby z udziałem kilkunastu milionów
Polaków) np. na temat wystąpienia Polski z UE (jedno proste pytanie: „Czy jesteś za wystąpieniem Polski
z UE? TAK/NIE), to z pewnością byłby to wynik bliższy prawdzie (ile „za”, ile „przeciw”?), niż
sondażowe badania na zaledwie ok. 1 tys. lub 2 tys. osób. Jednak takowego rzeczywistego referendum nie
było od 2003 r. odnośnie od członkostwa Polski w UE.

Gdyby w Polsce referendum było obowiązkowe i gdyby poszło do urn referendalnych 100%
dorosłych Polaków mieszkających w Polsce i zagranicą, czyli około 43,5-45 milionów osób dorosłych (o
polskich  korzeniach),  to  wtedy  otrzymalibyśmy  rzeczywisty  wynik  współczesnego  badania  opinii
Polaków na temat członkostwa Polski w UE (ilu „za”, ilu „przeciw”). Natomiast CBOS nie badał owych
43,5-45 milionów dorosłych Polaków w kraju i zagranicą, a tylko ok. 0,001 mln – 0,002 mln (=ok.1 tys.
lub 2 tys.) „Polaków” w kraju. Należy ponadto zauważyć, że nie wszyscy Polacy mają obywatelstwo
polskie i nie wszyscy obywatele polscy są Polakami (ok. 1% obywateli polskich nie jest narodowości
polskiej, wg spisów powszechnych GUS-u). Nie można zatem mówić tu ogólnie o badaniu opinii
„Polaków”, jak to napisano w cytowanym komentarzu do badania CBOS. Należy rozdzielić pojęcie
„Polaków” jako członków Narodu Polskiego od „Polaków” jako „obywateli polskich”, tj. jako obywateli
III RP.

Jeśli około 3 miliony (dorosłych) obywateli polskich wyjechało w ciągu ostatnich ok. 10 lat za
pracą,  wyemigrowało zarobkowo na „Zachód”,  a nie utracili  oni obywatelstwa polskiego, to co z
prawdziwością badania opinii Polaków (lub tylko obywateli polskich) przez CBOS i inne sondażownie?
Czy i  reprezentantów tych Polaków pytano o zdanie? Nie,  nie  pytano,  więc nie  ma tu mowy o
reprezentatywności badania. Ok. 18-20 milionów Polaków (osób pochodzenia polskiego, o polskich
korzeniach) mieszka poza Polską na stałe (emigranci z różnych okresów i ich potomkowie). Nikogo
spośród nich wszak nie pytano o zdanie, więc jaka tu jest „reprezentatywność”, jeśli tak wiele milionów z
tych emigrantów nie utraciło skutecznie obywatelstwa polskiego?

Tytuły dotyczące badania:  CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE  albo
Polacy  oceniają  10  lat  w  Unii  –  odnoszą  się  nie  tylko  do  części  obywateli  państwa  polskiego
zamieszkałych w kraju, ale do wszystkich Polaków (osób narodowości polskiej i ich potomków) obecnie
żyjących na Ziemi, a więc także poza granicami Polski i poza granicami UE. Tak ogólnie sformułowany
tytuł nie odpowiada rzeczywistemu badaniu CBOS w 2014 r..
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To badanie sondażowe CBOS z II-III 2014 r. nie jest, moim zdaniem, w ogóle reprezentatywne do
stwierdzania czegokolwiek na temat przeświadczeń  wszystkich Polaków w związku z UE, jeśli nie
uwzględniono nikogo z Polaków spoza III RP i spoza UE (a Polacy tam mieszkający wszak są nadal
Polakami i mają swoje zdanie na temat UE). Jeśli nie uwzględnia się nikogo z kilkunastomilionowej
polskiej diaspory zagranicą (Polaków na emigracji), to ww. badanie nie może być prawdziwe, miarodajne,
wiarygodne dla „Polaków w ogóle”. Polacy-emigranci nie są na ogół tak poddani propagandzie krajowych
mass  mediów  polskojęzycznych,  wtłaczających  codziennie  swoim  odbiorcom  obowiązkowo
unioentuzjazm  (element  współczesnej  ideologii  lewicowo-liberalnej),  lecz  są  bardziej  krytyczni  w
stosunku do krajowej propagandy (m.in. Polacy w USA, Kanadzie lub w Ameryce Pd. a także w Wielkiej
Brytanii czy Irlandii itd.). Np. ich wyjazd za granicę za chlebem (także poza kraje UE) oznaczał wszak, że
nie poddali się propagandzie Polski jako „zielonej wyspy” w UE itd. Nie jest zatem prawdą, że jakoby
rzekomo „Integrację  popiera  89 procent  Polaków,  przy 7-procentowej  grupie  przeciwników”.  Nie
uwzględniono Polaków mieszkających poza Polską, badanie nie oddaje prawdy. Wyniki dotyczą tylko
tych osób badanych, co najwyżej, moim zdaniem, nie można uogólniąc (błąd indukcji w logice).

Nie  jest  prawdą w odniesieniu  do Polaków,  że  w 2014 r.  jakoby „Obecnie  stosunek do
członkostwa Polski w Unii Europejskiej już dawno nie był jednak tak jednoznaczny”, skoro w badaniach
popełniono (lub popełnione być mogły) błędy przy założeniach wstępnych co do zakresu badania i metod.
Te same „badania” CBOS-u przeczą w kilklu miejscach powyższym stwierdzeniom komentarzy, kiedy
zaczynamy wgłębiać się w szczegóły i analizować kontekst dla przytoczonych liczb.

Nie jest prawdą twierdzenie, że „Od początku badań CBOS większość Polaków opowiadała się za
integracją z Unią Europejską”. Jedyne najbardziej zbliżone do rzeczywistości badanie opinii Polaków (a
raczej: obywateli polskich) w tej sprawie miało miejsce w 2003 r. przy referendum akcesyjnym, a tu
zdecydowana mniejszość wszystkich mieszkających dorosłych Polaków (w kraju) opowiedziała się
za integracją z Unią Europejską (co wyjaśniono niżej).

W niezbyt precyzyjnym komentarzu na innym portalu polskojęzycznym czytamy: „Dziesięć lat
temu 7-8 czerwca 2003 roku Polacy głosowali w referendum akcesyjnym na rzecz przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77%, zaś przeciwnych było
23%. Referendum było wiążące, bo frekwencja przekroczyła wymagany konstytucyjny próg i wyniosła
59%”9. Liczby te można zakwestionować.

W czerwcu 2003 r. GUS ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
z 2002 r. „Na 38.230.080 mieszkańców Polski (tzw. ‘ludność faktycznie zamieszkałą’, przez co rozumie
się również m.in. cudzoziemców, wyłącznych obywateli państw innych, niż Rzeczpospolita Polska), w
tym na 37.529.751 osób posiadających obywatelstwo polskie – aż 36.983.720 mieszkańców Polski (w
tym – 36.895.241 posiadających obywatelstwo polskie) zadeklarowało narodowość polską (96,51%
ludności faktycznie zamieszkałej, 98,30% obywateli RP)”10. 

Ilość osób uprawnionych do głosowania (wg Państwowej Komisji Wyborczej): 29.864.969 osób,
co PKW  przyjęła jako 100%. To jest nieprawdą, bo PKW nie uwzględniła wszystkich obywateli
polskich i uprawnionych ich potomków mieszkających za granicą. Należałoby spośród ok.18-20 milionów
osób przebywających  na emigracji  (dorosłych  Polaków i ich dzieci),  szacunkowo wskazać,  moim
zdaniem, na ok.  13,5-15 milionów dorosłych osób o polskich korzeniach,  mieszkających poza
granicami Polski. PKW (2003) uwzględniła tu tylko te ułamki promili Polaków z zagranicy, którzy się
zapisali na listy w polskich placówkach dyplomatycznych i zagłosowali (osoby liczone zaledwie w
tysiącach).  W rzeczywistości za 100% powinno było się przyjąć znacznie wyższą liczbę ok. 43-45
milionów Polaków i osób o polskich korzeniach, ale tego nie zrobiono, nie policzoo precyzyjnie tych
osób imiennie,  wszak nie istnieje w Polsce spis wszystkich Polaków żyjących zagranicą.  Postuluję
niniejszym stworzenie przez polskie władze urzędowego, pełnego spisu Polaków zamieszkujących całą
Ziemię.  „Karta  Polaka”  nie  może  tu  zastąpić  owego postulowanego spisu  urzędowego,  ale  może

9 http://schuman.pl/pl/fundacja/historia-fundacji-schumana/referendum-akcesyjne-do-unii-europejskiej [dostęp 
02.05.2014].
10 Tytko Marek Mariusz, Modele polskiego patriotyzmu..., op. cit., s. 53.
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częściowo pomóc w jego utworzeniu. Inną kwestią jest sposób (metoda, technika) policzenia wszystkich
Polaków na kuli ziemskiej aktualnie żyjących (i pewna trudność). Jeśli jest to możliwe, to należy to zrobić i
wtedy dopiero ustalać rzeczywiste  listy uprawnionych do głosowania (czyli  w zasadzie wszystkich
dorosłych, z wyjątkiem więźniów karnie w drodze wyroku pozbawionych praw publicznych).

Nie zmienia to jednak faktu, że nie uwzględniono tu (GUS, PKW, CBOS itd.) wszystkich
Polaków jako 100%, a tylko pewną (zaniżoną o ok. 13,5-15 mln osób dorosłych na emigracji) ich część.
W myśl obowiązującej Konstytucji z 1997 r. – nikogo nie można pozbawiać obywatelstwa polskiego i co
za  tym  idzie  –  polskich  praw publicznych,  jeśli  jest  on  (ona)  Polakiem (Polką)  lub  potomkiem
(potomkinią) Polaków (obywateli polskich). A tu 13,5-15 mln Polaków nie uwzględniono tylko z powodu
„technicznego” (braku imiennego spisu wszystkich Polaków żyjących na Ziemi). Nie ma wszak dwóch
państw polskich istniejących obok siebie (jak kiedyś NRD i RFN), zatem wszyscy Polacy na Ziemi (i ich
potomkowie)  mają  prawo  do  zaliczenia  ich  w  poczet  obywateli  polskich  z  urzędu  (prawnie,
konstytucyjnie), bo nimi są faktycznie, tylko ich nie spisano z powodów „technicznych” (drugorzędnych,
pozaprawnych, pozakonstytucyjnych).

Frekwencja  rzeczywista  (twardy  wynik)  w  referendum  akcesyjnym  w  2003  r.  wyniosła
17.584.085 osób (wg PKW stanowiło to jakoby – 58,85% uprawnionych do głosowania). To oczywiście
nie jest prawdą, bo nie uwzględniło się  wszystkich Polaków (osób narodowości polskiej, o polskich
korzeniach) uprawnionych z racji bycia Polakami. Należy szacunkowo przyjąć, że dorosłych Polaków
mieszkających zagranicą, którzy mogli byli głosować w 2003 r. było wówczas ok. 13,5-15 milionów.
Razem z uprawnionymi dorosłymi Polakami w kraju było to ok. 43-45 milionów dorosłych Polaków na
Ziemi. Zatem szacunkowo, wg mnie, tak liczona frekwencja wyniosła w 2003 r. zatem znacznie mniej, bo
szacunkowo w przybliżeniu licząc, na około 43,5-45 mln dorosłych Polaków na Ziemi liczba 17.584.085
osób stanowi około 40 procent. Taka była najbardziej przybliżona do rzeczywistości frekwencja
wszystkich dorosłych Polaków w referendum akcesyjnym w 2003 r., podczas którego jeden jedyny
raz Polacy wypowiedzieli się rzeczywiście w akcie głosowania (TAK/NIE) na temat członkostwa Polski
w UE (2003). 

Należy  jednak  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  12.280.884 osób  dorosłych  uprawnionych  do
głosowania (w kraju) w 2003 r. nie wzięło udziału w głosowaniu (29.864.969 minus 17.584.085 daje
wynik 12.280.884). Poza tym ok.  13,5-15 milionów dorosłych Polaków mieszkających poza naszym
krajem nie wzięło udziału w owym ważnym głosowaniu w 2003 r., zatem razem w przybliżeniu
szacunkowo rząd wielkości np.  od około 25,8 mln (minimum) do około 27,3 mln (maksimum)
dorosłych Polaków nie wypowiedziało się (nie przyszło na to najważniejsze głosowanie  de facto w
sprawie wstępnej zgody na utratę suwerenności przez Polskę poprzez wstąpienie do UE, bo tym
było w istocie owo referendum w 2003 r.). Około 60 procent Polaków na Ziemi nie brało w ogóle
udziału w głosowaniu w 2003 r. dotyczącego wstąpienia Polski do UE (pozakonstytucyjnie). To trzeba
jasno zaznaczyć, bo Naród Polski jest jeden istniejący, niepodzielny i mieszka nie tylko w kraju, ale i na
emigracji. W 2003 r. frekwencja zatem wyniosła nie ok. 59%, ale ok. 40% wszystkich Polaków na
Ziemi ,czyli nie było wymaganej większości ustawowej (50%), przez co referendum można uznać za
nieważne (PKW nie uwzględniła wszystkich Polaków, a tylko niektórych).

Wynik rzeczywisty (twarde dane) 13.514.872 osób odpowiedziało „tak” na postawione pytanie o
wejście III RP do wspólnot europejskich (UE). To, wg PKW stanowiło  77,45% głosujących. Należy
zauważyć, że liczba  13.514.872 (osoby glosujące na „TAK”) w stosunku do 29.864.969 (osoby wg
PKW uprawnione do głosowania gł. w kraju) stanowi zaledwie ok. 45,25% (tj. ok. 45%).), zatem
prawdą jest, ze mniejszość Polaków głosowała na „TAK” w stosunku do wszystkich Polaków
mieszkających w kraju. Jeśli natomiast uwzględnić wszystkich dorosłych Polaków mieszkających
na Ziemi (ok. 43,5-45 mln osób), to procent popierających wstąpienie Polski do UE okazałby się
jeszcze niższy. tj. ok. 30-31%. 

Wg PKW, wynik rzeczywisty (twarde dane) 3.935.655 spośród owych głosujących w 2003 r. w
referendum  odpowiedziało  „nie”  dla członkostwa Polski  w UE.  To,  wg  PKW,  było  22,55%
głosujących. W referendum akcesyjnym w 2003 r. oddano również 126.187 głosów nieważnych (czyli
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0,72% ogólnej liczby osób rzeczywiście głosujących). Liczba ta wynosząca około 4 miliony Polaków gł.
w kraju oznacza faktyczną liczbę uniosceptyków gł. w Polsce, bo w 2003 r. twardo głosowali na „nie”
wobec wstąpienia Polski do Wspólnot Europejskich (UE). Liczba około 4 miliony oznaczać może także
liczbę patriotów świadomie głosujących przeciw utracie przez Polskę suwerenności – przeciw zrzeczeniu
się suwerenności na rzecz suwerenności UE (najbardziej świadomi Polacy w kraju).

To są rzeczywiste dane „badania” (realnego głosowania) wyrażone w liczbach bezwzględnych na
próbie ok. 17,58 milionów Polaków w 2003 r. Innych badań na tak dużej próbie rzeczywistej w zakresie
stosunku dorosłych Polaków zamieszkujących w Polsce – dotąd nie ma.

W stosunku do  17.584.085  „zbadanych” Polaków w referendum w 2003 r. – liczba obecnie
badanych 2018 osób (w 2014 r.) jest nieporównywalnie niższa, tj. (rząd wielkości) około dziesięć tysięcy
razy niższa (tzn. precyzyjniej: 11470 razy niższa), co eliminuje, moim zdaniem, miarodajność tego badania
jako niereprezentatywnego.

Badanie CBOS dowiodło niezbicie tylko tego, że ok. 1020 (1098, razem co najwyżej 2018
Polaków11 (lub jeszcze mniej, jeśli badano dwukrotnie tych samych respondentów) w kraju zostało
skutecznie przekonanych przez propagandę lewicowo-liberalną w mass mediach, że 89 procent z tej liczby
w zaokrągleniu 907 (977 osób) respondentów popiera członkostwo Polski w UE (tu i poniżej podaję
zaokrąglone wyniki bezwzględne obliczone kolejno dla pierwszego badania 1020 osób, a w nawiasie dla
drugiego badania 1098 osób rzeczywiście zbadanych). Liczba przeciwników członkostwa Polski w UE w
tym badaniu wyniosła w zaokrągleniu 71 osób (77 osób). Niezdecydowanych było w tej grupie 41 osób
(44 osoby). Pozostałe, szczegółowe odpowiedzi można podobnie przeliczyć i podać wynik w grupie osób
badanych. To wcale nie oznacza, że bada się wszystkich Polaków, ani ich reprezentatywną próbę. Tylko
mniejszość badanych (43 procent) z tej grupy badanych dostrzegła przeważające korzyści z członkostwa
Polski w UE, tj. odpowiednio w zaokrągleniu 439 osób (472 osoby), pozostali – nie.

Czy „plusem” dla Polski można nazwać nie tyle: 1) otwarte granice, ile emigrację wskutek
(słusznie) otwartych granic – wielu milionów młodych, wykształconych Polaków z kraju, co radykalnie
obniża potencjał rozwojowy (demograficzny, ekonomiczny, polityczny) Polski na dziesięciolecia? Czy to
jest dobrodziejstwo dla Polski – odpływ młodych z kraju na zawsze? Moim zdaniem, nie. Patriotycznym
obowiązkiem jest pracować dla Ojczyzny tu i teraz, wzmacniać jej potencjał, a nie osłabiać.

Znamienne  jest,  że  tylko  1%, tj.  10  osób  (11  osób)  wypowiedziało  się  o  związanej  z
członkostwem Polski w UE poprawie (ich) warunków życia. Zdecydowana większość, tj. 99% 1010
(1087 osób) nie dostrzegła poprawy warunków życia w Polsce w wyniku przystąpienia Polski do
UE. Fakt ten został w materiale CBOS, „Gazety Wyborczej” i Polskiego Radia starannie przemilczany.

Minusy – z badania wynika, że ponad połowa z grupy badanych wymieniła jednak negatywy
wynikające z członkostwa Polski w UE, bo aż 53% z grupy badanych wymieniła negatywy. Liczbę
53% otrzymamy następująco: od 100% wszystkich respondentów należy odjąć 19% respondentów nie
dostrzegających w ogóle minusów integracji oraz należy odjąć 28% respondentów nie potrafiących
wskazać  konkretnych  negatywów integracji,  jakkolwiek zapewne świadomych,  że jakieś negatywy
istnieją. Owe 53% to odpowiednio – 541 osób (581 osób) w badanych grupach respondentów. Fakt ten
został starannie przemilczany w materiale CBOS, „GW”12 i Polskim Radiu.

W przykładowych  kwestiach  szczegółowych,  tylko  12% z  owych  grup  respondentów,  tj.
odpowiednio ok.  122 osoby (132 osoby) wskazało na negatywy  de facto w postaci konieczności
dostosowania podrzędnego prawa krajowego do nadrzędnego prawa unijnego („zastrzeżenia do przepisów
prawa unijnego, biurokrację, nadmierną regulację prawną, bzdurne dyrektywy, złe zarządzenia”).

11 Wszystkie liczby bezwzględne są tu i poniżej przybliżone, obliczone przeze mnie niejako „mechanicznie”, średnio, przez
przemożenie procenta osób przez ilość osób każdej z grup respondentów, bez uwzględniania rzeczywistej ilości osób o takich
poglądach, której nie znałem w momencie pisania tekstu (były dla mnie niedostępne).
12 „Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych aspektów członkostwa w UE -
zauważa CBOS. 19 proc. stwierdziło, że nie dostrzega minusów integracji, a więcej niż jedna czwarta (28 proc.)
nie potrafiła ich wskazać. Łącznie prawie połowa badanych nie wymieniła negatywnych skutków związanych z 
przynależnością Polski do UE” (CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE, PAP, 25.04.2014), 
op. cit., ibidem. 
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Zadziwiające, że na ograniczenie suwerenności wskazało tylko 8% z obydwu grup badanych,
czyli  odpowiednio 82 osoby (88 osób). Świadczy to o braku edukacji patriotycznej  i elementarnej
nieznajomości  kultury  prawnej  i  politycznej  w zakresie  definicji  suwerena  i  suwerenności  narodu
(nadrzędności  narodu  jako  suwerena  nie  podlegającemu  nikomu  innemu  w  swoich  decyzjach,
jakiemukolwiek innemu podmiotowi, nawet UE). To ważny sygnał dla pedagogiki (dzwonek alarmowy)
– należy wychowanie patriotyczne wprowadzić do szkół i uczyć, czym jest suwerenność, i wyjaśniać, że
nie ma suwerenności partycyjnej oraz partycypacyjnej. Należy odwrócić niekorzystny dla Polski trend,
rozpoczynając rzecz od rzeczywistej masowej edukacji patriotycznej (propolskiej, prorodzinnej), a nie od
jej pozorowania.

Co prawda 62 procent respondentów z obydwu grup badanych było przeświadczonych, że
obecność Polski w Unii Europejskiej przynosi Polsce więcej korzyści niż strat, tj. odpowiednio było to 632
osoby (681 osób), ale, moim zdaniem, liczba ta nie jest spójna z innymi wynikami dot. wypowiedzi tych
samych respondentów, dotyczących przewagi negatywów nad pozytywami (53 procent), co pokazano
wyżej (obliczenie własne).

Tylko 13 procent respondentów tj. 132 osoby (143 osoby) oceniły  ujemnie dotychczasowy
bilans integracji  Polski z  UE.  Ta  liczba  także  nie  koresponduje  z  innymi  wynikami  badań  nt.
wypowiedzi respondentów (jest niespójna, niejednoznaczna). Czy chodzi tu o niezadowolenie z tempa
integrowania się Polski z UE (że jest owo tempo za wolne i dlatego dla owych 13 procent respondentów
bilans integracji jest ujemny) czy też odwrotnie: Unia Europejska ma negatywny wpływ na Polskę i
dlatego owe 13 proc. respondentów nie jest zadowolona z integracji Polski z UE i stąd ocenia ów bilans
negatywnie?

Niejednoznacznie ocenia ów bilans 35 procent respondentów, tj. 357 osób (384 osoby), tj. ani
pozytywnie, ani negatywnie, kontrwersyjnie.

Badania CBOS-u odnoszą się, mimo wszystko, moim zdaniem, tylko do opinii owych dwóch
grup badanych respondentów (1020 i 1098 osób), a nie do opinii populacji wszystkich dorosłych Polaków
żyjących obecnie w Polsce i zagranicą – nie odnoszą się do rzeczywistych opinii całego Narodu Polskiego
nt. UE. Niniejsze uwagi nie negują sensu przeprowadzania badań opinii publicznej, tylko wskazują na ich
nieodpowiednią.  nieuprawnioną  interpretację  (ekstrapolację,  interpolację).  Dane  mają  charakter
szacunkowy, niedokładny, a nie rzeczywisty. Dyskusja niektórych aspektów stosunku niektórych Polaków
do członkostwa Polski w UE miała na celu uświadomienie konieczności pogłębienia powszechnej,
rzeczywistej edukacji patriotycznej Narodu Polskiego pro publico bono.

Title in English:

Notes about Opinion of some Poles about Polish Membership in the European Union

Abstract in Polish / Streszczenie polskie:

1.  Głównym celem artykułu (przyczynku  do dyskusji)  jest  pokazanie uwag autora na temat
niektórych elementów badania  opinii niektórych Polaków o członkostwie Polski w Unii Europejskiej
(2014).  2.  Metodologia. Autor w swoim artykule użył historiograficznej i logicznej metodologii
analizy  dokumentu  źródłowego.  3.  Główne wyniki analizy.  Artykuł ukazuje badanie Centrum
Badania Opinii Społecznej [CBOS] (2014) wraz z komentarzami (Bronisław Komorowski, Polskie Radio,
Gazeta Wyborcza).  Autor  ukazuje wyniki  owych badań także  w kontekście  wyników głosowania
Polaków w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej (2003). Autor pokazuje, jego zdaniem, niektóre
pomyłki w interpretacji faktów dokonanych w Polsce przez Państwową Komisję Wyborczą (2003) i
Centrum Badania Opinii Społecznej (2014). Postuluje stworzenie pełnego, imiennego wykazu wszystkich
Polaków i osób o polskich korzeniach (Narodu Polskiego) mieszkających na Ziemi w celu ustalenia
rzeczywistej liczby osób (Polaków) uprawnionych do głosowania w polskich wyborach i referendum.
Wskazuje na fakt, że grupa ok. 1000 osób jest zbyt niska, aby móc na tej podstawie mówić o opiniach
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Polaków np.  w kwestii  członkostwa  w Unii  Europejskiej.  4.  Ograniczenia wyników analizy.
Otrzymane wyniki są przyczynkiem do ulepszenia sposobów badań nad opinią społeczną wśród
Polaków. 5.  Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w praktyce badawczej w
rzeczywistym badaniu opinii społecznej na podstawie próby Polaków co najmniej równej ilości
uczestników realnego głosowania. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz można zastosować do
życia społecznego, do planowania badania opinii wśród wspólnoty polskiej na całym świecie. 7.
Oryginalność artykułu (nowa wartość,  nowość).  Artykuł  jako  pierwszy  ukazuje  elementy
interpretacji najnowszych wyników badań opinii niektórych Polaków na temat członkostwa Polski
w  Unii  Europejskiej  (2014)  w  sposób  źródłowy  i  kontekstowy,  w  nowym  świetle  realizmu
badawczego, postulującego zwiększyć ilość osób badanych oraz stworzyć centralną, urzędową listę
wszystkich Polaków żyjących na Ziemi.

Abstract in English / Summary

1. The main goal of this article (a contrubution to discuss) is presentation view of the author on
subject some elements of research some Poles about membership of Poland in the European Union
(2014). 2. Methodology. An author in his article used historiographical and logical methodology of
sourced document analysis. 3. The main results of the analysis. The article shows reserach by the
Public  Opinion  Research  Center  [the  CBOS]  (2014)  together  with  comments  (Bronislaw
Komorowski,  the Polish Radio,  “Gazeta Wyborcza” [“the Electoral  Newspaper”]).  The author
shows results of this research also in context of results of Polish votes in the referendum on accesion
to the European Union (2003). The author presents, in his opinion, some mistakes in interpretation
facts done in Poland by the National Electoral Commission (2003) and the Public Opinion Research
Center [the CBOS]. He postulates creation full personal list of all Poles and people with Polish roots
(Polish Nation) living on the Earth to precise real number of persons (Poles)  entitled  to vote
(having the right to vote) in Polish elections and referendum. He points to the fact, that a
group of about 1,000 people is too low to be able to speak on this basis about the opinions of
the Poles, for example in question of membership in the European Union.  4. Limitations of
results of an analysis. Received results are a contribution to make better the ways of research of
public opinion among Poles. 5. Practical implications. The results of analysis may (can) be used in
research practice in a real test (research) of public opinion based on a sample of Poles at least equal
number of participants in the real vote. 6. Social implications. Results of analysis may (can) be
used in social life to planning of research in Polish community globally (all over the world).  7.
Originality of the article (new value, novelty). This article   presents (as first) some elements of
interpretation new results of research opinions of some Poles on Polish membership in the European
Union (2014), in a source-based way and in the context, in new light of research realism, that
postulates to make more a number of tested persons and to create a central official list all Poles
living on the Earth.

Key words in Polish / Słowa-klucze:

Polska, Naród Polski,  narodowość polska, polskie członkostwo w Unii  Europejskiej,  Unia
Europejska,

Key words in English:

Poland, Polish nation, Polish ethnicity, Polish membership in the European Union, European
Union, 
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