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Raport został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nauka dla Społeczeństwa/529303/2021/2022)



,,Gorzki to chleb jest polskość” - tak o swoim stosunku do narodu pisał wybitny polski pisarz - Cyprian Kamil Norwid. Bycie Polakiem nie było bowiem 
łatwe w czasach zaborów, przez co niezwykle ważne było nieustanne podtrzymywanie poczucia odrębności narodowej w społeczeństwie.  
To w powstających wówczas dziełach kultury można więc odnaleźć cechy tradycyjnie rozumianego patriotyzmu - dbałość o tradycję, miłość do ojczyzny 
oraz gotowość do poświęcenia za nią życia. Od tamtej pory nasza rzeczywistość społeczna zmieniła się diametralnie.  

Czy zmieniło się także nasze postrzeganie patriotyzmu?  
Jak współcześnie rozumiemy pojęcie polskości?  

Na te i inne pytania poszukujemy odpowiedzi w projekcie: Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże oraz konsekwencje.  

Niniejszy raport jest pierwszą próbą poznania tego, co Polki i Polacy myślą o współczesnym patriotyzmie oraz co sądzą na temat historii własnego kraju.

Cel badania



Badanie ilościowe przeprowadzone w formie ankiety internetowej na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod 
względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie Polek i Polaków (18-81 lat), N = 633.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 roku na panelu Pollster. Kwestionariusz składał się z pytań 
inspirowanych przeszłymi raportami CBOS i TNS Polska na temat tego, co łączy Polaków.
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Część I

Co to znaczy być patriotą?



,,Patriotyzm jest uczuciem zbiorowym i niczym tylko uczuciem. 

Składają się na niego poczucie jednorodności, a więc i 

solidarności w łonie narodu, przywiązanie do wspólnych tradycji 

dziejowych, języka, często wierzeń, obyczajów, kultury własnej, 

poczucie swej odrębności od narodów otaczających, jednakowe 

odczuwanie zbiorowej pomyślności lub niepowodzeń, wreszcie 

dążenie do zachowania własnego typu narodowego. Odczuwanie 

i uczucie należą do najprostszych zjawisk duchowych, dlatego to 

budzenie się świadomości narodowej poczynać się zawsze musi 

od budzenia się patriotyzmu.”

Zygmunt Balicki 
polski socjolog i psycholog społeczny 1912 r.

O tradycyjnie rozumianym patriotyzmie najwięcej 
usłyszeć można w szkole. To właśnie tam poznajemy 
historię naszego kraju, zapoznajemy się z kluczowymi 
twórcami polskiej kultury i sztuki, uczymy się na pamięć 
narodowych pieśni.  

Co jednak dzieje się z naszym patriotyzmem, gdy 
dorastamy?  
Jakie postawy uznajemy za przejawy patriotyzmu  
we współczesnej Polsce? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania wykorzystaliśmy 
skalę mierzącą zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne 
wyznaczniki patriotyzmu, takie jak na przykład płacenie 
podatków. 

Patriotyzm - definicja



W jaki sposób przejawia się patriotyzm?N = 633

Chcąc sprawdzić, jak obecnie rozumiany jest patriotyzm, poprosiliśmy respondentów o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń i określenie, na skali od  

1 - zdecydowanie się nie zgadzam do 5 - zdecydowanie się zgadzam, w jakim stopniu patriotyzm polega na przejawianiu poszczególnych zachowań. Zostały one 

posegregowane od pozycji, z którymi badani zgadzali się najczęściej, do tych, z którymi zgodę wyraziło najmniej osób. Pierwsze pięć pozycji to zdania, z którymi 

zgodziło się ponad 80% respondentów.
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W jaki sposób przejawia się patriotyzm? (2)

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się pozycje takie jak ochrona zdrowia, środowiska naturalnego, a także pielęgnowanie tradycji i znajomość historii. 

Sugeruje to, że badani podchodzą do kwestii patriotyzmu w tradycyjny sposób, z drugiej strony unowocześniając ją i dodając do niej aspekty, które nie kojarzą się 

jednoznacznie z byciem patriotą. 

N = 633



36%38%21%4%1%

1 - Zdecydowanie sie nie zgadzam 2 3 4 5 - Zdecydowanie się zgadzam

38%35%21%3%2%

34%35%22%6%4%

39%29%20%5%7%

32%35%21%7%5%

Bottom2Box

5%

12%

12%

10%

5%

Top2Box

74%

67%

68%

69%

73%
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Rzetelnym wypełnianiu obowiązków zawodowych

Gotowości do walki i oddania życia za ojczyznę

Uroczystym obchodzeniu świąt państwowych

Drugą dziesiątkę otwiera stwierdzenie o podejmowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności. Niemal tyle samo badanych uważa również, że patriotyzm 

przejawia się poprzez odwiedzanie miejsc związanych z polskim dziedzictwem narodowym. Mniej osób zgodziło się ze zdaniem, jakoby o patriotyzmie świadczyło 

uroczyste obchodzenie świąt państwowych czy gotowość do oddania życia za Polskę. 

W jaki sposób przejawia się patriotyzm? (3)N = 633



Najniżej na liście ulokowały się dbałość o religijne wychowanie dzieci, kibicowanie polskim sportowcom oraz kupowanie polskich produktów.  Co ciekawe, między 

poszczególnymi kryteriami zaobserwowano tylko niewielkie różnice, co sugeruje, że zdecydowana większość osób uważa, że patriotą można być na wiele różnych 

sposobów. Zaskakująca wydaje się ostatnia niska pozycja wychowania religijnego. Może to sugerować, że Polacy stają się coraz bardziej świeckim narodem. 

W jaki sposób przejawia się patriotyzm? (4)
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Kibicowanie polskim sportowcom

Kupowanie przede wszystkim polskich produktów

Dbałość o religijne wychowanie dzieci w rodzinie

N = 633



Co ciekawe, badani najczęściej wskazywali na dbałość o język ojczysty oraz 
okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu jako na postawy 
najbardziej charakterystyczne dla patriotyzmu.

1

Aż 41% respondentów nie zgodziło się z twierdzeniem, że dbałość o religijne 
wychowanie dzieci w rodzinie jest cechą charakteryzującą patriotów.

2

3

Wyniki niniejszego badania pokazują, że patriotyzm jest współcześnie postrzegany nie tylko przez pryzmat 
przywiązania do tradycji, poszanowania symboli narodowych czy gotowości do obrony kraju w przypadku 

wojny. Równie ważnymi cechami patriotyzmu są dla respondentów takie kwestie jak pielęgnowanie 
rodzimego języka, przestrzeganie prawa czy oddanie głosu w wyborach powszechnych.

Najistotniejsze wyniki:

Między poszczególnymi kryteriami odnotowano dość subtelne różnice.  
Aż 19 stwierdzeń okazało się wskaźnikami patriotyzmu dla ponad połowy badanych.



Część II

Czym jest polskość?



Jakie wymagania musimy spełnić, żeby inni postrzegali nas jako 
Polaków? Ważniejsze jest miejsce, w którym się urodziliśmy czy to,  
w którym mieszkamy na stałe? A może to pochodzenie naszych 
przodków decyduje o tym, czy inni uznają nas za swoich 
pobratymców?  

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym istnieje ogromna 
swoboda przemieszczania się między krajami, kwestia określenia 
swojej tożsamości narodowej bywa coraz bardziej skomplikowana. 
Badacze i badaczki zwracają natomiast uwagę na to, że znajdujemy się 
na skrzyżowaniu wielu dróg, które wpływają na nasze poczucie tego, 
kim jesteśmy. Jednak czy nasze samookreślenie się jako Polaka lub 
Polki wystarcza, by inni również uznali nas za przedstawicieli narodu 
polskiego? 

Aby to sprawdzić, poprosiliśmy badanych o ocenę szeregu twierdzeń, 
dotyczących cech mogących stanowić wyznaczniki polskości.

Kto Ty jesteś? Polak mały…



Kryteria polskości
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Przestrzeganie polskich obyczajów

Jak ważne są Pana/i zdaniem poniższe kryteria polskości? Jakie kryteria powinna spełnić osoba, aby mogła zostać uznana za Polkę/Polaka? Przedstawione 
poniżej stwierdzenia zostały uszeregowane w kolejności od tych, które najczęściej wybierali respondenci, używając skali od 1 - w ogóle nieważne do  
5 - bardzo ważne.

N = 633



Kryteria polskości (2)

Najważniejszymi wyznacznikami polskości w tym zestawieniu okazały się znajomość języka polskiego oraz poczucie, że jest się Polakiem lub Polką, 
podczas gdy najmniej ważnymi - szczególne zasługi dla kraju oraz wiara katolicka.
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Wiara katolicka

N = 633



Kryteria polskości - więcej nas łączy, czy dzieli?

Chcieliśmy również sprawdzić, czy badani postrzegają 
Polaków jako naród wewnętrznie spójny, czy raczej 
taki, którego członków i członkinie więcej dzieli niż 
łączy. W tym celu spytaliśmy, aby wskazali oni jedną z 
trzech możliwych odpowiedzi. Wyniki 
zaprezentowane są na poniższym wykresie. 

Pana/i zdaniem Polaków:

0%

15%

30%

45%

60%

Więcej łączy niż dzieli. Tyle samo łączy, co dzieli. Więcej dzieli, niż łączy.

25%

55%

20%

Polacy nie postrzegają siebie jako grupy 
wewnętrznie spójnej - jedynie 20% 
respondentów wskazało, że z innymi Polakami 
więcej ich łączy niż dzieli. Może to świadczyć 
o niskim poczuciu wspólnoty i wysokiej 
polaryzacji społeczeństwa polskiego. 
Ciekawym zagadnieniem wydaje się jednak 
wyłonienie konkretnych obszarów, w których 
owe różnice są dostrzegane. W przyszłych 
badaniach warto byłoby dotknąć tej kwestii.

N = 633



Najważniejszym kryterium polskości okazała się dla badanych znajomość 
języka polskiego.

1

Na drugim miejscu znalazło się subiektywne przekonanie o tym, że jest się 
Polakiem/Polką.

2

25% respondentów zauważa różnice, które dzielą ich od innych Polaków i 
uważa, że jest ich więcej, niż podobieństw.

4

48% respondentów uznało, że wiara katolicka nie ma znaczenia dla oceny  
czyjejś polskości.

3

Współcześnie to znajomość języka polskiego jest najważniejszym wyznacznikiem tego, czy dana osoba będzie przez 
innych postrzegana jako Polak czy Polka. Co ważne, wysoki wynik osiągnęło kryterium mówiące o tym, że poczucie 

własnej tożsamości narodowej także powinno być uznawane przy ocenie polskości. Może to oznaczać, że coraz częściej 
przywiązujemy wagę nie tylko do zewnętrznych oznak przynależności narodowej, ale także do odczuć wewnętrznych. 

Ponadto interesujące wydaje się uznanie wiary katolickiej za mało istotne kryterium przez prawie połowę respondentów. 
Może to świadczyć to o rosnącej potrzebie sekularyzacji państwa wśród Polaków. 

Najistotniejsze wyniki:



Część III

Polacy wobec historii



Już od najwcześniejszych lat edukacji wymaga się od uczniów 
znajomości przebiegu kluczowych dla polskiej historii bitew, 
powstań czy wojen, życiorysów zasłużonych królów czy 
przywódców politycznych. Zwykło się myśleć, że znajomość 
historii może nas ocalić od popełniania tych samych błędów  
w przyszłości.  

Jednak czy Polacy interesują się historią swojego kraju?  
Czy ta wiedza jest przez nich uważana za użyteczną we 
współczesnym życiu? Jak porównują historię Polski do 
doświadczeń innych narodów? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania, zadaliśmy badanym szereg 
pytań dotyczących historii, których wyniki prezentujemy na 
kolejnych stronach raportu.

Historia nauczycielką życia?



Czy Polacy interesują się historią?
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kraju. Istotne okazały się różnice międzypłciowe: to 
mężczyźni częściej interesują się historią. Wyjaśnienia 
tego zjawiska można doszukiwać się w samej specyfice 
historii naszego kraju: najważniejsze wydarzenia dotyczą 
zwykle wielkich bitew, powstań czy podbojów. Dodatkowo 
zdecydowana większość postaci, które zapisały się na 
kartach polskiej historii, to figury męskie: przywódcy, 
królowie, czy nawet artyści i uczeni.
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Jak określił(a)by Pan/i swoje zainteresowanie 
historią?

Większość respondentów określiła 
swoje zainteresowanie historią jako 
duże albo bardzo duże (45%). 
Zaledwie 15% badanych deklarowało 
brak zainteresowania przeszłością

N = 633



Czy historia jest nam potrzebna?

Czy, Pana/i zdaniem, wiedza na temat przeszłości jest 
potrzebna współczesnemu człowiekowi?
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Zdecydowana większość ankietowanych 
stwierdziła, że historia jest współcześnie 
potrzebna lub bardzo potrzebna (86%), 
natomiast zaledwie 5% określiło ją jako 
niepotrzebną.

N = 633



Czy historia jest nam potrzebna? (2)
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O ile nie odnotowano różnic, jeżeli chodzi o płeć badanych, o tyle wiek istotnie ich różnicuje. Osoby najmłodsze (18-25) zdecydowanie 
częściej niż pozostałe grupy uważały, że historia nie jest nam dziś potrzebna. Różnice okazały się istotne w przypadku porównania osób 
z tej grupy ze wszystkimi pozostałymi grupami wiekowymi. Przyczyny takiej sytuacji można upatrywać w tym, że młodzi ludzie przeżyli 
całe swoje dotychczasowe życie w czasach względnego pokoju. Nie posiadają traumatycznych wspomnień, jak ich rodzice czy 
dziadkowie. Inną przyczyną może być wciąż rosnąca globalizacja - młodzi bardziej, niż obywatelami Polski, zaczynają się czuć 
obywatelami Unii Europejskiej czy nawet świata.

N = 633



Polacy wobec historii: cierpienia

Czy Pana/i zdaniem naród polski cierpiał w historii bardziej 
czy mniej niż inne narody?
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Większość Polaków twierdzi, że naród polski nie cierpiał ani więcej, 
ani mniej na tle innych krajów. Wiele osób jednak wciąż uważa, że 
Polacy doświadczyli więcej cierpienia, niż inne narody (43%), zaś 
tylko 1% osób uznał, że mniej.

N = 633



45% dorosłych Polek i Polaków deklaruje duże bądź bardzo duże 
zainteresowanie historią.1

Częściej historią interesują się mężczyźni.2

Wśród wielu osób (43%) wciąż utrzymuje się przekonanie o tym, że naród 
polski wycierpiał na przestrzeni wieków więcej niż inne narody.

4

Aż 86% badanych jest zdania, że wiedza na temat przeszłości jest potrzebna 
współczesnemu człowiekowi. 

3

Mimo, że zdecydowana większość badanych postrzega posiadanie wysokiej wiedzy historycznej za umiejętność bardzo 
potrzebną we współczesnym świecie, tylko niespełna połowa z nich deklaruje duże zainteresowanie historią. Wśród 
Polaków panuje nadal dość powszechne przekonanie o martyrologii narodu polskiego. Należy jednak pamiętać, że 

omawiane w niniejszym raporcie wyniki opierają się jedynie na wskazaniach deklaratywnych. Celem kolejnych badań 
będzie zatem sprawdzenie, czy zainteresowanie historią faktycznie łączy się z posiadaniem wyższej wiedzy na jej temat.

Najistotniejsze wyniki:



Wyniki niniejszego badania pokazują, że postawa patriotyczna nie musi ograniczać się jedynie do gotowości poświęcenia życia za ojczyznę, 
lecz może składać się z szeregu różnych zachowań. Istotnie, na 20 zaprezentowanych twierdzeń,  aż w 19 przypadkach ponad połowa 
respondentów zgodziła się, że dana postawa mogłaby być przejawem patriotyzmu. Oznacza to, że Polacy dostrzegają wielowymiarowość 
tego zjawiska i rozumieją, że może ono przejawiać się w różny sposób. Co ciekawe, zarówno wśród kryteriów określających patriotyzm,  
jak i polskość, na ostatnich miejscach znalazły się kwestie związane z wiarą katolicką, co pokazuje, że tylko dla około jednej trzeciej Polaków 
religia jest faktycznie nieodłączną częścią tożsamości narodowej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Polacy deklarują duże zainteresowanie historią i są zdania, że jej znajomość jest ważna we współczesnym 
świecie. Nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić, na ile deklarowana ciekawość przekłada się na faktyczną wiedzę, co warto byłoby sprawdzić 
w przyszłości. Tym bardziej, że prawie połowa respondentów uważa, że naród Polski cierpiał w historii więcej niż inne narody. Kolejnym 
zagadnieniem, które należałoby zgłębić, jest identyfikacja konkretnych podobieństw i różnic, które Polacy dostrzegają między sobą, 
ponieważ mogą być one istotnymi wyznacznikami polaryzacji społecznej.

Podsumowanie wyników
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