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Wprowadzenie

Procesy polityczne w 2015 roku w Polsce, zwieńczone triumfem Prawa 
i Sprawiedliwości sprawiły, że dla wielu badaczy i publicystów w centrum uwagi 
znalazło się stare pytanie „jacy są Polacy” i czy w ostatnich latach zmieniliśmy 
się, a jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to zmiana. Dla niektórych było to pytanie 
podszyte obawą, czy owe przekształcenia idą w dobrym kierunku, przez innych 
było zadawane z nadzieją, że nadchodzące czasy zmienią Polskę na lepsze i to 
pomimo rozbieżności co do tego, jaka owa „lepsza” Polska ma być.

Nie są to rzecz jasna pytania nowe ani tym bardziej rzadko stawiane – 
pojawiają się one z regularnością kolejnych wyborów. Poza tym refl eksja nad 
cechami, atrybutami, kondycją i zmiennością społeczeństw i wspólnot jest 
równie stara jak one same. Oczywiście wielu autorów wskazuje, że stała się 
ona szczególnie ważna dzisiaj – w „epoce tożsamości”, w której zmieniający 
się świat rodzi wyzwania nieustanie stawiające pytanie o to, „kim jesteśmy”1. 

1 Na ten temat zob. choćby: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000; 
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007; M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008; tegoż, 
Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009; K.J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, 
przeł. M. Marody, Warszawa 2009; A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce 
późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001; tegoż, Konsekwencje nowoczesności, przeł. 
E. Klekot, Kraków 2008; P. Schlesinger, On National Identity: Some Conceptions and Misconceptions 
Criticized, „Social Science Information” 1987, nr 26 (2); Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. 
A. Pawelec, Kraków 2002.
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Jak się zdaje, rok 2015 dodał do owej listy wyzwań kolejne, takie jak zama-
chy w Europie, rosnące wpływy ISIS, wlewająca się do Unii Europejskiej 
fala uchodźców, hybrydowy konfl ikt na Ukrainie, kłopoty gospodarcze 
w Chinach czy rosnące nierówności gospodarcze na świecie. Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że świat w ostatnich latach stał się jeszcze mniej przewidywalny, 
a dotychczas dalekie w sensie geografi cznym problemy zapukały do drzwi 
Europejczyków. Nie może więc dziwić, że zwłaszcza w ostatnich latach trwa 
intensywna dyskusja nad koniecznością przekształceń w sferze politycznej, 
gospodarczej i społecznej, aby przeciwdziałać spodziewanym negatywnym 
konsekwencjom obecnych procesów2. Bez względu na to jednak, jakie środki 
zostaną przedsięwzięte i jaka będzie ich skuteczność, jednym z ważnych i już 
obserwowalnych skutków owego rozkołysania świata w ostatnich latach 
jest widoczna zmiana nastrojów społecznych w wielu krajach. Zwłaszcza 
w Europie do głosu coraz częściej dochodzą partie i politycy kwestionujący 
dotychczasowe sposoby uprawiania polityki, nawołujący do oparcia jej na 
narodowych wartościach, żądający zamknięcia granic czy też podważający 
kapitalistyczny system rozdziału dóbr3.

W tym kontekście wypada zapytać, jak wyglądało polskie społeczeństwo 
w roku 2015. Jakie poglądy były w nim obecne szczególnie mocno? Jakie de-
klaracje ideowe przedstawiali Polacy? Jak defi niowali podstawowe problemy 
polityczne i jakich rozwiązań poszukiwali? Celem tego rozdziału jest próba 
uchwycenia obrazu polskiego społeczeństwa, gdy idzie o stosunek do istotnych 
kwestii w gorącym okresie wyborów w 2015 roku, głównie w okresie wyborów 
parlamentarnych. Takie ograniczenie nie wynika z lekceważenia wyborów prezy-
denckich, lecz z faktu, że większość interesujących mnie w tym miejscu badań była 
przeprowadzana dopiero w drugiej połowie roku. Głównym źródłem informacji 
będą tu komunikaty z badań sondażowych publikowane przez CBOS i to na ich 
podstawie spróbuję przedstawić najważniejsze cechy polskiego społeczeństwa 
w roku 2015. Rzecz jasna taki wybór ma swoje istotne ograniczenia i to dwoja-
kie. Po pierwsze, w opisie tym skazani jesteśmy na problemy i pytania podjęte 
przez ankieterów CBOS, co oznacza, że wiele wartościowych kwestii i palących 
zagadnień nie zostanie podjętych, a te które będą przywołane, nie zawsze będą 
przedstawione wyczerpująco. Po drugie, przedstawiane wyniki badań pochodzą 
z różnych okresów, a więc nie można na ich podstawie odwzorować procesu 
zmiany postaw ani tym bardziej wnioskować o ich wzajemnych powiązaniach. 
Więcej jeszcze, jeśli moment pomiaru i moment wyboru różni niekiedy kilka 
miesięcy, to jakiekolwiek twierdzenie o zbieżności postaw i decyzji wyborczych 
jest najpewniej nadużyciem.

2 Warto w tym miejscu wspomnieć o wielkiej debacie, która toczy się wokół tez Th omasa 
Piketty’ego. Zob. T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Warszawa 2015.

3 M. Tomaszewska, Ostry skręt w prawo. Zobacz jak głosuje Europa, http://swiat.newsweek.pl/
ostry-skret-w-prawo-zobacz-jak-glosuje-europa-mapa-,artykuly,362002,1.html (31.01.2016).
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Pomimo tych wątpliwości wydaje się, że naszkicowanie obrazu postaw 
w zeszłym roku jest zadaniem wartościowym i wartym podjęcia. I nawet jeśli 
nie odpowie na pytania o powody decyzji wyborczych, to przedstawienie swego 
rodzaju mapy poglądów Polaków w gorącym roku 2015 może przybliżyć nas 
do lepszego zrozumienia społecznego kontekstu zmiany politycznej. Właśnie 
zaprezentowanie takiego kontekstu w postaci przybliżenia wybranych postaw 
politycznych w roku 2015 jest celem tego rozdziału. Aby powyższe zamierzenie 
zrealizować, rozpocznę od przypomnienia wyników wyborów, a także badań 
late polls, które pokazywały rozkład opinii poszczególnych kategorii społecz-
nych w wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych. Następnie przejdę 
do omówienia stosunku do wybranych kwestii politycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian w zakresie orientacji politycznych. Na zakończenie 
postaram się przybliżyć psychologiczną charakterystykę elektoratów partyjnych.

Wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych 
w 2015 roku

Dla porządku wypada rozpocząć od przypomnienia wyników wyborów prezy-
denckich i parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku i których zwycięzcą 
okazali się odpowiednio kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda oraz 
jego partia. Szczegółowe wyniki zaprezentowano na wykresie 1 oraz wykresie 2.

Jest sprawą powszechnie znaną i niewymagającą wyjaśnień, że wyniki 
wyborów niewiele mówią na temat preferencji politycznych poszczególnych 
grup społecznych. Dysponujemy wszakże – poza ogólnym wynikami w skali 
kraju – jedynie informacjami na temat politycznych wyborów uwzględniających 
zmienną zamieszkania, a i to przecież nie są dane pełne, nie pozwalają bowiem 
odróżnić zameldowanych i mieszkających na danym terenie głosujących od 
osób dopisanych do listy. Ta trywialna konstatacja uzasadnia posłużenie się 
wynikami badań sondażowych w celu próby wskazania różnic pomiędzy 

I tura

II tura

Andrzej Duda                Bronisław Komorowski                Paweł Kukiz                Pozostali kandydaci*

34,76 33,77 20,80 10,67

51,55 48,45

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 1. Wyniki wyborów prezydenckich w 2015 roku
* Dane skumulowane dla: Janusz Korwin-Mikke (3,26%), Magdalena Ogórek (2,38%), Adam 
Jarubas (1,60%), Janusz Palikot (1,42%), Grzegorz Braun (0,83%), Marian Kowalski (0,52%), 
Jacek Wilk (0,46%), Paweł Tanajno (0,20%).

Źródło: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ (31.01.2016).
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poszczególnymi grupami wyborców. Oczywiście trzeba mieć w pamięci, że 
nie są to wyniki wyborów, lecz jedynie deklaracje na temat oddanego głosu, co 
oznacza, że ostatecznie otrzymujemy wyłącznie obraz przekonań politycznych, 
a nie wyników wyborów.

Przeprowadzająca badania late polls dla wyborów prezydenckich pracownia 
Ipsos w niewielkim stopniu pomyliła się co do ich wyniku. W przypadku obu tur 
dla głównych kandydatów błąd nie był wyższy niż około 1 punkt procentowy.

Główni rywale w I turze wyborów, a więc Andrzej Duda i Bronisław 
Komorowski oraz Paweł Kukiz uzyskali najwyższe poparcie w różnych gru-
pach społecznych: elektorat Andrzeja Dudy to przede wszystkim osoby starsze, 
o niższym lub średnim wykształceniu, mieszkający raczej na wsiach i w mniej-
szych miastach, głównie rolnicy, robotnicy, renciści i emeryci, a w II turze 
także ludzie młodzi. Zwolennicy Bronisława Komorowskiego to raczej ludzie 
w średnim wieku i starsi, o średnim lub wyższym wykształceniu, mieszkańcy 
miast, zwłaszcza dużych, przedsiębiorcy, pracujący na stanowiskach kierow-
niczych i w administracji, a także renciści i emeryci. Sympatycy Pawła Kukiza 
natomiast to w pierwszej kolejności osoby bardzo młode i młode, z wykształ-
ceniem średnim i wyższym, z małych i średnich miast, głównie studenci 
i uczniowie, a także przedsiębiorcy, pracujący na stanowiskach kierowniczych 
i w administracji. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badań late polls przeprowadzonych przez pracownię Ipsos dla 
wyborów parlamentarnych 2015 roku także niewiele się różnią od wyników 

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KWW „Kukiz’15”

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

KKW Zjednoczona Lewica

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KW KORWiN

KW Partia Razem

Inne KW*

37,58

24,09

8,81

7,60

7,55

5,13

4,76
3,62 0,87

Wykres 2. Wyniki wyborów parlamentarnych w 2015 roku
* Dane skumulowane dla: KWW Zbigniewa Stonogi (0,28%), KWW Mniejszość Niemiecka 
(0,18%), KWW Zjednoczeni dla Śląska (0,12%), KWW JOW Bezpartyjni (0,10%), KWW 
Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” (0,09%), KW Kongres Nowej Prawicy (0,03%), KW 
Samoobrona (0,03%), KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (0,03%), KWW Obywatele 
do Parlamentu (0,01%), gdzie: KW – Komitet Wyborczy, KWW – Komitet Wyborczy Wyborców, 
KKW – Koalicyjny Komitet Wyborczy.

Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm (31.01.2016).
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faktycznych, nie przekraczając 0,5 punktu procentowego, co pozwala opty-
mistycznie podchodzić do szczegółowych wskazań respondentów i uznać, że 
najpewniej dość wiernie oddają one rzeczywiste decyzje wyborcze Polaków. 
Szczegółowy rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 1. Wyniki procentowe badań late polls na urząd Prezydenta RP w 2015 roku z podziałem 
na poszczególne zmienne socjodemografi czne

I tura II tura

Andrzej 

Duda

Bronisław 

Komorowski

Paweł 

Kukiz

Janusz 

Korwin-

-Mikke

Magdalena 

Ogórek

Andrzej 

Duda

Bronisław 

Komorowski

W
ie

k

18–29 21,0 14,9 42,2 10,9 2,3 59,9 40,1

30–39 26,2 31,4 29,8 2,8 2,6 47,2 52,8

40–49 34,9 35,9 18,9 2,1 2,4 49,7 50,3

50–59 44,2 36,0 11,1 1,3 2,1 52,7 47,3

60 i więcej 44,4 44,9 3,8 0,8 2,5 50,8 49,2

Pł
eć

Mężczyźni 33,0 29,5 22,8 5,1 3,1 55,3 44,7

Kobiety 35,9 36,6 18,2 2,0 1,8 49,1 50,9

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

Podstawowe 

i gimnazjalne 

50,3 27,8 11,3 3,1 2,2 65,7 34,3

Zasadnicze zawodowe 48,7 29,4 13,0 1,7 2,3 60,2 39,8

Średnie i pomaturalne 32,9 32,1 22,7 4,3 2,4 53,0 47,0

Licencjat i wyższe 26,7 36,9 23,4 3,5 2,5 44,0 56,0

M
ie

js
co

w
oś

ć

Wieś 43,3 26,6 18,6 3,0 2,4 62,0 38,0

Miasto do 50 tys. 31,0 34,8 21,7 3,7 2,7 48,8 51,2

Miasto 51–200 tys. 30,7 33,6 24,2 3,7 2,5 47,1 52,9

Miasto 201–500 tys. 28,0 38,2 21,7 3,9 2,6 45,0 55,0

Miasto pow. 500 tys. 26,8 42,6 18,2 4,0 2,1 41,1 58,9

Gr
up

a 
sp

oł
ec

zn
a

Właściciel/współ-

właściciel fi rmy 

24,9 36,3 26,0 4,0 2,3 40,8 59,2

Dyrektor/kierownik/

specjalista 

24,3 39,4 23,9 3,9 2,2 39,7 60,3

Pracownik admini-

stracji lub usług 

31,0 33,4 23,8 2,9 2,5 49,1 50,9

Rolnik 52,6 21,9 11,3 1,7 2,2 65,7 34,3

Robotnik 40,4 25,2 23,6 2,9 2,5 60,8 39,2

Uczeń/student 19,8 12,9 41,7 13,5 2,3 62,3 37,7

Osoba bezrobotna 39,3 26,0 22,9 3,6 2,3 60,4 39,6

Emeryt/rencista 44,3 44,5 4,6 0,7 2,4 51,6 48,4

Inny 32,6 29,3 26,4 3,5 2,6 52,8 47,2

Ogółem 34,5 33,1 20,5 3,5 2,4 52,0 48,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.tvn24.pl/wybory-prezydenckie-
-2015,117,m/2 (31.01.2016).
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Tabela 2. Wyniki procentowe badań late polls do parlamentu w 2015 roku z podziałem na 
poszczególne zmienne socjodemografi czne

  PiS PO Kukiz’15 Nowoczesna Zjednoczona 

Lewica

PSL KORWiN Razem

W
ie

k 

18–29 25,8 14,6 19,9 8,5 3,9 3,8 16,8 5,2

30–39 29,5 24,1 12,1 11,6 6,4 5 4,7 5,7

40–49 37,2 25,9 7,4 8,9 7,4 6 2,6 4

50–59 45,6 23,3 4,7 6,4 8,3 6,2 1,8 3,2

60 i więcej 47,1 28,2 2 4,1 10,5 5 0,6 1,9

Pł
eć

 Mężczyźni 37,1 20,5 10,3 7,7 7,5 5,4 7,1 3,5

Kobiety 38,3 26,6 7,2 7,7 7,5 5 2,8 4,2

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 

Podstawowe 

i gimnazjalne

55 15,4 6,7 2 4,2 6,7 6,5 2,3

Zasadnicze 

zawodowe 

51,6 19,7 7,4 2,4 6,1 7,1 2,4 2,5

Średnie 

i pomaturalne 

37,9 23,2 10 5,6 8 5,2 5,6 3,6

Licencjat i wyższe 29,1 26,8 8,2 12,9 8,1 4,1 5,1 5

M
ie

js
co

w
oś

ć 

Wieś 45,4 17,5 9,2 4,9 5,3 9,4 4,4 2,9

Miasto do 50 tys. 36 25,6 9,2 7 7,9 4,6 5,2 3,7

Miasto 51–200 tys. 34,7 25,4 9,9 7,9 9 3 5 4,2

Miasto 201–500 tys. 31,1 29,8 8 9,6 9,7 1,5 5,6 4,1

Miasto pow. 500 tys. 30 28,4 5,9 14 8,8 1,4 5,1 6,1

Gr
up

a 
sp

oł
ec

zn
a 

Właściciel/współ-

właściciel fi rmy 

28 28,8 9,1 14,9 5,5 3,8 5,8 3,3

Dyrektor/kierownik/

specjalista 

25,8 28,7 7,8 16 7,3 3,8 5,1 5

Pracownik admini-

stracji lub usług 

34 24,8 9,2 8,1 8,2 5,2 4,1 5,7

Rolnik 52,3 10,9 6,4 1,7 4,6 18,6 2,6 2

Robotnik 45,4 17,3 12,7 3,5 6 5,5 4,9 3,6

Uczeń/student 23,9 13,2 20,2 7,3 4,1 2,9 21,3 5,5

Osoba bezrobotna 43,1 19,3 12,3 4,6 6,3 4,7 4,8 3,7

Emeryt/rencista 47,7 28 2,4 3,6 10,6 4,6 0,6 1,9

Inny 37,6 21,6 11,1 7,5 7,3 3,8 5,1 5

Ogółem 37,7 23,6 8,7 7,7 7,5 5,2 4,9 3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.tvn24.pl/wybory-parlamentarne-
-2015,127,m (31.01.2016).

Dane zgromadzone przez Ipsos wydają się szczególnie interesujące, gdy 
idzie o poszczególne grupy respondentów. Jeśliby przyjąć, że specyfi kę elek-
toratów da się wyrazić przez wskazanie wyraźnie wyższego poparcia w danej 
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grupie od osiągniętego dla całej populacji, to deklarujący głosowanie na Prawo 
i Sprawiedliwość to głównie osoby starsze, mieszkające na wsiach lub w małych 
miejscowościach, bez wyższego wykształcenia, a także robotnicy, rolnicy, eme-
ryci, renciści i osoby bezrobotne. Inne cechy główne miał elektorat Platformy 
Obywatelskiej RP. Tu dominowały osoby w starszym wieku oraz w wieku śred-
nim, mieszkańcy średnich i dużych miast, raczej z wyższym wykształceniem, 
pracownicy administracji, usług i osoby na kierowniczych stanowiskach. Podobną 
charakterystykę miał także elektorat Nowoczesnej Ryszarda Petru.

Tym, co zwraca szczególną uwagę w obu badaniach, jest postawa młodych 
ludzi. Zgodnie z badaniami preferencji parlamentarnych w grupie respondentów 
18–29 największe poparcie miało co prawda Prawo i Sprawiedliwość (25,8%), 
lecz komitetami wyborczymi darzonymi przez osoby młode szczególną sym-
patią okazały się Kukiz’15 (19,9% wobec 8,7% dla całej próby) oraz KORWiN 
(16,8% wobec 4,9% dla całej próby). Dla wyborców w wyborach prezydenckich 
Paweł Kukiz uzyskał w I turze 42,2% głosów osób w wieku 18–29, a Andrzej 
Duda w turze II – 59,9%.

Wyniki te są jeszcze wyraźniejsze dla grupy uczniów i studentów, o któ-
rych można sądzić, że reprezentują osoby do ok. 24–25 roku życia, a więc 
najmłodszych potencjalnych wyborców. Tu znów w sondażu parlamentarnym 
najlepszy wynik zanotował PiS (23,9%), ale ugrupowanie Kukiz’15 uzyskało 
aż 20,2%, a KORWiN 21,3%, co oznacza, że gdyby sejm był wybierany przez 
uczniów i studentów sondażu Ipsos, to PiS miałby 134 mandaty, KORWiN – 
115 mandatów, Kukiz’15 zaś 108 mandatów. Rażąco niski wydaje się w tym 
kontekście wynik PO, która w grupie 18–29 uzyskała 14,6%, a w grupie uczniów 
i studentów – 13,2%. Innymi słowy, w ciągu czterech lat Platforma Obywatelska 
straciła sporo zaufania młodych ludzi4. Dodajmy, że zgodnie z wynikami z tabel 
1 i 2 uczniowie i studenci okazali się także zadeklarowanymi wyborcami Pawła 
Kukiza w I turze oraz Andrzej Dudy w II turze.

Można na tej podstawie sądzić, że o ile młodzi wyborcy podtrzymali wysokie 
poparcie dla partii spoza głównego nurtu (w roku 2011 Ruch Palikota, w roku 
2015 – Kukiz’15), o tyle sytuacją nową w stosunku do roku 2015 było wycofanie 
przez nich legitymacji dla Platformy Obywatelskiej. W tym kontekście szczególnie 
interesujące stają się motywacje wyborców, zwłaszcza młodych. Ankieterzy CBOS 
zadali pod koniec roku 2015 serię pytań dotyczących powodów głosowania na 

4 Warto przypomnieć, że w roku 2011 respondenci w wieku 19–25 biorący udział w exit poll 
przeprowadzonym przez TNS OBOP zadeklarowali poparcie dla PO na poziomie 32,7%. Prawo 
i Sprawiedliwość uzyskało wówczas wynik 23,9% wśród osób w wieku 19–25, a Ruch Palikota – 23,3%; 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mlodzi-na-palikota-pis-przegral-wsrod-najstarszych-z-
po,186937.html (31.01.2016). Z badań CBOS wiemy natomiast, że respondenci w grupie wiekowej 
18–24 w 36% deklarowali głosowanie w wyborach na PO, 24% na Prawo i Sprawiedliwość oraz 20% na 
Ruch Palikota. CBOS, Jak głosowali młodzi – refl eksje powyborcze, Komunikat z badań, nr B148/2011, 
Warszawa, listopad 2011, s. 9. Można jeszcze dodać, że wśród osób deklarujących się jako wyborcy 
Ruchu Palikota 27% to uczniowie i studenci. CBOS, Wyborcy Ruchu Palikota, Komunikat z badań, 
nr BS/149/2011, Warszawa, kwiecień 2015, s. 4.
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poszczególne partie polityczne w wyborach parlamentarnych. Wśród wyborców 
Prawa i Sprawiedliwości dominowało przekonanie, że ta partia będzie rządziła 
lepiej i doprowadzi do poprawy sytuacji w kraju, przywracając w nim porządek 
(31% wskazań), ważny również okazał się nieokreślony sprzeciw wobec rzą-
dów PO-PSL (25%) oraz pragnienie, aby „ogólnie coś się zmieniło w każdej 
dziedzinie” (20%). Wyborcy Platformy Obywatelskiej przeciwnie, deklarowali, 
że ich zdaniem PO dobrze rządziło i to był dobry rząd, z którego można było 
być zadowolonym (28%). Ponadto zwolennicy PO deklarowali zaufanie do 
partii, podkreślali jej powściągliwość i realizm w obietnicach wyborczych 
(25%), a także to, że nie było innej alternatywy, ich zaś wybór to mniejsze zło 
(19%). Wyborcy Kukiz’15 wskazywali osobę przywódcy oraz jego przekaz, 
prawdomówność (33%), wyrażali się jednoznacznie przeciw partiokracji i in-
nym partiom (25%) oraz stawiali na nowych, młodych ludzi w polityce (20%). 
Adherenci Nowoczesnej Ryszarda Petru w większości motywowani byli dobrym, 
realistycznym programem gospodarczym (61%), osobą przywódcy postrzeganą 
jako dobry ekonomista (25%), a także nowością formacji i obecnością w niej 
młodych, przyszłościowych osób (25%). Zwolennicy Zjednoczonej Lewicy 
deklarowali zgodność lewicowych poglądów, a także swego rodzaju przywią-
zanie wyrażające się w wieloletnim głosowaniu na poprzedników tej formacji 
(61%), a także poparcie dla Barbary Nowackiej (26%). Dla wyborców Polskiego 
Stronnictwa Ludowego ważna była sieć osobistych relacji, w których kandydaci 
są znani wyborcom lub ich rodzinie (42%). Ważnym motywem była także chęć 
obrony interesów polskich rolników (25%). W przypadku pozostałych partii 
CBOS nie opublikował danych liczbowych5.

Nie dysponujemy niestety precyzyjnymi danymi dotyczącymi młodych ludzi, 
lecz zważywszy na szczególną popularność ugrupowania Kukiz’15 wśród tej 
kategorii wiekowej, wydaje się, że dominującym motywem ich poparcia dla tej 
formacji było pragnienie zupełnego przeobrażenia polskiej polityki, zerwania 
z przesadną – zdaniem zwolenników – rolą partii politycznych, wywróceniem 
prawdziwych lub wyimaginowanych „układów” i „sieci”. Ta niechęć młodych 
ludzi wobec zastanego świata polityki, a także skłonność do jednobarwnego 
widzenia problemów, szukania ich prostych rozwiązań i oparcia w dość ra-
dykalnych poglądach stała się szybko przedmiotem różnej refl eksji6, dla nas 

5 CBOS, Motywy głosowania na poszczególne partie i komitety wyborcze, Komunikat z badań, 
nr 179/2015, Warszawa, grudzień 2015, s. 2–13.

6 Zob. np. M. Pawlicki, Panika Michnika jest stąd, że 80 proc. młodych Polaków głosuje za radykalną 
zmianą, http://wpolityce.pl/polityka/244277-panika-michnika-jest-stad-ze-80-proc-mlodych-polakow-
glosuje-za-radykalna-zmiana (31.01.2016); Rośnie radykalizm w młodym pokoleniu Polaków. Módlmy 
się by jak najszybciej wyemigrowali. Z prof. J. Czapińskim rozmawia T. Żółtak, http://www.gazetaprawna.
pl/ artykuly/870402,prof-czapinski-rosnie-radykalizm-w-mlodym-pokoleniu-polakow-modlmy-sie-
by-jak-najszybciej-wyemigrowali.html (31.01.2016); Wybory prezydenckie, Skoro młodzi tak głosowali, 
to uważają, że ich aspiracje nie są spełnione. Ale może ich czekać gorzki zawód. Z Adamem Michnikiem 
rozmawia Michał Wybieralski, http://wyborcza.pl/1,75478,17976890,Wybory_prezydenckie__Skoro_
mlodzi_tak_glosowali__to.html (31.01.2016).
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jednak ważne jest to, że ów radykalizm przybrał także twarz podejrzliwości, 
a młodzi respondenci uzyskali wysokie wyniki na skali paranoi politycznej, 
do czego wrócę jeszcze w dalszych rozważaniach.

Rozważając problem motywów głosowania, warto zadać jeszcze pytanie 
o powody niegłosowania. Także i tu CBOS przeprowadził badania, których 
wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Struktura społeczna głosujących i niegłosujących

Zmienna Głosujący [%] Niegłosujący [%]

Wiek 18–24 9 13

25–34 18 22

35–44 18 19

45–54 15 14

55–64 18 16

65 i więcej 22 16

Miejsce zamieszkania Wieś 36 47

Miasto do 19 999 14 18

20 000–99 999 18 18

100 000–499 999 19 13

500 000 i więcej 13 4

Wykształcenie Podstawowe/gimnazjalne 17 27

Zasadnicze zawodowe 19 35

Średnie 32 26

Wyższe 31 12

Dochody na jedną osobę 

w gospodarstwie domowym 

Do 649 zł 13 30

Od 650 do 999 zł 17 20

Od 1000 do 1399 zł 19 24

Od 1400 do 1999 zł 25 17

2000 zł i więcej 26 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS, Motywy niegłosowania, Komunikat z badań, 
nr 161/2015, Warszawa listopad 2015, s. 3.

Warto zwrócić uwagę, że wśród niegłosujących relatywnie więcej było 
osób młodych ze wsi i małych miast, z wykształceniem podstawowym lub 
zasadniczym zawodowym o niskich dochodach. Takie wyniki absolutnie nie 
dziwią i są zasadniczo zgodne z postulatami teoretycznymi na temat czynników 
frekwencji wyborczej7.

7 Przekonanie o defrekwencyjnym charakterze takich cech, jak niskie dochody, miejsce 
zamieszkania w małych miastach i wsiach, a także niskie wykształcenie, odnaleźć można w wielu pracach 
z zakresu politologii i socjologii polityki. Zob. np. A. Blais, Frekwencja wyborcza, [w:] R.J. Dalton, 
H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 2, przeł. A. Brzóska i in., Warszawa 2010, s. 237–256; 
M. Cześnik, Partycypacja wyborcza w Polsce, Warszawa 2007, s. 113–167; S.M. Lipset, Homo politicus. 
Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Warszawa 1998, s. 196.
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Wśród przyczyn niegłosowania podawano najczęściej przyczyny o charak-
terze obiektywnym (39,4%), takie jak niedyspozycja zdrowotna czy nieobec-
ność w miejscu zamieszkania. 32,2% respondentów wskazało, że powodem 
ich wyborczej absencji były czynniki kontestacyjne/krytyczne, takie jak brak 
odpowiednich kandydatów, niemożność wyboru czy przekonanie, że to i tak 
nic nie da, a wybrani zostaną karierowicze. 15,5% podało powody o charakte-
rze alienacyjnym, takie jak brak zainteresowania polityką i brak kompetencji 
wyborczych8. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że absencja w wyborach 
dotyczyła głównie elektoratu lewicowego i centrowego. Odpowiednio 28% i 31% 
osób deklarujących takie poglądy nie wzięło udziału w głosowaniu, podczas 
gdy wśród osób identyfi kujących się z prawicą niegłosujących było ledwie 19%9.

Zwłaszcza ta ostatnia kwestia przesuwa nas do centralnego pytania tego 
artykułu, a więc „jacy byliśmy” w roku 2015, w okresie wyborów. Jak zmieni-
liśmy się jako społeczeństwo w stosunku do lat uprzednich? Aby przedstawić 
te kwestie, najpierw spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym dla Polaków jest 
lewicowa lub prawicowa orientacja polityczna i jaki odsetek badanych deklaruje 
którąś z nich, a następnie przyjrzę się charakterystykom elektoratów partyjnych.

Lewica, centrum, prawica… tylko, co to znaczy?

Wypada rozpocząć od uwagi, że zainteresowanie polityką w ostatnich latach 
w Polsce wcale nie maleje, lecz w niewielkim stopniu rośnie – również wśród 
osób młodych. Co ważne, zwłaszcza w kontekście dalszych wyników, dużą 
grupą wśród osób deklarujących bardzo duże lub duże zainteresowanie poli-
tyką były te, które wskazywały orientację prawicową (48% spośród wszystkich 
zainteresowanych polityką), mniej było tu osób o poglądach centrowych (26%) 
i lewicowych (20%). Potencjalnych wyborców prawicy było także najwięcej, 
biorąc pod uwagę ogół respondentów (31%), choć taki sam odsetek wskazał 
także poglądy centrowe – orientację lewicową wybrało ledwie 14% uczestni-
ków sondażu CBOS10. Innymi słowy o ile nawet poglądy prawicowe i centrowe 
były w momencie pomiaru na tym samym poziomie wśród ogółu badanych, 
o tyle zwolennicy prawicy interesowali się polityką w dużo większym stopniu.

8 CBOS, Motywy niegłosowania, Komunikat z badań, nr 161/2015, Warszawa, listopad 2015, s. 5–6.
9 Tamże, s. 2.
10 CBOS, Zainteresowanie polityką…, dz. cyt., s. 5. Należy dodać, że CBOS bada poglądy polityczne, 

posługując się od roku 1990 siedmiostopniową skalą, gdzie punkt 1 oznacza poglądy lewicowe, 
a 7 – poglądy prawicowe. Za osoby o orientacji lewicowej uznaje się te, które zaznaczyły punkty 1–3, 
przy czym w przypadku wybrania odpowiedzi 1 poglądy takie CBOS traktuje jako skrajne. Orientacja 
prawicowa przypisana jest respondentom wybierającym punkty 5–7, przy czym zaznaczenie odpowiedzi 7 
jest interpretowane jako deklaracja skrajnie prawicowa. Tamże, s. 5–6; zob. także: CBOS, Lewica, centrum, 
prawica – deklaracje postaw politycznych, Komunikat z badań, nr BS/252/107/90, Warszawa 1990, s. 11.
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Obserwowana silniejsza orientacja prawicowa polskiego społeczeństwa nie 
jest niczym nowym, w ostatnich dwóch latach wyraźnie jednak zwiększył się 
odsetek osób deklarujących poglądy prawicowe i zmniejszyła się nieco grupa 
wskazujących na poglądy lewicowe. W roku 2013 było to jeszcze odpowiednio 
21% oraz 16% badanych. Jest o tyle interesujące, że począwszy od 2007 roku, 
kiedy to 33% respondentów identyfi kowało się z poglądami prawicowymi, 
przez kolejne lata odsetek ten malał, rosła natomiast liczba zwolenników 
lewicy. Ostatnie lata to jednak znów wzrost deklaracji prawicowych. Dane 
szczegółowe odzwierciedla wykres 3.
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Wykres 3. Deklarowane poglądy polityczne Polaków w latach 1990–2015
Źródło: CBOS, Zainteresowanie polityką…, dz. cyt., s. 9.

Na tle ogółu badanych młodzi respondenci w wieku 18–24 deklarują 
poglądy polityczne w mniej wyraźny sposób, choć w roku 2015 odsetek osób 
wskazujących na poglądy prawicowe dla tej grupy wiekowej był wyższy o dwa 
punkty procentowe od ogółu badanych. Można na tej podstawie przedstawić 
ostrożne przekonanie, że w przypadku młodych osób rośnie popularność idei 
prawicowych, zwłaszcza po 2013 roku. Jednocześnie respondenci w wieku 18–24 
są mniej radykalni w swoich poglądach od grupy wszystkich badanych. Wśród 
ogółu deklaracji prawicowych w 2015 roku 37% osób wskazało odpowiedź 
skrajną, a wśród lewicowych – 24%. Jednocześnie w grupie osób w przedziale 
wieku 18–24 poglądy skrajne cechują odpowiednio 26% i 20% badanych11.

Deklaracja poglądów lewicowych, centrowych lub prawicowych była także 
w roku 2015 powiązana z chęcią uczestnictwa w wyborach. Największy odsetek 
absencji wyborczej był wskazywany wśród zwolenników centrum i lewicy, 
a najmniejszy wśród osób o orientacji prawicowej. Jednocześnie w tej ostatniej 
grupie wyraźnie największym poparciem cieszyło się PiS, posiadając realnego 

11 CBOS, Zainteresowanie polityką…, dz. cyt., s. 10.
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konkurenta wyłącznie w ruchu Pawła Kukiza wśród młodych respondentów12. 
PO miała tymczasem największe poparcie wśród osób o poglądach lewicowych 
i centrowych, których, jak pamiętamy, było mniej oraz którzy mniej chętnie 
deklarowali udział w wyborach. Dane szczegółowe przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Preferencje partyjne według deklarowanych poglądów politycznych dla ogółu badanych 
oraz respondentów w wieku 18–24 lata*

Poglądy 

lewicowe

Poglądy 

centrowe

Poglądy 

prawicowe

Trudno 

powiedzieć

Ogółem 18–24** Ogółem 18–24 Ogółem 18–24 Ogółem 18–24

PiS, PR, Prawica RP, SP 10 4 13 7 42 18 12 10

Platforma Obywatelska 27 27 22 24 16 10 7 5

Kukiz’15 5 4 11 15 8 24 5 7

Nowoczesna Ryszarda Petru 5 2 3 1 3 4 1 0

Zjednoczona Lewica*** 12 14 2 2 0 0 1 0

Polskie Stronnictwo Ludowe 3 0 3 2 2 2 2 1

KORWiN 1 8 1 2 2 6 1 4

Inne 4 10 2 4 3 5 1 1

Trudno powiedzieć 4 6 4 3 3 2 9 3

Brak uczestnictwa w wyborach 30 24 39 42 21 29 61 70

* W analizie uwzględniono także osoby, które nie planują wziąć udziału (lub nie są pewne, czy 
wezmą udział) w wyborach i z tego powodu nie zostały zapytane o preferencje partyjne. Oznacza 
to, że podane procenty pozwalają na zaobserwowanie różnic wielkości elektoratów poszczegól-
nych partii, ale nie odzwierciedlają bezpośrednio wyborczego poparcia dla nich w populacji.
** Wyniki należy traktować ostrożnie z powodu małej liczebności kategorii badanych w wieku 
od 18 do 24 lat deklarujących poglądy lewicowe (N = 49).
*** Liczba wskazań na Zjednoczoną Lewicę stanowi sumę wskazań na tę koalicję wyborczą 
z sierpnia i września oraz wskazań na Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zielonych i Twój Ruch 
z czerwca i lipca (w badaniu czerwcowym i lipcowym SLD, TR i Zieloni były wymienione na 
liście osobno).

Źródło: CBOS, Zainteresowanie polityką…, dz. cyt., s. 12–13.

Powyższe rozważania mogą wydać się powierzchowne tak długo, jak długo 
nie wiemy, co kryje się pod identyfi kacjami prawicowymi lub lewicowymi 
w Polsce. Aby przybliżyć te kwestie, warto posłużyć się wynikami dwóch son-
daży przeprowadzonych w kwietniu i maju 2015 roku przez CBOS, w których 
zadano pytania o stosunek do jedenastu kwestii zorientowanych na wyodręb-
nienie światopoglądów politycznych. Wyniki okazały się interesujące i poniekąd 

12 Warto także dodać, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości był nie tylko w największym stopniu 
zdeterminowany do wzięcia udziału w wyborach, ale również w największym stopniu deklarował 
pewność uczestnictwa w wyborach, a także pewność oddanego głosu na partię; CBOS, Decyzje 
wyborcze Polaków, Komunikat z badań, nr 123/2015, Warszawa 2015, s. 2–6.
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zaskakujące. Oto bowiem polscy zwolennicy prawicy nieco częściej od zwo-
lenników lewicy popierali zaangażowanie państwa w działalność socjalną13, 
chętniej akceptowali przekonanie dotyczące podatku progresywnego zamiast 
liniowego14, nieco częściej wskazywali na kluczową wartość bezpieczeństwa 
zatrudnienia i ochrony pracowników w przypadku kłopotów przedsiębiorstw15, 
byli w większym stopniu zwolennikami utrzymania własności państwowej 
przedsiębiorstw16, rzadziej także wskazywali na konieczność walki z prze-
stępczością za cenę ograniczenia praw obywatelskich17, a także nieco częściej 
optowali za brakiem zaangażowania w polityce wschodniej i koniecznością 
koncentracji na dobrych relacjach z Rosją18.

Trzeba jednak mocno podkreślić, że powyższe kwestie nie dzieliły respon-
dentów w istotny sposób. Można powiedzieć, że badani mieli tu bardzo podobne 
poglądy, a różnice w szczegółowych wskazaniach osób deklarujących poglądy 
lewicowe lub prawicowe sięgały ledwie kilku punktów procentowych. Wspólna 
różnym orientacjom politycznym jest także, o czym warto wspomnieć, niechęć 
w stosunku do wyznawców islamu, a dokładniej pogląd, że islam stwarza zagro-
żenie19. Innymi słowy stosunek do powyższych zagadnień wydaje się niezależny 

13 83% respondentów deklarujących poglądy prawicowe opowiedziało się za twierdzeniem 
Państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka 
zdrowotna, szkolnictwo, wobec 78% osób o poglądach lewicowych. Jednocześnie 82% respondentów 
o poglądach centrowych zaznaczyło tę odpowiedź. CBOS, Co różni zwolenników, lewicy, centrum 
i prawicy?, Komunikat z badań, nr 139/2015, Warszawa, październik 2015, s. 2.

14 Pytanie „osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż 
ci, którzy zarabiają mało” zyskało akceptację 69% osób o poglądach prawicowych oraz 62% o poglądach 
lewicowych. Wśród osób o poglądach centrowych odpowiedź tę podało 63% badanych. Tamże, s. 2.

15 O ile 40% respondentów o orientacji lewicowej zgodziło się ze stwierdzeniem, że „najważniejsze 
jest bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona istniejących miejsc pracy nawet jeśli pogarsza się sytuacja 
ekonomiczna przedsiębiorstw”, o tyle wśród osób o prawicowych poglądach było to 42. Najmniej 
przekonani do tej kwestii byli respondenci centrowi (38%). Tamże, s. 3.

16 Twierdzenie „znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową” 
poparło 70% osób o poglądach prawicowych wobec 65% osób o orientacji lewicowej i 64% o orientacji 
centrowej. Tamże, s. 3.

17 42% osób o prawicowych poglądach zgadzało się z sądem, że „z przestępczością należy walczyć 
twardo, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli”, podczas gdy taki 
sam pogląd charakteryzował 47% osób o poglądach lewicowych oraz 49% o poglądach centrowych. 
Tamże, s. 4.

18 45% respondentów deklarujących orientację prawicową akceptowało przekonanie, że „Polska 
nie powinna angażować się w sposób szczególny na wschodzie, ale dbać przede wszystkim o dobre 
stosunki z Rosją” wobec 43% badanych o orientacji lewicowej oraz 42% o orientacji centrowej. 
CBOS, Tamże, s. 6.

19 W badaniach z lutego 2015 roku 59% zwolenników lewicy uznało, że islam stwarza zagrożenie, 
a 33% uznało, że nie stwarza zagrożenia. W przypadku osób deklarujących poglądy prawicowe było 
to odpowiednio 59% oraz 29%. CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów, Komunikat z badań, 
nr 37/2015, Warszawa, marzec 2015, s. 9. Jak się zdaje, spora część polskiego społeczeństwa jest raczej 
niechętna uchodźcom bez względu na ich pochodzenie. Według badań CBOS z września 2015 roku 55% 
deklarowało negatywny stosunek do przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej, 
a 38% miało negatywny stosunek do uchodźców z Ukrainy. CBOS, Stosunek do uchodźców w kontekście 
kryzysu imigracyjnego w Europie, Komunikat z badań, 122/2015, Warszawa, wrzesień 2015, s. 8.
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od orientacji politycznej. Tym natomiast, co prawdziwie różni zwolenników 
lewicy od zwolenników prawicy, są kwestie światopoglądowe oraz stosunek do 
integracji europejskiej. Dane szczegółowe zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5. Procentowy rozkład lewicowych, centrowych i prawicowych poglądów wobec po-
szczególnych kwestii

Kwestia Poglądy 

lewicowe

Poglądy 

centrowe

Poglądy 

prawicowe

Integracja 

europejska 

Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji 

w ramach Unii Europejskiej 

46 34 29

Opinia ambiwalentna 17 28 17

Polska powinna dążyć do zachowania w Unii Europejskiej 

jak najdalej idącej niezależności 

34 35 51

Wprowadzenie 

euro 

Polska powinna możliwie najszybciej przyjąć euro 20 15 13

Opinia ambiwalentna 21 22 12

Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro 57 61 74

Konkordat Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepo-

trzebny. Państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań 

ani kościołów 

62 44 34

Opinia ambiwalentna 13 17 13

Konkordat jest potrzebny. Państwo powinno współpracować 

przede wszystkim z Kościołem katolickim, do którego należy 

większość społeczeństwa 

24 36 50

Związki 

partnerskie 

Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formal-

nych związków partnerskich przez osoby tej samej płci 

43 8 20

Opinia ambiwalentna 11 13 9

Prawo w ogóle nie powinno dopuszczać możliwości zawie-

rania formalnych związków partnerskich przez osoby tej 

samej płci 

44 56 69

Przerywanie 

ciąży 

Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane 26 34 49

Opinia ambiwalentna 22 34 25

Przerywanie ciąży powinno być dozwolone bez żadnych 

ograniczeń 

49 29 22

Źródło: CBOS, Co różni zwolenników, lewicy, centrum i prawicy?, Komunikat z badań, nr 139/2015, 
Warszawa, październik 2015, s. 5–8.

Uderzające w powyższych wynikach wydaje się dość duże zróżnicowanie 
w ramach poszczególnych grup ideowych. Oto bowiem co piąty zwolennik 
prawicy popiera prawo do przerywania ciąży bez ograniczeń oraz dopuszcza 
związki partnerskie osób tej samej płci. Co trzeci ma sceptyczny stosunek 
do konkordatu, a także wspiera ideę jak najściślejszej integracji europejskiej. 
Jednocześnie wśród osób o lewicowych poglądach co czwarty respondent 
uważa, że aborcja powinna być całkowicie zakazana, także co czwarty wskazuje 
na potrzebę utrzymania konkordatu, co drugi jest przeciwny związkom part-
nerskim osób tej samej płci, a co trzeci wzywa do daleko idącej niezależności 
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w relacjach z Unią Europejską. Buduje to obraz identyfi kacji politycznych, który 
wymyka się prostemu podziałowi na lewicę i prawicę. Najprawdopodobniej 
polscy respondenci bardzo odmiennie rozumieją te określenia, sama zaś 
deklaracja światopoglądowa niewiele mówi o stosunku do poszczególnych 
kwestii. Można nawet pokusić się o ostrożny wniosek, że tak defi niowany 
podział na lewicę i prawicę jest w badaniach nad polskim społeczeństwem 
nieużyteczny i najprawdopodobniej nie pokazuje wielu istotnych różnic mię-
dzy poszczególnymi grupami. Więcej jeszcze, spoglądając na wyniki dla ogółu 
badanych Polacy wydają się bardzo podobni w swoich przekonaniach, a jeśli 
się różnią, to jest to w małym lub niewielkim stopniu związane z orientacją 
ideową. Pomimo pewnych różnic w kwestiach światopoglądowych badani są 
zdecydowanymi zwolennikami realizacji przez państwo świadczeń społecznych, 
popierają podatek progresywny, są przeciwni prywatyzacji przedsiębiorstw oraz 
wprowadzeniu euro, są niechętni związkom partnerskim i bardziej podzieleni 
w pozostałych kwestiach. Dominują jednak poglądy konserwatywne i socjalne 
– przekonania o konieczności obrony tradycyjnych wartości oraz ważnej roli 
państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Ten „konserwatywny zwrot”, o czym warto wspomnieć, nie był niczym 
nowym w roku 2015. Autorzy Diagnozy społecznej już w roku 2007 zauważyli, 
że w okresie 2005–2007 nastąpiła w polskim społeczeństwa istotna zmiana 
w postaci przyrostu osób deklarujących postawy konserwatywne. Ze względu 
na fakt, że do wzrostu doszło w krótkim okresie, Janusz Czapiński twierdził, 
iż powodem tej zmiany były nie tyle trwałe przekształcenia mentalności spo-
łecznej, ile polityczne uprawomocnienie konserwatyzmu w okresie rządów 
koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony, które 
nie tylko przywróciło, ale umocniło wartości konserwatywne, spychane na 
dalszy plan we wcześniejszych latach20. Co prawda w kolejnych latach postawy 
konserwatywne nie były tak chętnie wskazywane, ale w roku 2015 znów ich 
przybyło. Jest to o tyle ciekawe, że zdaniem Czapińskiego wysoki lub niski po-
ziom nastawienia konserwatywnego oraz wysoki lub niski poziom ksenofobii 
bardzo dobrze pozwala przewidzieć poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości lub 
Platformy Obywatelskiej w układzie regionalnym i to właśnie ta zmiana men-
talna polskiego społeczeństwa w postaci wzrostu postaw konserwatywnych 
i ksenofobicznych w ostatnich latach jest odpowiedzialna – zdaniem Janusza 
Czapińskiego – za wyniki wyborów parlamentarnych w 2015 roku21. W tym 
kontekście warto zapytać, jaka jest więc owa mentalność Polaków. W tym celu 
warto posłużyć się przeprowadzanymi od dwudziestu lat badaniami psycho-
logicznych charakterystyk elektoratów partyjnych.

20 J. Czapiński, Dominacja społeczna i egalitaryzm, [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość 
życia Polaków, Warszawa 2007, s. 244–245.

21 J. Czapiński, Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza 
społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, s. 350–351.
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Psychologiczna charakterystyka elektoratów 
partyjnych w świetle badań CBOS

Z powyższych rozważań wynika, że obok deklarowanych poglądów politycznych 
ważnym elementem rzutującym na dzisiejsze preferencje polityczne Polaków 
mogą być także niektóre aspekty psychologiczne. O kwestiach tych napisano 
wiele i trudno zaprzeczyć, że rozpowszechnione społecznie sposoby pozna-
wania i interpretowania rzeczywistości, jak i dominujące społecznie wzorce 
afektywne są ważnym elementem kształtowania wizji sfery politycznej, która 
może wzmacniać lub osłabiać określone postulaty i przekonania. Psycholodzy 
polityki od wielu dziesięcioleci badają takie cechy, jak autorytaryzm, paranoję 
polityczną, zaufanie społeczne i wiele innych. Także polska literatura jest tu 
niezmiernie bogata i pełna aktualnych badań22. W tym miejscu przedstawię 
jednak wyniki badań CBOS, przy czym spośród siedmiu badanych przez 
CBOS postaw skupię się przede wszystkim na czterech: paranoicznym my-
śleniu o polityce, autorytaryzmie, anomii oraz alienacji politycznej, o innych 
wspominając na zakończenie tej części23.

22 Zob. np.: T.W. Adorno, Osobowość autorytarna, przeł. M. Pańków, Warszawa 2010; F. Czech, 
Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków 2015; E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 2008; tegoż, 
Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2012; J. Jakubowski, Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny 
w Polsce, „Refl eksje” 2011, nr 3; J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm, Warszawa 2008; 
K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy 
psychologii politycznej, Poznań 2002; K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia 
spiskowego. Alienacja czy autorytaryzm, „Psychologia Społeczna” 2009, nr 2 (11); K. Korzeniowski, 
Paranoja polityczna jako rys społeczno-politycznej mentalności Polaków, „Studia Ekonomiczne” 2012, 
nr 4/LXXV; tegoż, Polska paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje spiskowego myślenia 
o polityce, Warszawa 2010; tegoż, Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja 
polityczna, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002; M. Kossowska, 
Emocje a uprzedzenia, czyli jakie emocje wzmacniają, a jakie osłabiają siłę uprzedzeń u osób autorytarnych, 
[w:] K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Konfl ikty międzygrupowe. Przejawy, źródła 
i metody rozwiązywania, Warszawa 2007; D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na 
dzieje ludzkości, Warszawa 1998; R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, 
Warszawa 2007; P. Radkiewicz, Autorytaryzm a brzytwa Ockhama, Warszawa 2012; W. Reich, Psychologia 
mas wobec faszyzmu, Warszawa 2009; K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, 
Warszawa 2005; K. Skarżyńska, Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt 
i demokratyzacja kraju, [w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańsk 
2005; A. Walecka-Rynduch, Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR 
i marketingu politycznego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, t. 57, nr 2 (218).

23 Są one w badaniach CBOS defi niowane następująco: (1) paranoiczne myślenie o polityce – 
„przekonanie o istnieniu ukrytych sił kierujących światem i wierze w tzw. spiskową teorię dziejów”; 
(2) autorytaryzm – „przeświadczenie o występowaniu hierarchicznej organizacji stosunków 
międzyludzkich, wierze w skuteczność rozwiązań opartych na sile i przekonaniu o konieczności 
podporządkowania się autorytetom; (3) anomia – „doświadczenie braku sensu, zagubienia w świecie 
społecznym, niepewność co do obowiązujących w nim wartości i reguł; (4) alienacja polityczna 
– „poczucie wyobcowania ze świata polityki, braku wpływu na tę sferę oraz nieufność wobec 
mechanizmów i elit politycznych”. CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 
Komunikat z badań, nr 138/2015, Warszawa, październik 2015, s. 1–2.
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Warto rozpocząć od uwagi, że z wyjątkiem autorytaryzmu wartości wskaź-
ników dla wszystkich wymienionych wyżej postaw w roku 2015 wzrosły. Jest 
to o tyle ważne, że dla myślenia paranoicznego i autorytaryzmu obserwowano 
spadek już od badania w roku 1999, dla anomii i alienacji politycznej zaś – od 
roku 2002. Oczywiście pomiędzy wyżej wymienianymi latami nie prowa-
dzono żadnych badań, co uniemożliwia prześledzenie faktycznych zmian 
w krótszych okresach. Nie zmienia to jednak zasadniczego wniosku, zgodnie 
z którym w roku 2015 respondenci uzyskali wyższe wyniki w zakresie myślenia 
paranoicznego, anomii oraz alienacji politycznej, co oznacza, że w większym 
stopniu byli skłonni stwierdzać, że Polską rządzą ukryte siły, a ona sama może 
być obiektem złowrogich działań, częściej stwierdzali, że otaczający świat 
jest niepewny, niezrozumiały i pełen sprzecznych poglądów, a także chętniej 
deklarowali poczucie obcości i brak wpływu na zjawiska polityczne w Polsce. 
Dane szczegółowe obrazuje wykres 4.
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Wykres 4. Wybrane charakterystyki psychologiczne Polaków w latach 1996–2015
Przedstawione na wykresie postawy przyjmują wartości na skali od 1 do 5.

Źródło: CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 138/2015, Warszawa 
2015, s. 9–15; CBOS, Zmiany w psychologicznych profi lach elektoratów partyjnych, Komunikat 
z badań, nr BS/19/2011, Warszawa, listopad 2011, s. 7–11.

Wyraźne różnice deklaracji dotyczą zwłaszcza myślenia paranoicznego. 
Cecha ta była mierzona przy zastosowaniu jedynie dwóch twierdzeń, sama zaś 
skala ma raczej niską rzetelność, o czym warto pamiętać24. Niemniej jednak 
dla obu pytań zaobserwowano wyraźny wzrost odsetka odpowiedzi twierdzą-
cych. Z uwagą, że „to nie rząd nami rządzi, ci co naprawdę nami sterują, nie są 
w ogóle znani” zgodziło się w 2010 roku 39% badanych, a w 2015 roku – 51%. 
Odpowiedzi przeczącej w roku 2010 udzieliło 46%, a pięć lat później – 38%. 

24 W komunikacie z 1999 roku czytamy, że alfa Cronbacha dla tej skali wynosi 0,59. CBOS, Zmiany 
w psychologicznych profi lach elektoratów partyjnych, BS/172/99, Warszawa 1999, s. 4.
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Spadł również odsetek niezdecydowanych z 15% do 10%. Twierdzenie, że „ci, 
którzy twierdzą, że istnieją na świecie potężne ukryte siły spiskujące przeciwko 
Polsce, mają wiele racji” zyskało akceptację 27% badanych w roku 2010 i 37% 
w roku 2015. Przeciwnego zdania było 57% respondentów w roku 2010 i od-
powiednio pięć lat później – 47%. Odsetek niezdecydowanych pozostał na tym 
samym poziomie 16%25. Pozwala to wysunąć ostrożny wniosek, że w stosunku 
do roku 2010 Polacy stali się bardziej podejrzliwi, nieufni i chętniej dostrzegają 
wokół siebie ukryte siły i mechanizmy, które miałyby niepostrzeżenie rządzić 
otaczającym światem.

Kwestią szczególną, jak się zdaje, jest wzrost poziomu paranoi politycznej 
wśród młodych respondentów. Jeszcze w roku 2010 wartość cechy dla grupy 
wiekowej 18–24 lata wynosiła 2,63, a więc była niższa od wyniku ogółu bada-
nych (2,72). W roku 2015 przy średniej dla wszystkich grup 3,03 wartość cechy 
w tej grupie wyniosła 3,07. I nawet jeśli zgodnie z danymi zaprezentowanymi 
na wykresie 4 uznamy, że wzrost paranoi politycznej następuje w każdej grupie 
wiekowej, to trzeba podkreślić, że wśród najmłodszych respondentów zmiana 
ta była największa. Jedyną grupą wiekową o wyższym poziomie paranoi poli-
tycznej w roku 2015 byli badani w wieku 55–64. Poza nimi młodzi Polacy są 
najbardziej podejrzliwą grupą wiekową w polskim społeczeństwie. Zdają nie 
wierzyć i nie ufać władzy politycznej, postrzegając ją jako układ nieczytelnych 
i niejasnych powiązań oraz układów. Ponadto respondenci w wieku 18–24 
zdają się wyobcowani ze świata polityki i to przeświadczenie także rośnie – 
w roku 2010 wskaźnik dla tej postawy wynosił 3,44, w roku 2015 zaś – 3,54. 
Spadł natomiast, choć w dalszym ciągu jest wysoki, poziom anomii z 3,63 
w roku 2010 do 3,56 pięć lat później. Innymi słowy o ile młodzi ludzie wy-
dają się – podobnie jak całe polskie społeczeństwo – nieco zagubieni, a także 
nieufni wobec mechanizmów świata polityki, o tyle postawy te są wśród nich 
mniej intensywne niż wśród ogółu badanych. Może to sugerować, że młodzi 
respondenci czują się pewniej w otaczającej ich rzeczywistości niż pokolenie 
ich rodziców oraz dziadków, choć częściej od nich sądzą, że światem polityki 
rządzą ukryte siły i niejasne mechanizmy (zob. tabela 6).

Interesującym wynikiem jest także utrzymujący się w latach 1999–2015 
spadek postaw autorytarnych. W przypadku lat 2010–2015 dotyczy to każdej 
grupy wiekowej z wyjątkiem osób najstarszych. I nawet jeśli poziom autory-
taryzmu jest w dalszym ciągu dość wysoki dla ogółu populacji (3,19 w 2015 
roku), to jego spadek ma charakter trwały.

Powyższe rozważania dotyczące paranoi politycznej, anomii, alienacji 
i autorytaryzmu są ważne także z tego powodu, że to właśnie te cechy różniły 
elektoraty poszczególnych partii politycznych. Najwyższy poziom paranoi po-
litycznej zaobserwowano w roku 2015 dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, 

25 CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, Komunikat z badań, nr 138/2015, 
Warszawa, listopad 2015, s. 8.
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najbardziej autorytarni okazali się sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
najwyższy natomiast poziom anomii oraz alienacji politycznej cechował wy-
borców Kukiz’15. Najniższe wyniki na skalach paranoi politycznej oraz auto-
rytaryzmu zanotowano u wyborców Platformy Obywatelskiej, najmniej zaś 
anomiczni i wyalienowani politycznie okazali się zwolennicy Nowoczesnej 
Ryszarda Petru. Oczywiście nie wolno z tego wyciągać wniosku, że elektoraty 
partii politycznych są albo paranoiczne albo nieparanoiczne, autorytarne 
lub nieautorytarne itp. Jak widać na wykresie 5 prezentującym szczegółowe 
dane, nawet jeśli różnice są dość wyraźne, to i tak nie pozwalają na proste 
przyporządkowanie. Jedyne, co można powiedzieć z pewnością, to że dla tak 
określonych mierników wyżej opisane postawy pojawiają się częściej w jed-
nych, a rzadziej w innych grupach, co nie oznacza, że w pierwszych odnoszą 
się do wszystkich osób, a w drugich do żadnej. O tej oczywistej kwestii warto 
pamiętać i ją przypominać, aby za łatwo nie wpadać w pułapki łatwych ety-
kietek i prostych podziałów. Powtórzmy więc, że o ile prawdopodobieństwo 
znalezienia osób o podwyższonym poziomie myślenia paranoicznego jest 
wyższe pośród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości niż wśród zwolenników 
Platformy Obywatelskiej, o tyle osoby takie występują w obu grupach i – co 
ważne – w obu jest ich więcej niż w roku 2010.

Taki stan rzeczy nie jest ani niczym nowym, ani zaskakującym. Także we 
wcześniejszych pomiarach w roku 2002 oraz 2010 uzyskiwano podobne obrazy 
elektoratów poszczególnych partii politycznych. Tym jednak, co znów jest 
uderzające, jest spory wzrost wskaźników paranoi dla każdej grupy politycznej. 
Oto bowiem w roku 2010 wśród zwolenników PiS poziom paranoi politycznej 

Tabela 6. Wybrane charakterystyki psychologiczne Polaków w latach 1996–2015 według grup 
wiekowych

  Paranoja polityczna Autorytaryzm Anomia Aliena cja polityczna 

  X/XI 

2010

VIII/IX 

2015

X/XI 

2010

VIII/IX 

2015

X/XI 

2010

VIII/IX 

2015

X/XI 

2010

VIII/IX 

2015

Ogółem 2,72 3,03 3,24 3,19 3,65 3,71 3,58 3,65

18–24 lata 2,63 3,07 3,04 3,01 3,63 3,56 3,44 3,54

25–34 2,68 3,05 2,99 2,97 3,53 3,62 3,53 3,58

35–44 2,69 2,87 3,06 2,90 3,5 3,54 3,5 3,55

45–54 2,62 3,01 3,19 3,09 3,62 3,71 3,56 3,58

55–64 2,73 3,14 3,5 3,48 3,72 3,94 3,66 3,84

65 lat 

i więcej

2,95 3,06 3,57 3,62 3,85 3,81 3,75 3,74

Przedstawione w tabeli postawy przyjmują wartości na skali od 1 do 5.

Źródło: CBOS, dane niepublikowane, w posiadaniu autora.
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wynosił 3,08, a pięć lat później 3,3. W przypadku PO to wzrost z 2,26 do 2,51, 
w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej/Zjednoczonej Lewicy z 2,48 do 
2,71, a w przypadku PSL z 2,82 do 3,0026.

3,8

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4

2,2

Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

Zjednoczona Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe

Kukiz’15

Nowoczesna RP

3,3

2,51

2,71

3

3,25

2,33

3,41

2,97

3,1

3,43

3,1

2,72

3,7

3,35

3,55

3,7

3,76

3,38

3,63

3,21

3,59

3,56

3,66

3,33

Paranoja polityczna Autorytaryzm Anomia
Alienacja

polityczna

Wykres 5. Wybrane charakterystyki psychologiczne elektoratów partyjnych w roku 2015
Przedstawione na wykresie postawy przyjmują wartości na skali od 1 do 5.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów 
partyjnych, Komunikat z badań, nr 138/2015, Warszawa, październik 2015, s. 8–15.

Wyraźny wzrost na skali paranoi, a także niewielki dla anomii oraz alie-
nacji politycznej jest o tyle fascynujący, że przecież samopoczucie Polaków 
w ostatnich trzech latach podnosiło się, zwłaszcza gdy idzie o dumę z własnych 
osiągnięć oraz przekonanie, że coś się w życiu udało i będzie się układało 
lepiej, jednocześnie spadał odsetek osób deklarujących uczucia negatywne – 
zdenerwowania, bezradności, znużenia oraz depresji. Mimo tego lekki wzrost 
w latach 2013–2015 zanotowano dla złości oraz dla poczucia lekceważenia 
przez władzę. Tę ostatnią odpowiedź na początku grudnia roku 2015 wskaza-
ło 40% badanych27. Dostrzegany materialny poziom życia w ostatnich latach 
także się podniósł. O ile w 2011 roku 36% respondentów wskazywało, że żyje 
im się bardzo biednie lub skromnie, 51%, że żyje im się średnio, przekonanie 
zaś, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze deklarowało 13% osób. W roku 

26 Tamże, s. 8–9; CBOS, Zmiany w psychologicznych profi lach elektoratów partyjnych, Komunikat 
z badań, nr BS/19/2011, Warszawa, listopad 2011, s. 7–8.

27 CBOS, Samopoczucie Polaków w roku 2015, Komunikat z badań, nr 6/2016, Warszawa, styczeń 
2016, s. 4–5.
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2015 te wartości wynosiły odpowiednio: 23%, 54% oraz 23%, z czego można 
wnosić, że w ostatnich czterech latach sytuacja materialna Polaków polepszyła 
się, przynajmniej w ich opinii28.

Ważnym elementem uzupełniającym ten obraz jest jeszcze poziom zaufania 
uogólnionego w Polsce, które – podobnie jak związany z nim kapitał społeczny 
– jest pozytywnie skorelowane z poziomem życia, zamożnością społeczeństw, 
bezpieczeństwem wspólnot, a także z efektywnością funkcjonowania insty-
tucji społeczno-politycznych29. Wyniki badań pokazują, że Polacy chętnie 
ufają swojej rodzinie, bliskim znajomym czy osobom z pracy, lecz ledwie 22% 
respondentów w roku 2014 stwierdziło, że „ogólnie rzecz biorąc, większości 
ludzi można ufać”. Warto wskazać, że w roku 2010 było to 26%, a w roku 
2012 – 23%. Zmiany więc nie są duże, ale sugerują, że w Polsce rośnie stopień 
nieufności. Zresztą w latach 2010–2014 odsetek badanych uważających, że 
„w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym” wynosił odpowiednio 
72%, 74% oraz 75%30. Jest to wiadomość o tyle istotna, że jak wspomniałem, 
uogólnione zaufanie odgrywa ważną rolę w społeczeństwach demokratycznych, 
będąc kluczowym elementem budowy kapitału społecznego. Pod tym wzglę-
dem Polacy jawią się nie tylko jako społeczeństwo o dość wysokim poziomie 
podejrzliwości, ale także nieufności.

Nie dziwi więc także to, że w porównaniu z powyższymi postawami skłon-
ność do współpracy nie jest deklarowana zbyt często. Wartość wskaźnika na 
pięciostopniowej skali w roku 2015 wynosiła dla ogółu badanych 2,71 i była 
niemal taka sama, jak w roku 2010 (2,7). Gdy idzie o elektoraty partii poli-
tycznych, to najmniej skłonni do współpracy okazali się zwolennicy Prawa 
i Sprawiedliwości (2,63), największą zaś skłonność do współpracy deklarowali 
wyborcy Nowoczesnej Ryszarda Petru (2,94). Różnice jednak nie są zbyt duże, 
co jest argumentem na rzecz przekonania, że polskie społeczeństwo ogólnie 
wydaje się podejrzliwe, nieufne i nieskłonne do współpracy. Wypada więc na 
zakończenie zapytać, co z tego wynika i jakie mogą być tego konsekwencje 
dla sfery publicznej.

28 CBOS, Materialny wymiar życia Polaków, Komunikat z badań, nr 52/2015, Warszawa, kwiecień 
2015, s. 2.

29 Na ten temat zob. np. J. Czapiński, Kapitał społeczny, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), 
Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015; K. Newton, Zaufanie 
społeczne i polityczne, [w:] R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, dz. cyt.; 
R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 
Warszawa 2008; D. Stolle, Kapitał społeczny, [w:] R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania 
polityczne, t. 2, dz. cyt.

30 CBOS, Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań, nr 29/2014, Warszawa 
2014, s. 8.
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Podsumowanie

Celem tego rozdziału była próba przedstawienia swego rodzaju obrazu pol-
skiego społeczeństwa w gorącym roku wyborczym 2015. Na podstawie przy-
toczonych wcześniej danych można uznać, że Polacy są raczej konserwatywni 
i częściej akcentują prawicową orientację ideologiczną. Ci, którzy taką właśnie 
autoidentyfi kację deklarują, są także bardziej aktywni politycznie i mocniej 
zmotywowani do udziału w wyborach. Jednocześnie dzielą wraz z wyborcami 
centrowymi i lewicowymi przekonanie o wartości socjalnego wsparcia państwa, 
konieczności redystrybucji przezeń bogactwa oraz jego obecności jako waż-
nego gracza na rynku pracy. Zwolennicy prawicy okazują się jednak bardziej 
krytyczni od sympatyków lewicy w kwestii pogłębionej integracji europejskiej 
i wprowadzenia euro, a także są wyraźnie bardziej przeciwni związkom part-
nerskim i przerywaniu ciąży przy większym poparciu dla konkordatu. Można 
na tej podstawie uznać, że najpewniej właściwa linia podziału w polskim spo-
łeczeństwie nie przebiega wcale wzdłuż postaw wobec kwestii gospodarczych. 
Tym, co czyni różnicę, są wartości – to one są obiektem sporu, z którego już 
od wielu lat górą wychodzą konserwatyści. Jeśli więc polskie społeczeństwo 
było w roku 2015 bardziej konserwatywne niż w latach ubiegłych, to nie 
może dziwić, że ci kandydaci, którzy akcentowali w wyborach prezydenckich 
i parlamentarnych wartości właściwe dla tych orientacji politycznych, odnosili 
większe sukcesy niż ich oponenci.

Poszukując innych elementów charakterystycznych dla „Polaków 2015”, 
podkreślić trzeba dwie kwestie: po pierwsze, wzrost radykalizmu politycznego 
młodych ludzi, który przybrał głównie prawicową twarz, po drugie, wzrost 
podejrzliwości i nieufności pośród ogółu badanych, jednak znów z wyróżnie-
niem młodych respondentów, dla których do tej pory odnotowywano wyniki 
niższe niż dla ogółu. W roku 2015 uległo to zmianie i młodzi Polacy okazali 
się bardziej paranoiczni od pokolenia swoich rodziców. Jak się zdaje, to ważna 
zmiana, która w przyszłości może na stałe odwrócić preferencje polityczne 
Polaków w stronę partii deklarujących walkę z mniej lub bardziej realnymi 
grupami interesów, które z tylnego siedzenia miałyby sterować sferą polityczną. 
Olbrzymie poparcie młodych w wyborach prezydenckich dla Pawła Kukiza 
i Janusza Korwin-Mikkego, którzy najgłośniej wzywali do „wywrócenia stolika”, 
wydaje się zwiastunem nowych czasów. Czy tak będzie, okaże się w roku 2019.


