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Kluczowe wnioski z badania 

 

• Wojna w Ukrainie sprawiła, że Polacy powszechnie podzielają obawy o swoją 

przyszłość:  

o Poczucie niepokoju deklarowało 70 proc. badanych: 42 proc. zdecydowanie 

zgodziło się, a 28 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem „Wojna w Ukrainie 

spowodowała, że martwię się o swoją przyszłość”.  

o Kobiety znacznie częściej (50 proc.) niż mężczyźni (34,6 proc.) wskazywały, 

że martwią się o swoją przyszłość z powodu wybuchu wojny.  

o Na obawy wpływ miał wiek respondentów: im starsi odpowiadający, tym 

większa grupa „zdecydowanie zgadzała się” z twierdzeniem podanym w 

pytaniu. 

o Obawy o przyszłość są przez Polaków podzielane dość konsekwentnie - 

niezależnie od poziomu wykształcenia. Można natomiast zauważyć, że 

(pomijając wykształcenie podstawowe) wraz z kolejnymi poziomami 

wykształcenia spada odsetek osób zdecydowanie niepokojących się o swoją 

przyszłość w kontekście wojny w Ukrainie.  

o Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej wskazywali, że „zdecydowanie 

zgadzają się” z twierdzeniem, iż martwią się o swoją przyszłość w związku z 

wojną w Ukrainie i jako jedyni odpowiadali w ten sposób w bezwzględnej 

większości. 

• Polacy jednoznacznie przyznają, że uchodźcy zostali dobrze przyjęci w ich 

lokalnej społeczności:  

o Aż 67 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie zgadza się, a kolejnych 

25 proc., że zgadza się z tym twierdzeniem. Przy 7 proc. odpowiedzi „trudno 

stwierdzić”, należy zauważyć, że aż 99 proc. respondentów uważało, że 

Ukraińcy zostali dobrze przyjęci w ich społeczności. 

o Recepcja przyjęcia uchodźców była wyraźnie zależna od płci respondentów: 

kobiety częściej niż mężczyzny oceniały ją jako zdecydowanie dobrą (70,1 

proc. kobiet w stosunku do 63,6 proc. mężczyzn). Jest to ważna obserwacja, 

gdyż w kontekście wcześniejszych badań ukazujących większe 

zaangażowanie w pomoc kobiet niż mężczyzn, można wnioskować o ich 

lepszej orientacji w tym temacie. 

o Istotny okazał się również wiek respondentów: im starszy respondent, tym 

bardziej zgadzał się z przedstawionym stwierdzeniem oraz ich wykształcenie. 
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Stosunkowo najgorzej przyjęcie uchodźców oceniali młodzi ludzie z 

wykształceniem zawodowym. 

o W kontekście preferencji partyjnych badanych należy zauważyć, że wyborcy 

PSL-KP oraz PiS-Zjednoczonej Prawicy najczęściej wybierali odpowiedź 

„zdecydowanie się zgadzam”, na poziomie przekraczającym 80 proc. - to 

wskazanie wybierane znacznie częściej niż w przypadku zwolenników innych 

ugrupowań. 

• Polacy są podzieleni w opiniach na temat poziomu ekspozycji tematu wojny w 

mediach: 

o Niemal co trzeci Polak (31 proc. respondentów) „zdecydowanie” lub “raczej” 

zgadza się z twierdzeniem, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają 

wojnie w Ukrainie, podczas gdy 15 proc. nie ma na ten temat zdania, a 

większość (niemal 54 proc.) nie zgadza się z taką opinią.  

o „Zmęczenie” wojenną narracją widoczne było zwłaszcza wśród osób młodych 

i mniej wykształconych. Osoby powyżej 45 wieku nie wykazały podobnych 

objawów. W przypadku tego zjawiska płeć nie miała wpływu na odpowiedzi. 

o Najbardziej krytyczni wobec dużej liczby przekazów medialnych na temat 

wojny są potencjalni wyborcy Kukiz'15 (56,9 proc.) i Konfederacji (56,8 proc.). 

Ze stwierdzeniem o nadmiernej ekspozycji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 

„raczej nie zgadzają się” i „zdecydowanie się nie zgadzają” w największym 

stopniu wyborcy Lewicy (44,3 proc. i 28,5 proc.), oraz Koalicji Obywatelskiej 

(25,2 proc. i 40,3 proc.) 

• Polacy są przekonani o słabym przygotowaniu Rosji do wojny: 

o Ze stwierdzeniem, że „Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do 

wojny” nie zgadza się zdecydowana większość (62,9 proc.) badanych Polaków 

- niemal 38 proc. zdecydowanie, a ponad 25 proc. raczej je odrzuca. Co piąty 

Polak (19,9 proc.) nie ma na ten temat zdania, a nieco ponad 17 proc. 

badanych zgadza się z tym twierdzeniem. 

o Najważniejszym czynnikiem wpływającym na tę ocenę była płeć, a w dalszej 

kolejności wykształcenie oraz wiek badanych. 

o Mężczyźni częściej niż kobiety „zdecydowanie nie zgadzali się” ze 

stwierdzeniem, że Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny 

(47,6 proc. do 27,9 proc.).  Kobiety natomiast częściej wybierały w tym pytaniu 

odpowiedź „raczej się zgadzam” (5,5 proc. do 10,9 proc.) i „zdecydowanie się 

zgadzam” (7,1 proc. do 11 proc.). 

o Im wyższe wykształcenie badanego, tym rzadsza opinia o dobrym 

przygotowaniu Federacji Rosyjskiej do konfliktu. 
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o Najwięcej odpowiedzi potwierdzających dobre przygotowanie Federacji 

Rosyjskiej do wojny dotyczyło grupy badanych powyżej 65. roku życia (7,8 

proc. „raczej się zgadzam” i 16 proc. „zdecydowanie się zgadzam”).  
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Nota metodologiczna 

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 roku w Laboratorium Badań Medioznawczych UW 

przeprowadzono sondaż metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli 

wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). Przez cztery kolejne dni, dokładnie 30 

godzin, ankieterom udało się przeprowadzić wywiady z 1609 respondentami. 

Badanie sondażowe miało pomóc odpowiedzieć na pytanie o to, co Polacy sądzą na temat 

zagadnień związanych z wojną w Ukrainie: obaw o swoją przyszłość, przyjęcia uchodźców 

przez polskie lokalne społeczności, zainteresowania polskich mediów wojną oraz 

przygotowania Rosji do konfliktu. 

Poniższa tabela obrazuje, ile wywiadów telefonicznych przeprowadzono w następujących po 

sobie dniach (od poniedziałku do czwartku). 

Tabela 1: Liczba przeprowadzonych wywiadów w każdym dniu badania.  

Data Liczba przeprowadzonych wywiadów 

30 maja 2022 r. 509 

31 maja 2022 r. 341 

1 czerwca 2022 r. 515 

2 czerwca 2022 r. 244 

SUMA 1609 

 Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie zliczone w tabeli wywiady były kompletne, a respondenci spełniali założone w 

badaniu kryteria (pełnoletniość i zamieszkanie na terenie Polski). W związku z tym, na etapie 

obliczeń nie wykluczono z bazy żadnego rekordu – 1609 stanowi podstawę procentowania w 

całym raporcie. 

Wywiad telefoniczny obejmował część metryczkową oraz właściwą. W części właściwej 

proszono Polaków o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń (zapisane w pełnym 

brzmieniu): 

1. Wojna w Ukrainie spowodowała, że martwię się o swoją przyszłość. 

2. Uchodźcy z Ukrainy zostali dobrze przyjęci w mojej lokalnej społeczności. 

3. Uważam, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie. 

4. Uważam, że Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny.  
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Respondenci przy każdym pytaniu – stwierdzeniu oznaczali na pięciopunktowej skali, na ile  

się z nim zgadzają (skala: zdecydowanie się zgadzam – raczej się zgadzam – trudno 

stwierdzić – raczej się nie zgadzam – zdecydowanie się nie zgadzam). 

Powyższe stwierdzania są efektem wieloaspektowych analiz socjologicznych, 

politologicznych oraz medioznawczych zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW, 

prowadzonych od pierwszych godzin wybuchu wojny w Ukrainie. Analizy dotyczą zarówno 

przestrzeni mediów głównego nurtu (kanały informacyjne oraz wieczorne serwisy 

informacyjne), a także przestrzeni internetowej – media społecznościowe i ich różnoraka 

zawartość – od wpisów, komentarzy, polemik po memy, kolaże i innego rodzaju przejawy 

remediacji w nurcie mediów alternatywnych (ważną osią tych analiz jest badanie aktywności 

nie tylko polityków, instytucji rządowych, ale także dziennikarzy, ważnych think tanków, 

NGOsów oraz liderów opinii). Wreszcie, w ramach analiz językoznawczych i politologicznych, 

analizujemy wystąpienia oraz wywiady najważniejszych bohaterów konfliktu z Wołodymyrem 

Zełenskim na czele. W toku konsultacji, zespół badawczy LBM UW uznał, iż powyższe 

stwierdzenia – w świetle rozlicznych badań i raportów, które zostały opublikowane w ostatnich 

tygodniach – będą ważnym i ciekawym ujęciem problematyki związanej z wojną w Ukrainie, 

nawiązującym w części do zagadnień, które już były i są przedmiotem badań takich ośrodków 

jak CBOS czy PIE. Mamy tutaj na myśli zarówno wątek poczucia obawy o swoją przyszłość 

w związku z wojną czy oceny sposobu i charakteru przyjęcia Ukraińców w naszych „małych 

ojczyznach”. Drugie pytanie dotyczy obecnych doświadczeń Polaków, które nie są efektem 

wiedzy zapośredniczonej (zazwyczaj zdobywanej poprzez odbiór różnego rodzaju 

komunikatów medialnych), lecz obserwacji najbliższego otoczenia. Jest ono również dobrym 

miernikiem postaw wobec ukraińskich uchodźców. Równocześnie analizując ocenę 

powyższych stwierdzeń, które możemy odnaleźć także w innych opracowaniach, dodaliśmy 

dwa, niezbadane dotychczas stwierdzenia (pytanie 3 i 4).  

Pytanie trzecie poświęcone jest zjawisku przeładowania informacyjnego (ang. media fatigue) 

w związku z wiadomościami w mediach, dotyczącymi konfliktu w Ukrainie. Wiadomości 

rozumiane są w tym twierdzeniu szeroko, bez określania źródeł tych informacji, gdyż takie 

dookreślenia, na podstawie naszych wcześniejszych badań (w tym sondaży CATI), mocno 

warunkują wektor odpowiedzi ze względu na sympatie medialno-polityczne, a nie ocenę 

relacjonowania wydarzeń przez dane medium.  

Z kolei pytanie czwarte odwołuje się do wiedzy zapośredniczonej respondentów. Poprosiliśmy 

Polaków, aby przesądzili – mądrzejsi o blisko trzy miesiące obserwowania przebiegu konfliktu 

– jak dobrze Rosja była przygotowana do wojny. Założyliśmy, że mało prawdopodobne jest, 

aby wśród naszych respondentów były osoby, które mają przeszkolenie wojskowe i wiedzę o 
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rzeczywistym przygotowaniu Rosji do wojny. Można więc zakładać, że odpowiedzi na te 

pytanie odzwierciedlają przekazy medialne, które docierają do badanych. To pozwoli 

zobrazować, czy obecnie dominuje poczucie zagrożenia przed potęgą Rosji, czy też 

skuteczna jest propaganda ukraińska ośmieszająca rosyjskie działania? 

Wydaje się, iż dzięki przeprowadzonej na kolejnych stronach raportu analizie krzyżowej oceny 

rzeczonych stwierdzeń, dodajemy kolejny, ciekawy aspekt do wspólnego zrozumienia tego, w 

jakim dziejowym momencie przyszło nam żyć oraz jak się w tym czujemy i odnajdujemy.  

W metryczce natomiast ankieter prosił o podanie pięciu informacji na temat respondenta: 

5.  płeć (kobieta, mężczyzna, inna); 

6.  wiek; 

7.  kod pocztowy miejsca zamieszkania (lub – jeśli respondent nie pamiętał kodu – 

miejscowość zamieszkania); 

8.  wykształcenie (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe, brak 

odpowiedzi) 

9.  preferencje polityczne (pytanie brzmiało: Gdyby wybory odbywały się w 

najbliższą niedzielę, to na jaką partię by Pan(i) zagłosował(a)?; kafeteria 

odpowiedzi: PIS - Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, 

Konfederacja, Lewica, PSL- Koalicja Polska, Kukiz’15, Porozumienie Jarosława 

Gowina, Inna, brak odpowiedzi). 

Należy podkreślić, iż większość respondentów, biorących udział w sondażu, z chwilą 

odczytania ostatniego pytania w metryczce (preferencje polityczne) zwracało uwagę, iż jest 

zaskoczona tym pytaniem i nie chce udzielać na nie odpowiedzi. Niektórzy zaś respondenci 

wprost kwestionowali adekwatność tego pytania w kontekście sondażu, którego tematem jest 

wojna w Ukrainie. Jest to istotna okoliczność, którą należy odnotować już na wstępie do 

niniejszego raportu – blisko 41 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. To 

istotne zastrzeżenie ogranicza możliwość wnioskowania przez pryzmat tej zmiennej. Warto 

zauważyć, że taka postawa pośród dużej części respondentów może być przesłanką do 

twierdzenia, iż wojna w Ukrainie i nasz stosunek do niej wydaje się być w znacznej mierze 

ponadpartyjny, uciekający typowym podziałom i segmentom pośród respondentów-wyborców. 

Może też pokazywać pewne zmęczenie życiem politycznym, być przejawem apatii, 

zdemobilizowania oraz niechęci do prezentacji postaw związanych z partyjnymi preferencjami 
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politycznymi. Możliwe, iż pytanie o generalne poglądy polityczne (przy użyciu kafeterii: Lewica, 

Centrum, Prawica oraz Trudno powiedzieć) dałoby lepsze rezultaty. 

Wyniki, które znalazły się w niniejszej publikacji zostały poddane procesowi ważenia celem 

oddania proporcji statystycznych w populacji dorosłych Polaków, przedstawianych w bazach 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2021 [1]. Kolejne strony raportu będą prezentacją 

odpowiedzi na cztery pytania stanowiące część badawczą wywiadu w kilku ujęciach 

statystycznych – ogólnym, w podziale ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania (miasto 

lub wieś, podział geograficzny) oraz preferencje polityczne. 

Struktura badanej próby została opisana w poniższych tabelach. 

Tabela 2: Struktura badanej próby. 

Zmienna Liczba badanych Odsetek badanych 

Struktura płci 

mężczyzna 835 51,9% 

kobieta 774 48,1% 

Struktura wykształcenia 

wyższe 915 56,9% 

średnie 524 32,6% 

zasadnicze zawodowe 139 8,6% 

podstawowe 31 1,9% 

Struktura wieku 

19-24 40 2,5% 

25-34 279 17,3% 

35-44 347 21,6% 

45-54 287 17,8% 

55-64 252 15,7% 

65+ 404 25,1% 

Struktura preferencji politycznych 

PiS - Zjednoczona Prawica 280 17,4% 

Koalicja Obywatelska 336 20,9% 

Polska 2050 115 7,1% 

Konfederacja 43 2,7% 

Lewica 71 4,4% 

PSL - Koalicja Polska 24 1,5% 

Kukiz'15 6 0,4% 

Porozumienie Jarosława Gowina 1 0,1% 

Inna 78 4,8% 

Brak odpowiedzi 655 40,7% 

Struktura regionalna 

Podkarpackie 77 4.8% 

Mazowieckie 407 25.3% 

Lubelskie 90 5.6% 

Małopolskie 174 10.8% 

Łódzkie 81 5.0% 

Lubuskie 37 2.3% 
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Opolskie 40 2.5% 

Wielkopolskie 75 4.7% 

Podlaskie 47 2.9% 

Świętokrzyskie 46 2.9% 

Pomorskie 71 4.4% 

Zachodniopomorskie 45 2.8% 

Dolnośląskie 103 6.4% 

Śląskie 134 8.3% 

Warmińsko-mazurskie 51 3.2% 

Kujawsko-pomorskie 47 2.9% 

Brak odpowiedzi 84 5.2% 

Raport obejmuje następujące części:  

● wprowadzenie, w którym przypominamy o wcześniejszych badaniach LBM UW 

poświęconych wydarzeniom w Ukrainie; 

● cztery części merytoryczne, prezentujące wyniki sondażu w odniesieniu do czterech 

kolejnych pytań ankietowych oraz w podziale na zmienne metrykalne; 

● komentarz ekspercki prof. UW dr hab. Tomasza Gackowskiego oraz dr Karoliny 

Brylskiej do wyników badania. 

 

 
 

[1] Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępny w internecie:  https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start 

[dostęp: 03.08.2022]. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
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WPROWADZENIE 

Laboratorium Badań Medioznawczych UW od wielu lat prowadzi badania związane medialną 

i społeczną recepcją konfliktu w Ukrainie1. W tym zakresie opublikowano min.: 

● Polacy o konflikcie na Ukrainie - sondaż LBM UW, luty 2017 

(sondaż przeprowadzony w maju 2016 r.) 

(https://tinyurl.com/5pffxmt6)  

● Polski dyskurs prasowy o konflikcie na Ukrainie. 

Perspektywa porównawcza 2014-2015; luty 2017 

(https://tinyurl.com/2p8shkz8)  

● Konflikt na Ukrainie oczami Polaków. Jak patrzą i co widzą 

w memach?; luty 2017 (https://tinyurl.com/2ye4jp34)  

Agresja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, rozpoczęta 24 

lutego 2022 roku, sprawiła, że zespół LBM UW postanowił po raz 

kolejny przeprowadzić badanie, poświęcone opiniom Polaków na 

temat wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Eskalacja konfliktu 

zbrojnego na niespotykaną w Europie od dziesięcioleci skalę 

prowokuje również do weryfikacji wniosków, wyciągniętych z 

poprzednich badań. Wiele z nich okazuje się niepokojąco 

aktualnych. Inne, odczytywane w obecnym kontekście, wydają się 

wręcz niewiarygodne i dowodzą wręcz pewnej naiwności Polaków 

w ocenie ówczesnej sytuacji.  

W poprzednim sondażu na temat Ukrainy, przeprowadzonym przez 

Laboratorium Badań Medioznawczych w maju 2016 r., 60 proc. 

Polaków wskazywało, że to Rosja jest odpowiedzialna za konflikt w 

Ukrainie. Niemal 10 proc. odpowiedzialnym czyniło samą Ukrainę, 

a 6 proc. wskazywało oba państwa. Obecne badanie wskazuje, że 

postawy proukraińskie i antyrosyjskie, wstępnie widoczne w 

diagnozie konfliktu z 2014 roku, uległy wyraźnej polaryzacji i 

wzmocnieniu. Jest to widoczne w uniwersalnie pozytywnej ocenie 

reakcji społeczności lokalnych na bezprecedensową falę 

uchodźców a także w skrajnie krytycznym stosunku do sił zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej. 

                                                
1 Sekcja raportów empirycznych LBM UW:  https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-
empiryczne [dostęp: 03.08.2022]. 

https://tinyurl.com/5pffxmt6
https://tinyurl.com/2p8shkz8
https://tinyurl.com/2ye4jp34
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
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Co interesujące i niejako prorocze, co piąty Polak wskazywał wówczas, że czas trwania 

konfliktu w Ukrainie przekroczy pięć lat. Statystycznie największymi pesymistami w temacie 

prognozowania czasu trwania konfliktu w Ukrainie byli mężczyźni powyżej 55. roku życia, 

zamieszkujący w miastach powyżej 500 tys. Respondenci pozostawali jednocześnie 

sceptyczni co do wiarygodności relacji przekazywanych w polskich mediach. 41 proc. Polaków 

uważało, że media w sposób niewiarygodny relacjonują konflikt w Ukrainie. Z kolei 31,25 proc. 

sądziło zupełnie odwrotnie. 

 

W ostatnich tygodniach i miesiącach zostało opublikowanych wiele ciekawych i wartych uwagi 

raportów na temat uchodźców z Ukrainy oraz ich losów w Polsce. Warto wspomnieć choćby 

niektóre z nich: CBOS [1], Polski Instytut Ekonomiczny [2], Narodowy Bank Polski [3], Unia 

Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza [4] czy WiseEuropa [5]. 

 

W ramach wprowadzenia do niniejszego raportu z przeprowadzonego sondażu CATI 

poświęconego wojnie w Ukrainie, warto nakreślić obraz sytuacji w jakiej przyszło nam 

zadawać pytania respondentom na przełomie maja i czerwca 2022 roku.  

 

Otóż na podstawie raportu Narodowego Banku Polskiego [3] wiemy, iż w maju przebywało w 

Polsce około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. 

Połowa z uciekających przed wojną Ukraińców posiadała wykształcenie wyższe, a co trzeci 

myślał o pozostaniu w Polsce dłużej. W przypadku Ukrainek, aż 60 proc. z nich przyjechało 

razem z dziećmi. Prawie 24 proc. kobiet uciekło samotnie, przede wszystkim są to osoby 

poniżej 29 roku życia i powyżej 60 lat. W większości do Polski przybyły osoby (kobiety i 

mężczyźni łącznie) w wieku 30-44 lat (41 proc.) i 18-29 lat (25 proc.). Uchodźcy z Ukrainy są 

bardzo aktywni na rynku pracy – około 30% z nich już pracowało lub miało załatwioną pracę, 

a ok. 50% jej poszukuje, w tym bardzo często na część etatu ze względu na zajmowanie się 

dziećmi [3]. 

 

Z kolei na podstawie raportu PIE [2] możemy stwierdzić, że Polacy powszechnie zaangażowali 

się w pomoc Ukrainie przeznaczając ze środków własnych na ten cel co najmniej 5,5 mld 

złotych, choć faktyczna wartość tej pomocy może być nawet dwukrotnie wyższa. Udzielana 

pomoc była najintensywniejsza w pierwszych dniach wojny (zaangażowało się 77 proc. 

polskiego społeczeństwa), lecz ponad połowa Polaków konsekwentnie kontynuowała te 

wysiłki. Kobiety były w tym względzie bardziej aktywne od mężczyzn.  

 

[1] CBOS. Komunikat z badań nr 101/2022. Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich 

uchodźców, Warszawa, 3 sierpnia 2022. 
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[2] Polski Instytut Ekonomiczny, Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy, 

Warszawa, lipiec 2022. Dostępny w internecie: https://pie.net.pl/wp-

content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-22.07.2022-D-1.pdf  [dostęp: 03.08.2022]. 

[3] Narodowy Bank Polski – Departament Statystyki, Sytuacja życiowa i ekonomiczna 

uchodźców z Ukrainy w Polsce Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez Oddziały 

Okręgowe NBP, Warszawa 2022. Dostępny w internecie:  

https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytuacja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Polsce.pdf 

[dostęp: 03.08.2022].  

[4] Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Centrum Analiz i badań, Miejska 

gościnność. Szacunek liczby Ukraińców w miastach UMP marzec, kwiecień, maj 2022 r. 

Aktualizacja raportu „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o 

uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach” z kwietnia 2022 r. Dostępny w 

internecie: https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_aktualizacja.pdf 

[dostęp: 03.08.2022]. 

[5] WiseEuropa, Gościnna Polska 2022+, Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy 

osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?, pod red. M. Bukowskiego i M. Duszczyka, 

Warszawa 2022. Dostępny w internecie:  https://wise-europa.eu/wp-

content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf [dostęp: 03.08.2022]. 

[6] J. Sławiński, Połowa uchodźców z Ukrainy posiada wyższe wykształcenie, „Puls Biznesu”, 

29.07.2022. Dostępny w internecie: https://www.pb.pl/polowa-uchodzcow-z-ukrainy-posiada-

wyzsze-wyksztalcenie-1157154 [dostęp: 03.08.2022].  

 

  

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-22.07.2022-D-1.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-22.07.2022-D-1.pdf
https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytuacja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Polsce.pdf
https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_aktualizacja.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf
https://www.pb.pl/polowa-uchodzcow-z-ukrainy-posiada-wyzsze-wyksztalcenie-1157154
https://www.pb.pl/polowa-uchodzcow-z-ukrainy-posiada-wyzsze-wyksztalcenie-1157154
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WOJNA W UKRAINIE – CO Z NAMI BĘDZIE? 

Pytanie 1. Wojna w Ukrainie spowodowała, że martwię się o 

swoją przyszłość 

 

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie 1. w badanej próbie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość Polaków martwiła się o swoją przyszłość w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. 

Ok. 42 proc. Polaków zdecydowanie zgodziło się, a 28 proc. zgodziło się z tym twierdzeniem. 

Pokazuje to, że odczucie niepokoju było dość powszechne. Tylko w jednym pytaniu (nr 2) 

Polacy en masse byli bardziej jednomyślni. 

Rosyjska agresja wywołała duży niepokój Polaków. Odzwierciedla to zarówno 

przeprowadzone badanie, jak i zjawiska obserwowane tuż po ataku z 24 lutego. Przykładem 

mogą być odnotowywane kolejki na stacjach paliw czy masowe wypłaty pieniędzy z 

bankomatów [1]. Na obawy mogły również wpłynąć bezpośrednie relacje ukraińskich 

uchodźców i członków ich rodzin, którzy wcześniej już pracowali w Polsce. Również spadek 

notowań giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych czy załamanie się 

kursu złotego, miały wpływ na pesymistyczne przewidywania Polaków na temat przyszłości 

[2]. 

8,0%

12,1%

9,1%

28,4%

42,3%

Wojna w Ukrainie spowodowała, że martwię się o 
swoją przyszłość

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam

Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 17/61 

Źródłem obaw mogła być również dyskutowana w debacie publicznej kwestia uzupełnienia 

dostaw surowców energetycznych po zaprzestaniu importu z Rosji i związane z tym rosnące 

ceny paliw. Bardzo duży wpływ mogła mieć też zauważalna już w momencie przeprowadzania 

badania inflacja, nazywana również przez część ekonomistów i polityków tzw. “putiniflacją”, 

co jednoznacznie łączyło niesprzyjające Polakom zjawisko gospodarcze z rosyjską inwazją 

[3]. 

 

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi w podziale na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując odpowiedzi na to pytanie, należy stwierdzić, iż kobiety znacznie częściej (50 proc.) 

niż mężczyźni (34,6 proc.) wskazywały, że martwią się o swoją przyszłość z powodu wybuchu 

wojny. Takie odczucia mogą wiązać się z uwarunkowaną kulturowo większą wrażliwością 

kobiet na ekspozycję na przemoc bądź wstrząsy polityczne. Może to również wynikać z 

większej troski o rodzinę i jej losy w dobie konfliktu, jak również ze współczucia okazywanego 

przybywającym do Polski uchodźcom. 

Pośrednio znaczenie może mieć również fakt, że jak wynika z badań, to kobiety częściej niż 

mężczyźni oglądają telewizję, co w czasie konfliktu zwiększało ich ekspozycję na negatywne 

informacje dotyczące wojny [4]. 
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W dotychczasowej publicystyce zwracano również uwagę, że kobiety mogłyby okazać się 

bardziej ekonomicznie poszkodowane na skutek wojny. Klub Jagielloński opisywał możliwość 

ich radykalizacji za sprawą ewentualnych deficytów w usługach oświatowych na skutek 

większej niż dotychczas populacji, a także ryzyka pojawiające się na rynku pracy [5]. Warto 

zauważyć, iż temat pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz możliwości ich funkcjonowania w 

Polsce, w kontekście tak kluczowych aspektów jak: rynek pracy i gospodarka, mieszkania i 

akomodacja, edukacja, ochrona zdrowia i inne usługi publiczne (przez kwestie związane z 

administracją, prawem, działaniami rządu, samorządu oraz samego społeczeństwa 

obywatelskiego, po politykę integracyjną oraz ryzyka związane z dezinformacją i 

cyberbezpieczeństwem – w kontekście wojen propagandowych, które prowadzi Rosja na  

całym świecie, w tym oczywiście w Polsce), przedstawia raport Gościnna Polska 2022+ pod 

redakcją M. Bukowskiego i M. Duszczyka [6].  

 

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi w podziale na wiek. 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wykres obrazujący zróżnicowanie wiekowe respondentów, można zauważyć, że im 

starsi odpowiadający, tym większa grupa „zdecydowanie zgadzała się” z twierdzeniem 

podanym w pytaniu. 

Osoby w wieku 65+ jako jedyne wybierały tę opcję w większości. Przyczyną może być, żywa 

w tej grupie, pamięć o II wojnie światowej i jej skutkach. To jednocześnie osoby żyjące 

najdłużej w rzeczywistości Polski Ludowej, państwie niesuwerennym, znajdującym się pod 

15,3%

9,1%

10,0%

5,5%

3,4%

9,1%

15,3%

15,8%

12,6%

13,4%

9,1%

10,5%

12,2%

12,9%

9,5%

7,0%

10,8%

6,6%

39,9%

34,8%

35,2%

29,9%

26,9%

18,9%

17,4%

27,4%

32,8%

44,2%

49,7%

54,9%

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

19-24 lat

25-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-64 lat

65+ lat

Wojna w Ukrainie spowodowała, że martwię się o 
swoją przyszłość

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam

Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 19/61 

bezpośrednim wpływem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z drugie j strony 

należy zauważyć, że emeryci to również grupa niezamożna, narażona na negatywne skutki 

ryzyk społecznych i ekonomicznych, które nasiliły się po wybuchu wojny w Ukrainie. 

Im młodsi respondenci, tym rzadziej odpowiadali „zdecydowanie się zgadzam” - zatem im 

młodsza grupa, tym mniejsze obawy deklaruje. Może wynikać to z braku podobnych 

doświadczeń w życiu i coraz mniejszego wpływu wspomnień z PRL Najmłodsi respondenci 

nie pamiętają z własnego doświadczenia kryzysów gospodarczych – czy to tego z 

początkowego okresu transformacji lat 90-tych, czy (w przypadku najmłodszej kategorii 

wiekowej) nawet kryzysu finansowego z 2008 r. Jednocześnie to ludzie, którzy byli już aktywni 

zawodowo w czasie, gdy mniejszość ukraińska stawała się w Polsce coraz liczniejsza. To 

może sprawiać, że młodsi respondenci nie odczuwają większych obaw z powodu migracji. 

 

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi w podziale na wykształcenie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy odnotować, że obawy o przyszłość są przez Polaków podzielane dość konsekwentnie 

- niezależnie od poziomu wykształcenia. Można natomiast zauważyć, że (pomijając 

wykształcenie podstawowe) wraz z kolejnymi poziomami wykształcenia spada odsetek osób 

zdecydowanie martwiących się o swoją przyszłość w kontekście wojny w Ukrainie. Osoby z 

wykształceniem wyższym najrzadziej wskazywały odpowiedź “zdecydowanie się zgadzam” 

(35,9 proc.). 
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Osoby z wykształceniem podstawowym najrzadziej wskazywały odpowiedzi „zdecydowanie 

się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam” (łącznie ok. 13 proc.), co oznacza, że zauważalnie 

najrzadziej odpowiadały w ten sposób na tle pozostałych grup (gdzie łączny odsetek takich 

odpowiedzi to 19-21 proc.). Jednocześnie osoby z tej grupy najczęściej wskazywały 

odpowiedź „trudno stwierdzić”, co może być wyrazem pewnej konfuzji w ocenie bieżących 

wydarzeń i braku pewności co do możliwego rozwoju wydarzeń i ich wpływu na sytuację na 

rynku pracy oraz w całej gospodarce. 

Możliwe, że najniższy odsetek odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” w przypadku osób z 

wyższym wykształceniem wynika z relatywnie najniższej presji na rynku pracy ze strony 

imigrantów w percepcji osób z tej grupy. Powściągliwość w ocenach części najlepiej 

wykształconych osób, pracujących w zawodach wymagających wyższej specjalizacji i/lub 

kapitału kulturowego, wynika z tego, że nie obawiają się zawirowań na rynku pracy, mniej 

dolegliwa dla nich może okazywać się również inflacja [7]. Nie bez znaczenia może być też 

fakt, że osoby z wykształceniem wyższym zamieszkują głównie duże ośrodki miejskie, których 

lokalne rynki pracy już wcześniej absorbowały ukraińskich pracowników. A to sprawia, że 

przybycie uchodźców nie było dla nich czymś tak nietypowym i tym samym nie identyfikowano 

tego zjawiska jako zagrożenia w kontekście przyszłości. 

  



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 21/61 

Wykres 5. Rozkład odpowiedzi w podziale na preferencje polityczne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku wpływu preferencji politycznych na rozkład odpowiedzi należy wyraźnie 

odnotować ograniczoną możliwość ekstrapolacji wniosków z badania. Bardzo wysoki odsetek 

respondentów (41 proc.) niechętnych do udzielania odpowiedzi na to pytanie oznacza, że 

porównanie różnic w preferencjach musi być dokonywane z uwzględnieniem liczby 

respondentów deklarujących poparcie dla poszczególnych partii. Największą wartość ma 

porównanie pomiędzy wyborcami głównych partii (PiS, KO, Lewica, Polska 2050), a 

odpowiedzi wyborców partii marginalnie obecnych w próbce (Porozumienie Jarosława 

Gowina, Kukiz ’15, PSL) należy wyłączyć z analizy. Pamiętając o tym zastrzeżeniu (które 

aplikuje się do wszystkich pytań w sondażu), możemy przejść do zestawienia różnic między 

wyborcami poszczególnych partii.  

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej wskazywali, że „zdecydowanie zgadzają się” z 

twierdzeniem, iż martwią się o swoją przyszłość w związku z wojną w Ukrainie i jako jedyni 

odpowiadali w ten sposób w bezwzględnej większości. 

Można to tłumaczyć strukturą elektoratu tego ugrupowania – odnotowuje wysoki odsetek 

poparcia wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim, więc powody obaw mogą 

być zbliżone. To jednocześnie ugrupowanie cieszące się dużym poparciem w mniejszych 
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miastach. Te aspekty mogą sprawiać, że wyborcy tej partii mogą odczuwać niepokój związany 

z inflacją, drogimi paliwami, z przybyciem niespotykanych wcześniej w takich miejscach 

uchodźców [8]. 

Pomimo toczącego się w przestrzeni medialnej sporu w zakresie innych zagadnień 

dotyczących życia publicznego, wyborcy dwóch największych partii politycznych odpowiadali 

w sposób do siebie zbliżony. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej najliczniej (po PiS) odpowiadali 

„zdecydowanie się zgadzam” (ok. 40,3 proc.). Mniejszy niż w przypadku wyborców PiS 

odsetek można również interpretować jako efekt struktury elektoratu – zamożniejsi ludzie z 

wielkich ośrodków miejskich w mniejszym stopniu mogli obawiać się negatywnych wpływów 

gospodarczych konfliktu. 

Fakt zbliżonych odpowiedzi wskazuje, że wśród sympatyków obu partii panowała relatywna 

zgoda co do wpływu wojny w Ukrainie na ich przyszłość i potwierdza panowanie specyficznej 

„zgody narodowej” w tym względzie. W podobnym tonie wypowiadali się również głosujący na 

Lewicę, a także (w nieco bardziej ograniczonym zakresie) orędownicy Polski 2050. 

Analizując odpowiedzi w podziale na preferencje partyjne respondentów, należy zwrócić 

uwagę na zauważalnie odmienne postawy wyborców Konfederacji oraz PSL-Koalicja Polska, 

którzy w najwyższym odsetku nie martwili się o swoją przyszłość w związku z konfliktem.  

W przypadku Konfederacji łącznie odpowiedziało tak 30,6 proc. respondentów, co może 

wynikać  ze sceptycyzmu w zakresie skutków wojny. Politycy tej formacji, na tle innych, 

wyróżniali się bagatelizowaniem skali rosyjskiej agresji, czego przykładem były wypowiedzi 

Janusza Korwin-Mikkego, m.in. podważające doniesienia o zbrodni w Buczy [9].  
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Wykres 6. Rozkład odpowiedzi w podziale na miejsce zamieszkania. 

  

Źródło: opracowanie własne. 
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8,5%

6,9%

11,9%

12,8%

9,8%

7,5%

29,3%

26,4%

40,6%

46,4%

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

Miasto

Wieś

Wojna w Ukrainie spowodowała, że martwię się o 
swoją przyszłość

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam

Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 24/61 

Ilustracja 1. Rozkład odpowiedzi w podziale na województwa. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wyników badania w podziale na województwa pochodzenia badanych prowadzi do 

wniosku, że większość województw nie różni się w wyrażaniu swojej troski o przyszłość w 

kontekście wojny w Ukrainie. Nieco większy od przeciętnego niepokój wyrażają mieszkańcy 

kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Jako najbardziej 

martwiący się o perspektywę kolejnych miesięcy i lat deklarują się mieszkańcy podlaskiego i 

zwłaszcza lubuskiego (chociaż tego regionu dotyczy zastrzeżenie wynikające z najmniejszej 

liczby respondentów udzielających odpowiedzi w sondażu i specyficzny rozkład 

respondentów, mogący istotnie oddziaływać na wyniki badania [wysoki udział mężczyzn z 
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mniejszych ośrodków miejskich]). Najmniejszy niepokój wyrażają mieszkańcy woj. 

dolnośląskiego. Analiza statystyczna w podziale na ścianę wschodnią i pozostałą część Polski 

wykazała na istnienie możliwej różnicy między woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim a 

resztą kraju, ale wynik ten nie był istotny statystycznie (p-value = 0.07656). 
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GOŚĆ W DOM… 

Pytanie 2. Uchodźcy z Ukrainy zostali dobrze przyjęci w mojej 

lokalnej społeczności. 

 

Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie 2 w badanej próbie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Pomoc niesiona ukraińskim uchodźcom była bezprecedensowym, masowym zjawiskiem w 

Polsce, nie odnotowanym nigdy we współczesnej historii. Należy podkreślić liczne akcje 

obywatelskie w postaci zbiórek materialnych i rzeczowych, wyjazdy na granicę i system 

pomocowy, polegający na spontanicznym przyjmowaniu Ukraińców pod swoje dachy. Od 24 

lutego do Polski przyjechało ok. 4,8 mln obywateli ukraińskich. Przyjmowanie Ukraińców do 

domów prywatnych było również wielokrotnie omawiane w debacie publicznej, również przez 

najważniejszych przedstawicieli Polski oraz Ukrainy [1]. 

Zauważyć trzeba także organizowanie akcji pomocowych, zarządzanych zarówno przez duże 

organizacje, takie jak Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna czy Caritas, jak 

również wiele pomniejszych organizacji. Istotną rolę odgrywały również spontaniczne akcje 

pomocowe pojedynczych obywateli bądź niewielkich grup, komunikujących się przez 

platformy społecznościowe [2]. 
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Polacy jednoznacznie przyznają, że uchodźcy zostali dobrze przyjęci w ich lokalnej 

społeczności. Aż 67 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie zgadza się z tym 

stwierdzeniem, a 25 proc., że zgadza się z nim. Przy 7 proc. odpowiedzi „trudno stwierdzić”, 

należy zauważyć, że aż 99 proc. respondentów nie polemizowało z tym stwierdzeniem. 

Deklaracje Polaków znajdują potwierdzenie w fakcie masowego pomagania ukraińsk im 

uchodźcom. 

Polacy w większości podzielali tę ocenę, niezależnie od poglądów politycznych, wieku i 

wykształcenia. Pokazuje to, że ten temat wyróżniał się nadzwyczaj wysokim stopniem zgody. 

Pytanie to jest też dobrym probierzem dla postaw antyukraińskich (o które, z racji mocnego 

efektu ankietera, nie mogliśmy zapytać wprost w sondażu). Uniwersalnie pozytywna ocena 

reakcji społeczności lokalnej i integracji uchodźców wskazuje, że wyraźne postawy 

antyukraińskie należy uznać za margines o bardzo niskim (poniżej 2%) udziale w całej 

populacji badanych. Co ciekawe, inne analizy prowadzone obecnie równolegle przez zespół 

LBM wykazują, że ekspozycja takich postaw jest wyraźnie wyższa w mediach 

społecznościowych niż ich faktyczna internalizacja w całej populacji Polski. Różnica ta (która 

może mieć różnorodne źródła, od ekspozycji celowej manipulacji i propagandy prorosyjskiej, 

aż po wysoką aktywność osób niechętnych uchodźcom w mediach społecznościowych), jest 

bardzo interesującym kierunkiem badań i bieżącego monitoringu w kontekście faktycznej 

podatności polskiego społeczeństwa na celową propagandę skierowaną przeciwko 

uchodźcom z Ukrainy. 

Warto wspomnieć za cytowanym już raportem NBP [3], że główną formą pomocy na jaką 

wskazywali sami uchodźcy była pomoc w zakwaterowaniu, w czym oprócz rządu, 

samorządów oraz polskich rodzin, pomagają im wydatnie także rodacy już mieszkający w 

Polsce. Wyniki badania NBP wskazują, że ok. 1/3 uchodźców płaciła za wynajem z własnych 

środków. Stosunkowo duża grupa uchodźców deklarowała, że nie korzysta z innej pomocy 

niż zakwaterowanie (43%). Około 1/3 uchodźców posiadała także środki pozwalające na 

utrzymanie się przez ponad trzy miesiące. Te okoliczności oczywiście oddziaływały i 

oddziałują na sposób spostrzegania przez Polaków konieczności niesienia pomocy, sposobu 

jej świadczenia, wreszcie spostrzegania tego, jak nam Polakom udało i udaje się pomagać 

uchodźcom z Ukrainy.  
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Wykres 8. Rozkład odpowiedzi w podziale na płeć. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Podkreślając wysoki stopień zgody we wszystkich kategoriach respondentów, należy zwrócić 

uwagę na widoczne różnice między poszczególnymi grupami. Te uwidaczniają się znacząco 

w podziale na płeć. „Zdecydowanie się zgadzam” odpowiedziało 70,1 proc. kobiet oraz 63,6 

proc. mężczyzn. Jednocześnie pomijalnie mało kobiet (łącznie 0,3%) udzieliło odpowiedzi 

“zdecydowanie się nie zgadzam” i “raczej się nie zgadzam”. 

Przyczyn tych różnic można upatrywać w kilku aspektach. Najważniejszym z nich wydaje się 

efekt solidarności Polek względem Ukrainek, które stanowiły przeważającą większość 

przybywających do Polski uchodźców. 
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Wykres 9. Rozkład odpowiedzi w podziale na wiek. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując odpowiedzi w podziale na wiek, należy zauważyć, że im starszy respondent, tym 

bardziej zgadzał się z przedstawionym stwierdzeniem. W każdej grupie wiekowej dominowały 

odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam”. W przypadku osób wieku 19-24 było to 48,6 proc., 

25-34 stanowiło 54,2 proc., wśród osób 35-44 odsetek ten wynosił 59,1 proc., 45-54 było to 

69,6 proc., 55-64 z kolei 75,4 proc. a powyżej 65 roku życia było to 74,7 proc. 

Młodzi ludzie byli nieco bardziej sceptyczni w zakresie postrzegania akceptacji uchodźców w 

lokalnej społeczności, co może wiązać się z nieco innym definiowaniem akceptacji - 

prawdopodobnie osoby młode szerzej definiują “dobre przyjęcie” osób uciekających przed 

wojną. Może wynikać to również z wrażenia częściowo uwarunkowanego przez dyskurs w 

sieciach społecznościowych, w którym mogły pojawiać się komunikaty krytyczne wobec 

Ukraińców [4] – co z uwagi na fakt, że młodzi ludzie to grupa najczęściej korzystająca z 

internetu w Polsce [5], może mieć na nich szczególny wpływ. Co więcej, starsi ludzie mogli 

mieć mniej okazji do obserwowania Ukraińców w sytuacjach zawodowych czy dydaktycznych. 

Mniej kontaktów bezpośrednich, zmniejszyło prawdopodobieństwo obserwowania sytuacji, w 

których uchodźcy z Ukrainy byli społecznie nieakceptowani. 
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Wykres 10. Rozkład odpowiedzi w podziale na wykształcenie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W ujęciu przez pryzmat wykształcenia widoczne jest, iż osoby z wykształceniem 

podstawowym były najbardziej powściągliwe w wyrażaniu zgody ze wskazanym 

stwierdzeniem. W tej grupie odnotowano największy odsetek odpowiedzi „trudno stwierdzić” 

(14,9 proc.). Należy zauważyć, że osoby z wykształceniem podstawowym najczęściej 

wskazywały tę odpowiedź także w pierwszym pytaniu. Może to potwierdzać tezę, iż 

deklarowały tak z powodu stosunkowo niewielkiego zainteresowania tą tematyką i/lub 

konsumowania informacji na ten temat w ograniczonym zakresie. 

Interesujący może wydawać się fakt, że to grupy z wykształceniem średnim i zawodowym na 

ogół były najbardziej entuzjastycznie nastawione do przedstawionego stwierdzenia, choć 

jednocześnie 2,9 proc. respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

zdecydowanie się z nim nie zgodziło. 

Osoby z wykształceniem wyższym były drugą w kolejności grupą wybierającą opcję „trudno 

stwierdzić” (7,2 proc.). Może wynikać to np. z wyższych wymagań w zakresie rozumienia 

samej akceptacji. To z kolei może wiązać się też z faktem, że relatywnie duży odsetek tej 

grupy to pracownicy dużych firm, w których w ostatnich latach wiele mówi się o (także 

systemowej) akceptacji szeroko rozumianych grup mniejszościowych. 
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Wykres 11. Rozkład odpowiedzi w podziale na preferencje partyjne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W kontekście preferencji partyjnych badanych należy zauważyć, że wyborcy PiS-

Zjednoczonej Prawicy najczęściej wybierali odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, na 

poziomie przekraczającym 80 proc. – to wskazanie wybierane znacznie częściej niż w 

przypadku zwolenników innych ugrupowań. Pełne uzasadnienie takiego rozkładu odpowiedzi 

wymagałoby pogłębionych badań, warto jednak zauważyć, że jest ono spójne z 

konsekwentnie proukraińską retoryką rządu PiS i znacznym wsparciem udzielanym przez 

instytucje państwowe w procesie integracji uchodźców. 

Najrzadziej i na zbliżonym poziomie odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam” wybierał 

elektorat Konfederacji (54,7 proc.), Lewicy (55 proc.) oraz Polski 2050 (55,9 proc.). Można 

zatem stwierdzić, że kryterium ideologiczne nie miało znaczącego wpływu na charakter 

odpowiedzi na to pytanie, co potwierdza ponadpolityczność analizowanego zagadnienia. 
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Wykres 12. Rozkład odpowiedzi w podziale na miejsce zamieszkania. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi w większości pozytywnie wypowiadali się na temat 

akceptacji uchodźców w ich lokalnej społeczności. Ludność wiejska nieco częściej 

„zdecydowanie zgadzała się” z przedstawionym stwierdzeniem (68,7 proc.) niż miejska (66,1 

proc.). 
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Ilustracja 2. Rozkład odpowiedzi w podziale na województwa. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wyników w podziale na województwa jasno wskazuje jednomyślność badanych w 

całej Polsce – mieszkańcy wszystkich regionów wyrażali zgodę ze stwierdzeniem, że 

uchodźcy z Ukrainy zostali dobrze przyjęci w lokalnych społecznościach. Najsilniej zgadzali 

się z tą oceną mieszkańcy województw przygranicznych, zwłaszcza na wschodzie kraju 

(podkarpackie, podlaskie, ale także lubelskie, małopolskie, śląskie i opolskie, warmińsko-

mazurskie i pomorskie; w tej grupie znalazło się również województwo lubuskie, przy którym 

należy pamiętać o ograniczeniach, wynikających z wnioskowania z niskiej liczby badanych z 

tego regionu). Można założyć, że odpowiedzi respondentów były powiązane z ich własną 
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aktywnością oraz bezpośrednią obserwacją najbliższego otoczenia – najwyższe wskaźniki 

zgody z badanym stwierdzeniem odnotowano w województwach, których mieszkańcy z racji 

położenia geograficznego byli najmocniej zaangażowani w pierwszą pomoc udzielaną 

uchodźcom. Analiza statystyczna w podziale na ścianę wschodnią i pozostałą część Polski 

wykazała na istnienie możliwej różnicy między woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim a 

resztą kraju, ale wynik ten nie był istotny statystycznie (p-value = 0.05983).  

Warto w tym miejscu także odwołać się do raportu Unii Metropolii Polskich im. Pawła 

Adamowicza [6], w którym możemy z bliska przyjrzeć się sytuacji uchodźców w 12 miastach 

(różnej wielkości), członkach Unii Metropolii Polskich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław.  

Bardzo ważne ustalenia przynosi także raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego [7]. Otóż 

według Instytutu, szacowana wartość całkowitych rocznych wydatków władz publicznych 

przeznaczonych na pomoc uchodźcom wraz z kwotą prywatnych wydatków Polaków 

poniesionych na ten cel tylko w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny, to w sumie 25,4 mld 

złotych – to odpowiada 0,97 proc. polskiego PKB w 2021 r. 77 proc. dorosłych Polaków 

zaangażowało się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy od momentu rosyjskiej agresji, z 

kolei 35 proc. Polaków zaangażowało się w pomoc formalno-organizacyjną uchodźcom oraz 

różne formy wolontariatu. Jeśli chodzi o minimalną wartość wydatków Polaków z własnych, 

prywatnych środków na rzecz uchodźców z Ukrainy, tylko w pierwszych trzech miesiącach 

wojny, to wyniosła ona według PIE – 5,5 mld złotych. 8 proc Polaków w omawianym okresie 

przeznaczyło na rzecz Ukraińców uciekających przed wojną ponad 1000 zł, zaś 7 proc. 

Polaków przyjęło uchodźców do swoich domów. Powyższe liczby i zestawienia wydają się 

świetnym komentarzem do sugestii korespondenta dziennika "Daily Telegraph" Matthew Day, 

który już w marcu br. pisał, że "Polacy, udzielając niezwykłej pomocy uchodźcom wojennym 

z Ukrainy, pokazują, że ludzkość ma też zdolność do czynienia dobra i nie ma lepszego 

sposobu na uhonorowanie tego niż przyznanie Polsce Pokojowej Nagrody Nobla"[8]. 
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WOJNA I WOJNA – CZY MOŻEMY OBEJRZEĆ COŚ 

INNEGO? 

Pytanie 3. Uważam, że polskie media zbyt wiele uwagi 

poświęcają wojnie w Ukrainie 

 

Atak Rosji na Ukrainę był jednym z głównych tematów w polskich serwisach informacyjnych 

przez pierwsze miesiące wojny. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, od 24 

lutego, czołowe stacje newsowe zwiększyły swoją oglądalność niemal dwukrotnie [1]. W 

pierwszych tygodniach konfliktu Polacy szukali w mediach pogłębionych informacji na temat 

bieżących wydarzeń – nie tylko w prasie, radiu i telewizji, ale także w Internecie. Badanie 

Mediapanel wskazuje na wzrost oglądalności większości kategorii tematycznych – zwłaszcza 

na ekranie mobilnym, co świadczy o potrzebie bycia na bieżąco z najnowszymi informacjami 

w każdym miejscu [2].   

88 proc. Polaków w okresie od 28 lutego do 10 marca 2022 r. przyznało w badaniach CBOS-

u, że z uwagą śledzi wydarzenia w Ukrainie [3]. To wzrost w stosunku do 2014 roku – wtedy 

wynik kształtował się na poziomie 65 proc. Zainteresowanie wydarzeniami u naszego sąsiada 

było właściwie niezależne od cech społeczno-demograficznych ankietowanych osób. 

Co czwarty badany (28 proc.) twierdził, że bardzo się tymi wydarzeniami interesuje [4]. 

Powyższe dane potwierdzają także badania uwzględniające globalne zainteresowanie 

tematem wojny w Ukrainie. Najwyższy odsetek respondentów, którzy śledzili na bieżąco 

wydarzenia w Ukrainie w okresie 25 marca - 5 maja 2022 r. odnotowano w Japonii (89 proc.), 

Szwecji (83 proc.) i Polsce (77 proc.) [5]. 
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Wykres 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie 3. w badanej próbie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci, w przeprowadzonym przez LBM UW sondażu, zapytani zostali o opinię na 

temat stwierdzenia: Uważam, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w 

Ukrainie. Należy zaznaczyć szerokie rozumienie pojęcia „media” – pytanie nie zostało 

zawężone do konkretnego typu mediów czy wybranych redakcji, lecz dotyczyło wszelkich 

przekazów medialnych. 

Niemal 31 proc. respondentów „zdecydowanie” lub “raczej” zgadza się z tym twierdzeniem. 

15 proc. nie ma na ten temat zdania, natomiast większość (niemal 54 proc.) nie zgadza się z 

taką opinią. 

Wyniki te pokazują, że kilka miesięcy po rozpoczęciu konfliktu Polacy nadal są zainteresowani 

tematyką konfliktu rosyjsko-ukraińskiego – większość badanych nie zgodziła się ze 

stwierdzeniem o nadmiernej ekspozycji tego tematu w polskich mediach. Widoczne jest 

jednak także „zmęczenie” Polaków tematem wojny w mediach. Medialne doniesienia, analizy, 

opinie czy przewidywania, które dotyczą konfliktu ukraińsko-rosyjskiego są wszechobecne, a 

tym samym mogą być dla odbiorcy przytłaczające i wpływać na jego poczucie 

bezpieczeństwa, w szczególności, gdy narracja wojenna opiera się na przedstawieniu wojny 

przez pryzmat ludzkich historii. Warto zwrócić uwagę, że do Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji wpłynęły skargi od widzów niezadowolonych ze sposobu przedstawiania inwazji 

Rosji na Ukrainę w serwisach informacyjnych. Widzowie narzekali m.in. na zbyt brutalne 

zdjęcia czy przekazywanie w relacjach informacji, które mogą uderzać w bezpieczeństwo 
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Ukrainy [6]. Eksperci zauważają, że sytuacja „zmęczenia tematem” jest korzystnym 

środowiskiem dla tworzenia narracji propagandowych. Wiceszef Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych – Marcin Przydacz – apelował, aby aktywnie przeciwdziałać takiej sytuacji,  

bo w interesie Rosji jest to, aby opinia publiczna była zmęczona konfliktem [7]. 

Wykres 14. Rozkład odpowiedzi w podziale na płeć. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W grupach kobiet i mężczyzn odnotowano podobny rozkład odpowiedzi na pytanie 3,  

z nieznacznymi różnicami proporcji między odpowiedziami zdecydowanie i raczej 

zgadzającymi się z podanym stwierdzeniem. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn 

dominowała odpowiedź „raczej się nie zgadzam” oraz „zdecydowanie się nie zgadzam”. 

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź „trudno stwierdzić”. Zauważalną 

różnicę odnotowano w odpowiedziach „raczej się zgadzam” oraz „zdecydowanie się 

zgadzam”. Największą różnicę odnotowano w przypadku odpowiedzi „zdecydowanie się 

zgadzam” - wskazało ją niemal 20 proc. mężczyzn i 15,6 proc. kobiet.  
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Wykres 15. Rozkład odpowiedzi w podziale na wiek respondenta. 

 

Źródło: opracowanie własne.   

Starsi respondenci (grupy wiekowe powyżej 45. roku życia) częściej „zdecydowanie nie 

zgadzali się”, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie. Na podobnym 

poziomie wśród wszystkich grup wiekowych (z wyjątkiem najmłodszych badanych) była 

odpowiedź „raczej się nie zgadzam”. Grupa wiekowa 19-24, częściej niż osoby od nich 

starsze, „zdecydowanie zgadzała się” ze wskazanym stwierdzeniem. Najwięcej odpowiedzi 

„raczej się zgadzam” zaobserwowano wśród osób powyżej 65. roku życia. Najbardziej 

niezdecydowane co do odpowiedzi były osoby z grupy 35-44 (21,5 proc.) i 25-34 (20,2 proc.) 

lat. 

Różnice pomiędzy najmłodszą grupą badanych (19-24) a starszymi respondentami mogą 

wynikać z różnic w sposobie korzystania z mediów i wyboru źródła informacji – w 

szczególności z dominacji internetowych przekazów medialnych i z mniejszego 

zaangażowania w konsumpcję treści medialnych w przypadku osób młodych, połączonego ze 

znacznym nasyceniem kanałów społecznościowych informacjami, komentarzami i memami 

dotyczącymi konfliktu w Ukrainie. 
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Wykres 16. Rozkład odpowiedzi w podziale na wykształcenie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli podzielimy respondentów wedle wykształcenia, zaobserwujemy znaczące różnice w ich 

odpowiedziach. Aż 41 proc. osób z wykształceniem podstawowym „zdecydowanie zgadza się” 

z tym, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie, a tylko 5 proc. 

„zdecydowanie się z tym nie zgadza”. Pozostałe odpowiedzi w tej grupie kształtują się 

następująco: 21,5 proc. „raczej się nie zgadzam”, 9,4 proc. „trudno stwierdzić”, 23,2 proc. 

„raczej się zgadzam”. 

W grupie badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym dominowały odpowiedzi 

„zdecydowanie się nie zgadzam” (26,4 proc.) i „raczej się nie zgadzam” (24,7 proc.). 22,2 proc. 

respondentów „zdecydowanie się zgadza”, 16,8 proc. „raczej się zgadza”, a co dziesiąty 

badany wybrał odpowiedź „trudno stwierdzić”. 

Zauważalne są podobieństwa dla badanych z wykształceniem średnim i wyższym – różnice 

w poszczególnych odpowiedziach są w ich przypadku niewielkie. Najwięcej osób „raczej się 

nie zgadza” i „zdecydowanie się nie zgadza” z podanym stwierdzeniem. W tych grupach 

największy odsetek badanych wskazał odpowiedź „trudno stwierdzić” (14,4 proc.; 18,7 proc.). 

12,4 proc. badanych z wykształceniem średnim, a 11,4 proc. z wykształceniem wyższym 

„raczej zgadza się” i odpowiednio 17,4 proc. i 12,6 proc. „zdecydowanie się zgadza” z tym, że 

polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie. 
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Można zauważyć następującą zależność – im niższy poziom wykształcenia, tym częściej 

respondenci uważają, że przekazów medialnych na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest 

za dużo. Na taki rozkład odpowiedzi wpływać może przede wszystkim wybrane źródło/źródła 

informacji – dotychczasowe badania wskazują różnicę w wykształceniu grup odbiorców 

poszczególnych mediów. Na przykład najchętniej słuchanymi rozgłośniami radiowymi wśród 

osób z wyższym wykształceniem w I kwartale 2022 r. były RMF FM, Radio ZET i Radio Eska 

[8]. W kontekście serwisów informacyjnych i kanałów informacyjnych - „Wiadomości” 

najchętniej oglądają osoby z wykształceniem podstawowym – obserwowana jest tu tendencja 

wzrostowa (50,68 proc. w 2021 r.) [9], podobnie jak i TVP Info (45, 77 proc. w 2021 roku) [10]. 

Natomiast TVN24 najchętniej oglądają osoby z wykształceniem wyższym (w 2021 r. - 40,95 

proc. wszystkich widzów stacji [11]). Mimo że ekspozycja medialna wojny w Ukrainie była 

wysoka niezależnie od redakcji, to wpływ na postrzeganie tej tematyki przez respondentów 

mógł mieć także sposób prezentacji konfliktu, prowadzona narracja medialna, forma przekazu 

etc. Możemy także przypuszczać, że osoby z niższym wykształceniem częściej koncentrują 

się na jednym źródle informacji, co wpływa na ich „zmęczenie” tematem wojny. W kontekście 

dyskusji o strategicznym znaczeniu „zmęczenia” relacjami z konfliktu dla zaangażowania 

społeczeństwa demokratycznego w wysiłek wojenny, rozkład ten pozwala uchwycić grupy 

najbardziej podatne na kształtowanie postaw antywojennych. Są to, jak pokazuje badanie, w 

pierwszej kolejności osoby młodsze, o niższym poziomie edukacji, których postawy, 

zwłaszcza w kontekście możliwej eskalacji kryzysu uchodźczego, powinny być obiektem 

szczególnej uwagi badaczy. 
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Wykres 17. Rozkład odpowiedzi w podziale na preferencje partyjne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najbardziej krytyczni wobec dużej liczby przekazów medialnych na temat wojny są potencjalni 

wyborcy Kukiz'15 (56,9 proc.) i Konfederacji (56,8 proc.). Ze stwierdzeniem o nadmiernej 

ekspozycji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego „raczej nie zgadzają się” i „zdecydowanie się nie 

zgadzają” w większości wyborcy Lewicy (44,3 proc. i 28,5 proc.), Polski 2050 (40,3 proc. i 22 

proc.), Koalicji Obywatelskiej (25,2 proc. i 40,3 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (26,5 proc. 

i 29,6 proc.). Pytanie to jest dobrym probierzem postaw stosunku do narracji medialnej,  

a rozkład odpowiedzi jest zbieżny ze wstępnymi oczekiwaniami. Wyborcy partii stawiających 

się w systemowej opozycji do istniejącego układu politycznego i promujących alternatywne  

do manistreamowych ideologie i rozwiązania (Kukiz ’15 oraz Konfederacja) w największym 

stopniu podzielają sceptycyzm wobec narracji mediów głównego nurtu. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie wskazuje, że oś podziału między partiami o mocnej pozycji w systemie 

politycznym, a partiami antysystemowymi, może być czasem bardziej istotnym czynnikiem 

tłumaczącym różnice w postawach wyborców niż tradycyjny podział na lewicę i prawicę,  

czy polaryzujący polską politykę spór między PiS a KO. Pamiętajmy jednak, iż blisko 41 proc. 

badanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o preferencja polityczne.  

 

29,6%

40,3%

22,0%

5,6%

38,4%

20,8%

19,0%

15,6%

26,5%

25,2%

40,3%

14,7%

44,3%

27,7%

100,0%

14,7%

27,0%

31,5%

14,8%

12,1%

14,4%

9,1%

4,4%

21,4%

15,1%

17,8%

18,1%

12,4%

9,6%

11,1%

13,8%

7,4%

18,1%

13,2%

15,7%

19,6%

16,7%

12,8%

12,1%

56,8%

5,4%

12,0%

56,9%

20,4%

15,3%

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

PiS - Zjednoczona Prawica

Koalicja Obywatelska

Polska 2050

Konfederacja

Lewica

PSL - Koalicja Polska

Porozumienie Jarosława Gowina

Kukiz'15

Brak odpowiedzi

Inna

Uważam, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają 
wojnie w Ukrainie

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć

Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 43/61 

Wykres 18. Rozkład odpowiedzi w podziale na miejsce zamieszkania. 

 

Źródło: opracowanie własne.   

Różnice w odpowiedziach w podziale na miejsce zamieszkania respondentów nie są 

znaczące – zarówno w perspektywie miasto/wieś, jak i ze względu na zamieszkałe 

województwo. Nieznacznie więcej odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się 

zgadzam” dotyczyło mieszkańców gmin wiejskich (odpowiednio 15,1 proc. i 20, 3 proc.). 

Odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam” były na 

porównywalnym poziomie (z przewagą mieszkańców miast dla najbardziej skrajnej 

negatywnej odpowiedzi – 26,9 proc. do 23,1 proc.). 

Na koniec części raportu dotyczącej mediów zasadne jest odwołanie do medialnego 

wizerunku Ukrainy, który zmienił się w porównaniu do 2013 i 2014 roku, kiedy to nastąpił 

znaczący wzrost zainteresowania tematyką ukraińską [12]. Podczas relacjonowania wydarzeń 

na Krymie w 2014 r. media nie prezentowały wyrazistego wizerunku Ukrainy jako ofiary. Obraz 

Ukrainy, który rysował się na łamach polskiej prasy w tym okresie, to obraz państwa słabego, 

pogrążonego w kryzysie, „umierającego” [13]. Dotychczas polskie media postrzegały Ukrainę 

głównie przez pryzmat historii (II wojny światowej), jej problemów wewnętrznych, relacji 

Ukrainy z Polską, Unią Europejską i Rosją, a także w kontekście obecności ukraińskich 

imigrantów zarobkowych [12]. Narracja medialna po wybuchu wojny w 2022 r. jest 

zdecydowanie bardziej jednoznaczna, bezpośrednio wskazująca jako agresora Rosję i 

Władimira Putina. 
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Ilustracja 3. Rozkład odpowiedzi w podziale na województwa. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Odpowiedzi badanych w podziale na województwa przynoszą interesujące wnioski. Otóż 

relatywnie najbardziej chętnie z tym stwierdzeniem zgadzali się mieszkańcy województw: 

podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego (oraz kujawsko-pomorskiego i lubuskiego). 

Wydaje się, że można to wyjaśnić pewnym zmęczeniem pomocą uchodźcom i ekspozycją 

mieszkańców tych regionów na bezpośrednie konsekwencje wojny – tereny przygraniczne są 

siłą rzeczy najmocniej dotknięte skutkami wojny za naszą wschodnią granicą i najmocniej 

zaangażowane w działania pomocowe. Stąd być może wrażenie, że o wojnie mówi się  

za dużo, także w sferze publicznej i medialnej. Analiza statystyczna w podziale na ścianę 

wschodnią oraz resztę Polski nie wykazała żadnych istotnych różnic między tymi regionami  

w przypadku pytania trzeciego. 
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KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH 

Pytanie 4. Uważam, że Federacja Rosyjska była dobrze 

przygotowana do wojny 

Omawiając wyniki pytania nr 4, warto zacząć od kilku uwag dotyczących poprzedniego 

badania LBM na temat wydarzeń w Ukrainie. Otóż ustalono wówczas, że polscy publicyści 

zarówno w 2014, jak i 2015 roku przewidywali, że brak zdecydowanej reakcji Zachodu 

przyczyni się do wkroczenia Federacji Rosyjskiej na tereny Ukrainy, a także innych państw 

ościennych [1]. Dziennikarze prognozowali, że konflikt może być światowy, istnieje także 

możliwość wojny nuklearnej [2]. Dziennikarze wskazywali, jak dużą rolę w tym konflikcie 

odgrywa Rosja, która ma militarną przewagę nad pozostałymi krajami. Według nich rozmowy 

przywódców Zachodu z Władimirem Putinem to znak dla Europy Środkowej, że najpewniej 

grozi jej wojna [3]. Prognozowano, że będzie coraz więcej ofiar, a pokój stanie się niepewny. 

Rozpocznie się rosyjski marsz na zachodnią Europę. Władimir Putin będzie prowadził kolejne 

działania zaczepne, w których może dojść do prowokacji, np. z użyciem amerykańskiej broni 

[4]. 

Takie przewidywania potwierdzali eksperci, z jednej strony wskazując, że wiele lat po 

rozpadzie ZSRR mogłoby się wydawać, że lokalne konflikty na poradzieckim obszarze 

zostaną „zamrożone” i zapanuje spokój, z drugiej zaznaczając, że przewidywania dotyczące 

spokoju w tej części Europy zmieniły wydarzenia w Ukrainie. Pojawiały się sygnały,  

że rosyjscy nacjonaliści chcieliby po aneksji Krymu poszerzyć terytorium Rosji, co związane 

jest bezpośrednio z ideologią „Russkiego miru” [5]. 

Eksperci zwracali także uwagę na przygotowanie Federacji Rosyjskiej do potencjalnego 

konfliktu –  według nich Rosja po rozpadzie ZSRR wielokrotnie udowadniała, że może stale 

i bezkarnie destabilizować oraz politycznie szantażować swoich sąsiadów w imię swoich 

interesów. Miało to związek z przekazem o „bliskiej zagranicy”, „przestrzeni poradzieckiej”  

czy „rosyjskiej strefie wpływów”. Podkreślano, że przewagą Rosji jest doświadczenie  

w prowadzeniu wojny hybrydowej, która wykorzystuje m.in. kampanię dezinformacyjną [6] – 

także w kontekście jej przygotowania do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Na ten kontekst 

zwracają uwagę także autorzy raportu Gościnna Polska 2022+ [7]. 
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Wykres 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie 4. w badanej próbie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci zapytani zostali, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że „Federacja Rosyjska 

była dobrze przygotowana do wojny”. W szerokim rozumieniu tego twierdzenia chodzi nie tylko 

o przygotowanie militarne Rosji, ale także polityczne, gospodarcze i społeczne.  

Ze stwierdzeniem, że „Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny” nie zgadza 

się zdecydowana większość (62,9 proc.) badanych Polaków - niemal 38 proc. zdecydowanie, 

a ponad 25 proc. raczej je odrzuca. Na taki rozkład odpowiedzi wpływ ma wiele czynników, w 

szczególności zapewne wybierane przez respondentów źródła informacji (powyższe pytanie 

jest więc silnie powiązane z pytaniem dotyczącym relacji medialnych). 

Analizowane stwierdzenie – a contrario do pozostałych w badaniu – wymagało od 

respondentów wiedzy, która pozwoliła na ocenę przygotowania Rosji do wojny lub 

przynajmniej przekonania, że taką wiedzą dysponują. Można przypuszczać, że jest to powód, 

dla którego badani częściej w porównaniu do poprzednich pytań, wskazywali odpowiedź 

„trudno stwierdzić” (niemal co piąty badany). Zaledwie 17 proc. Polaków godzi się z tezą o 

dobrym przygotowaniu Rosji do wojny.  

Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że wyniki te dowodzą skuteczności działań 

informacyjnych i propagandowych Ukrainy, która eksponuje incydenty świadczące  

o nieudolności i niesprawności wojsk rosyjskich.  
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 Wykres 20. Rozkład odpowiedzi w podziale na płeć. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ciekawie przedstawiają się odpowiedzi w podziale na płeć badanych. Mężczyźni częściej niż 

kobiety „zdecydowanie nie zgadzali się” ze stwierdzeniem, że Federacja Rosyjska była dobrze 

przygotowana do wojny (47,6 proc. do 27,9 proc.). Kobiety natomiast częściej wybierały w tym 

pytaniu odpowiedź „raczej się zgadzam” (5,5 proc. do 10,9 proc.) i „zdecydowanie  

się zgadzam” (7,1 proc. do 11 proc.). 

Różnice zauważalne są także w odpowiedzi „trudno stwierdzić” –  kobiety częściej wybierały 

tę odpowiedź (różnica 12 p.p.), co może wynikać z uwarunkowań kulturowych – badania 

potwierdzają, że mężczyźni częściej interesują się tematyką militarną, co mogło ułatwić im 

precyzyjną odpowiedź na to pytanie. Dodatkowo pytanie to może być także pośrednim 

wskaźnikiem ekspozycji na treści ośmieszające i poddające w wątpliwość sprawność armii FR 

publikowane w mediach społecznościowych (memy, kompilacje filmów, komentarze 

youtuberów, treści satyryczne), co sugerowałoby dużo wyższą ekspozycję mężczyzn na 

materiały tego rodzaju. 
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Wykres 21. Rozkład odpowiedzi w podziale na wiek. 

  

Źródło: opracowanie własne.   

Jeśli chodzi o podział odpowiedzi ze względu na wiek badanych, nie odnotowano znaczących 

różnic. W każdej kategorii wiekowej dominowała odpowiedź „zdecydowanie się nie zgadzam” 

– najliczniej padała w grupie osób w wieku 19-24 lata (46,6 proc.). 

Najwięcej odpowiedzi potwierdzających dobre przygotowanie Federacji Rosyjskiej do wojny 

dotyczyło grupy badanych powyżej 65. roku życia (7,8 proc. „raczej się zgadzam” i 16 proc. 

„zdecydowanie się zgadzam”). Gorsza ocena przygotowania armii FR wśród osób młodszych 

może być pochodną konstrukcji diety medialnej, w której u osób młodych wyraźnie przeważają 

media społecznościowe, w których bardzo szeroko dostępne są treści krytyczne i 

ośmieszające przygotowanie sił zbrojnych FR do wojny. 
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Wykres 22. Rozkład odpowiedzi w podziale na wykształcenie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną analizowaną zmienną jest wykształcenie. Zauważalne są znaczące różnice pomiędzy 

odpowiedziami osób z wykształceniem podstawowym a zasadniczym zawodowym, średnim  

i wyższym. 

32,2 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym „zdecydowanie zgadza się”,  

że Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny – dla porównania 12,7 proc. 

respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 7,5 proc. ze średnim i 5,5 proc.  

z wyższym wybrało tę odpowiedź. Zauważalna jest więc tendencja, zgodnie z którą im wyższe 

wykształcenie badanego, tym rzadsza opinia o dobrym przygotowaniu Federacji Rosyjskiej  

do konfliktu. 

Osoby z wykształceniem podstawowym najczęściej wybierały także odpowiedź „trudno 

stwierdzić” (26,2 proc.), jednak różnica w tej odpowiedzi w stosunku do badanych  

z wykształceniem wyższym to tylko niecałe 3 punkty procentowe (23,5 proc.). Najrzadziej taka 

odpowiedź padała w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (10,4 proc.). 

Na porównywalnym poziomie ukształtowały się odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” 

i „raczej się nie zgadzam” dla trzech grup badanych – wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(38,9 proc.; 27 proc.), średnie (40,2 proc.; 23,6 proc.), wyższe (36,5 proc.; 27,6 proc.). 
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Wykres 23. Odpowiedzi w podziale na preferencje partyjne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 23. obrazuje podział odpowiedzi według preferencji partyjnych badanych. Wyborcy 

wszystkich ugrupowań wybierali częściej odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam”  

i „raczej się nie zgadzam”. Najbardziej sceptyczni wobec dobrego przygotowania Rosji do 

wojny są wyborcy Kukiz'15 (60,4 proc.; 29,9 proc.), Lewicy (44,7 proc.;32,2 proc.), Polski 2050 

(42,3 proc.; 34,9 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (47,5 proc.; 25,6 proc.). Relatywnie najlepszą 

(choć w dalszym ciągu ogólnie złą) opinię o przygotowaniu FR wyrażali wyborcy Konfederacji. 

Najwięcej odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam” odnotowano wśród 

wyborców Prawa i Sprawiedliwości (10,8 proc.; 14,4 proc.), PSL-Koalicji Obywatelskiej (3,49 

proc.;11,3 proc.) i Konfederacji (7,6 proc.; 8,3 proc.). Rozkład odpowiedzi w tym pytaniu 

wskazuje, że mimo różnic w stosunku do wojny prezentowanych przez poszczególne partie, 

narracja o słabości sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest dominująca i niemal uniwersalnie 

przyjmowana, a poglądy przeciwne są trudne do utrzymania w świetle dostępnych relacji  

z przebiegu działań zbrojnych. 
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Wykres 24. Rozkład odpowiedzi w podziale na miejsce zamieszkania.         

  

Źródło: opracowanie własne.   

Zauważalne są niewielkie różnice pomiędzy odpowiedziami badanych z miast i wsi – 

 o 4 punkty procentowe więcej respondentów mieszkających w gminach wiejskich 

„zdecydowanie nie zgadza się” z podanym twierdzeniem (40,4 proc. do 36 proc.). 

Mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi wybierali odpowiedź „raczej się nie zgadzam” 

i „trudno stwierdzić”. 

Odpowiedzi pozytywne („raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”) były na 

podobnym poziomie w obydwu grupach badanych. Nie odnotowano znaczących różnic 

pomiędzy mieszkańcami miast a mieszkańcami wsi. 

  

36,7%

40,4%

25,9%

23,1%

20,9%

17,6%

7,6%

9,6%

8,9%

9,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Miasto

Wieś

Uważam, że Federacja Rosyjska była dobrze 
przygotowana do wojny

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam

Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 53/61 

 Ilustracja 4. Rozkład odpowiedzi w podziale na województwa. 

 

Źródło: opracowanie własne 

W kwestii oceny przygotowania Federacji Rosyjskiej do wojny mieszkańcy poszczególnych 

województw byli ze sobą raczej zgodni. W całości wyróżniają się tylko oceny mieszkańców 

województwa podkarpackiego i lubuskiego – ci relatywnie najrzadziej odrzucają twierdzenie, 

że Rosja dobrze przygotowała się do konfliktu. Można zatem stwierdzić, że nie bagatelizują 

przygotowania, i tym samym siły, Rosji – być może dlatego, że (zwłaszcza w przypadku 

województwa podkarpackiego) są naocznymi świadkami tragicznych skutków działań wojsk 

rosyjskich, a województwo to jest w największym stopniu zaangażowane w transfer sprzętu 

wojskowego i wsparcia dla sił zbrojnych Ukrainy. Analiza statystyczna w podziale na ścianę 

wschodnią oraz resztę Polski nie wykazała żadnych istotnych różnic między tymi regionami w 

przypadku tego pytania. 



Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 54/61 

 

[1] LBM UW, Od ucieczki Wiktora Janukowycza do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. 

Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2014 roku. 

Dostępny w internecie: https://www.lbm.uw.edu.pl/images/Raport_krymski_LBM_-

_FINAL.pdf [dostęp: 12.07.2022]. 

[2] B. Hoyle,  Rośnie strach Litwinów przed groźbą agresji ze strony wojsk rosyjskich, „Polska 

Metropolia Warszawska”, 27.02.2015, s. 28. 

[3] P. Kowal, Żywy pomnik Putina, „W Sieci Historii” , 26.02.2015, s. 63. 

[4] J. Haszczyński, Rosjanie mogą zrobić wszystko, „Rzeczpospolita”, 02.03.2015, s. A2. 

[5] P. Kościński, „Russkij mir” - rosyjska polityka sąsiedztwa, „Sprawy Międzynarodowe”, 

1/2015, s. 71-87. 

[6] K. Wąsowski, Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego 

na Ukrainie, „Sprawy Międzynarodowe”, 2/2015, s. 39-55. 

[7] WiseEuropa, Gościnna Polska 2022+, Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy 

osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?, pod red. M. Bukowskiego i M. Duszczyka, 

Warszawa 2022. Dostępny w internecie:  https://wise-europa.eu/wp-

content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf [dostęp: 03.08.2022]. 

 

  

https://www.lbm.uw.edu.pl/images/Raport_krymski_LBM_-_FINAL.pdf
https://www.lbm.uw.edu.pl/images/Raport_krymski_LBM_-_FINAL.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf


Wojna w Ukrainie w opinii Polaków - sondaż telefoniczny LBM UW 

strona 55/61 

PODSUMOWANIE 

 

Jako statystyczne podsumowanie raportu dokonana została analiza wariancji, w której jako 

czynniki wyjaśniające zastosowane zostały następujące zmienne: 

• Płeć osoby odpowiadającej 

• Wykształcenie osoby odpowiadającej 

• Miejsce zamieszkania osoby odpowiadającej 

• Wiek osoby odpowiadającej 

Z analizy tej wyłączone zostały preferencje partyjne oraz województwo zamieszkania, jako że 

w przypadku tych zmiennych wystąpiły istotne odchylenia od struktury populacji mieszkańców 

Polski, co mogłoby zaburzać interpretację końcowych wyników. Pamiętajmy też, iż  

w przypadku pytania o preferencje polityczne, blisko 41 proc. respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi.  

 

W przypadku pytania o poczucie obawy o swoją przyszłość w kontekście wojny w Ukrainie, 

istotne okazały się dwa czynniki: płeć (F = 49.341, p = 3.23e-12) oraz wiek (F = 6.869, p = 

2.38e-06). Oznacza to, że kobiety i osoby starsze odczuwają generalnie większe obawy  

o przyszłość w kontekście wojny, niż mężczyźni i osoby młode. 

 

W przypadku pytania o pomoc uchodźcom z Ukrainy w społeczności lokalnej ponownie istotny 

był wpływ płci (F = 11.014, p = 0.000925) oraz wieku (F = 7.963, p = 2.03e-07), a także 

interakcja między wykształceniem a wiekiem (F = 4.209, p = 1.08e-07). Oznacza to,  

że pomoc uchodźcom jest generalnie lepiej oceniana przez kobiety i osoby starsze, a nieco 

gorzej przez osoby młode z wykształceniem zawodowym. 

 

W przypadku oceny „zmęczenia” wojenną narracją medialną istotny był wpływ wykształcenia 

(F = 11.161, p = 3.02e-07) oraz wieku (F = 3.315, p = 0.00555), co oznacza, że osoby młode 

i mniej wykształcone częściej odczuwają przesyt i zmęczenie obecną narracją medialną  

na temat wojny. 

 

W przypadku pytania o ocenę przygotowania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej 

najważniejszym czynnikiem wpływającym na tę ocenę była płeć (F = 63.194, p=3.61e-15),  

a w dalszej kolejności wykształcenie (F = 4.951, p = 0.0020) oraz wiek badanych (F = 

2.324, p = 0.04091). Oznacza to, że kobiety, osoby z wykształceniem 

ponadpodstawowym oraz osoby młodsze niż 55 lat gorzej oceniają przygotowanie armii 

FR do wojny w Ukrainie. 
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Upraszczając, z powyższej analizy nieprzypadkowego powiązania poszczególnych 

segmentów wśród naszych respondentów, wyłania się obraz, z którego wynika, iż to raczej 

starsi Polacy, i to raczej kobiety, czują większy niepokój w kontekście wojny w Ukrainie. 

Równocześnie, osoby z tych samych segmentów: starsze i kobiety, lepiej oceniają to, w jaki 

sposób Polacy przyjęli do swoich „małych ojczyzn” uchodźców z Ukrainy (jak wiemy z 

cytowanych wcześniej raportów NBP czy PIE, większość uchodźców to kobiety z dziećmi). Z 

drugiej strony, jeśli przyjrzymy się segmentom respondentów przy pytaniu o „zmęczenie” 

medialną ekspozycją wojny w Ukrainie, to przy generalnej negacji takiego stanu rzeczy,  

to najczęściej przesyt tematyką wojenną w mediach deklarowali młodzi i mniej wykształceni 

respondenci.  

 

Próbując łączyć te obserwacje, można byłoby powiedzieć, iż to młodsze osoby, stereotypowo 

bardziej niecierpliwe, wykazują „zmęczenie” tematem napaści Federacji Rosyjskiej  

na Ukrainę, albo w ich przypadku sposób konstrukcji „diety medialnej”, opartej o media 

społecznościowe, skazuje ich niejako na większą ekspozycję na tę tematykę. Warto tę 

obserwację pogłębiać i szerzej wyjaśniać w kolejnych miesiącach, także przy użyciu innego 

instrumentarium badawczego (badania fokusowe, indywidualnego wywiady pogłębione czy 

badania biometryczne – takie badania również prowadzimy w Laboratorium Badań 

Medioznawczych, także w tematyce około wojennej, ale również związanej  

z (post)pandemicznym światem społecznym i politycznym. Niebawem będziemy publikować 

kolejne artykuły naukowe i opracowania nad podstawie tych badań2).  

  

                                                
2 Zapraszamy do regularnego śledzenia strony www.lbm.uw.edu.pl oraz profilu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/lbmuw.  

http://www.lbm.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/lbmuw
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Komentarz prof. UW dr hab. Tomasz Gackowskiego  

 

Federacja Rosyjska, najeżdżając Ukrainę, sprawiła że już nic nie będzie takie samo, a świat 

sprzed inwazji odszedł bezpowrotnie. Zresztą taką opinię powtarzają nie tylko przedstawiciele 

Zachodu z Joe Bidenem i Olafem Szolzem na czele. To samo mówi Władimir Putin.  

Kiedy w 2014 r. badaliśmy w Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu 

Warszawskiego dyskurs wokół aneksji Krymu przez Rosję – zarówno prasę, jak i przestrzeń 

internetową, w tym memy – nie mieliśmy złudzeń, podobnie zresztą jak polscy respondenci  

w naszym sondażu CATI z maja 2016 r., iż ścieżka na którą weszła wtedy Rosja nie 

doprowadzi nas do niczego dobrego, a konflikt w Ukrainie, wcześniej czy później, przybierze 

straszliwe oblicze. Tak się niestety stało. W naszym najnowszym sondażu CATI spytaliśmy 

Polaków o to, jak bardzo martwią się o swoją przyszłość. Ponad 70 proc. z nas, z powodu 

regularnej wojny w Ukrainie, są pełni obaw. Polacy niemal jednogłośnie zgadzają się,  

iż uchodźcy z Ukrainy zostali dobrze przyjęci w Polsce przez nasze, lokalne społeczności, 

małe ojczyzny. Nie ulega wątpliwości, iż Polacy stanęli na wysokości zadania, stanęli po 

właściwej stronie historii, w pełni otwierając serca i domy dla uciekających przed wojną 

Ukrainkom i ich dzieciom. Równocześnie jednak, pamiętajmy, że sondaż przeprowadziliśmy 

na początku czerwca br., a więc już ponad trzy miesiące od wybuchu wojny. W odniesienie 

do stwierdzenia, że polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie, ponad 30 

proc. respondentów stwierdziło, iż zgadzają się z takim postawieniem sprawy. Widać więc,  

iż dostrzegamy pierwszej przejawy „zmęczenia” tą trudną sytuacją ciągłego napięcia, 

nieustającej pomocy, wreszcie śledzenia – dzień po dniu – wydarzeń na froncie. Po dwóch 

latach walki z pandemią, w okresie wielkiej niepewności, wydaje się, iż wojna w Ukrainie 

zaczyna przelewać czarę goryczy i może to powodować wiele przełomów oraz 

przewartościowań, zarówno w życiu społecznym, gospodarczym, jak i politycznym,  

w najbliższych miesiącach. Ostatnie stwierdzenie, które oceniali nasi respondenci dotyczyło 

opinii na temat tego, czy Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny. Jesteśmy 

w czwartym miesiącu konfliktu. Ukraińcy odepchnęli Rosjan spod Kijowa, skupili front na 

wschodzie Ukrainy. Przestrzeń internetowa pełna jest obrazów, filmów oraz tekstów 

opisujących heroiczne i bohaterskie walki Ukraińców z Rosjanami, którzy wielokrotnie 

zadawali i zadają dotkliwe ciosy rzekomo niezwyciężonej armii Federacji Rosyjskiej. Ponad 

60 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Rosja była dobrze przygotowana do 

wojny. Na naszych oczach widać, że pada mit potężnej i skutecznej Rosji. Podziwiamy 

Ukraińców za ich bohaterstwo i nieustępliwość. Z kolei gdy prezydent Zelensky mówi, że 

Ukraina walczy za Polskę, za Unię Europejską, za Zachód, to my Polacy, którzy jak nikt 

rozumiemy walkę „za Naszą i Waszą wolność”, wiemy, że to prawda. Wiemy, że nie można 
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być obojętnym względem tego konfliktu. Nadto, Prezydent Ukrainy mówi, iż w przypadku 

napaści Rosji na Polskę, jeśli Putin zakłada, że będzie walczył tylko z Polską, to się bardzo 

myli, bo Polski nie będzie bronić 40 milionów Polaków, tylko 80 milionów Polaków i Ukraińców. 

Gdy słyszymy takie zdania wiemy też, iż na naszych oczach pisze się historia, budują się 

nowe, geopolityczne i braterskie sojusze, które mogą zmienić system bezpieczeństwa 

regionalnego i globalnego, politycznego, ale też ekonomicznego i społecznego. 
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Komentarz dr Karoliny Brylskiej 

 

Przeprowadzony przez zespół Laboratorium Badań Medioznawczych sondaż jest ciekawą 

ilustracją opinii Polek i Polaków na temat tego, jak wojna rosyjsko-ukraińska wygląda widziana 

przez okna ich domów i ekrany ich smartfonów. W badaniu pytaliśmy – bezpośrednio  

i pośrednio – o odbiór treści medialnych oraz osobiste doświadczenia ankietowanych, 

związane z konfliktem. 

Wysoki odsetek osób przekonanych o tym, że Federacja Rosyjska była źle przygotowana do 

wojny dowodzi (wciąż dużej) skuteczności ukraińskiej propagandy – i to dla Ukrainy  

i demokratycznego świata w kontekście przebiegu tej wojny dobra wiadomość. Znaczna 

większość z nas myśli o wojnie obrazami i sloganami z memów internetowych, które informują 

nas zazwyczaj o wojennych incydentach, a nie realnym, pełnym przebiegu konfliktu. Te memy, 

mówiące głównie o nieudolności Rosji oraz o bohaterstwie i sprycie Ukraińców, połączone  

z clickbaitowymi tytułami artykułów na portalach dają ogromnej części Polaków poczucie 

„bycia na bieżąco” w sprawie konfliktu za naszą wschodnią granicą. Oczywiście jako Polacy 

bardzo chcemy, by Ukraina zwyciężyła w tej wojnie, dlatego z satysfakcją czytamy i powielamy 

narrację o niezdarnej Rosji i skutecznej Ukrainie. To dość dobrze pokazuje również ciekawą 

funkcję mediów – zwłaszcza społecznościowych – w czasie konfliktu wojennego: dostarczanie 

nadziei i jednocześnie katharsis, którego bardzo potrzebujemy po wielu tygodniach 

obciążającej poznawczo i emocjonalnie czujności informacyjnej. Twórcy memów – zarówno 

ci oddolni, zwykli użytkownicy internetu, jak i nadawcy systemowi (w tym rządy 

zaangażowanych w wojnę państw) dobrze rozumieją tę naszą odbiorczą potrzebę i taki typ 

treści nam dostarczają.  

Tak jak można było oczekiwać, różnimy się w opiniach na temat mediów w Polsce  

(a dokładniej w przekonaniu na temat tego, czy polskie media zbyt wiele uwagi poświęcają 

wojnie w Ukrainie). Co trzeci Polak jest zdania, że polskie redakcje za dużo, za często, być 

może zbyt dokładnie opisują ten konflikt. To rzecz jasna dowód na zmęczenie odbiorców 

tematem, wynikające z wielomiesięcznej ekspozycji tematyki wojennej na czołówkach portali, 

gazet, w stacjach telewizyjnych. Z drugiej strony pewną nadzieję daje fakt, że ponad połowa 

ankietowanych jest przeciwnego zdania, a zatem zapewne utrzymuje zainteresowanie 

doniesieniami wojennymi, uznając ich rzeczywistą wagę i znaczenie.  

Ankietowani bardziej jednomyślni byli w wyrażaniu niepokoju o swoją przyszłość w kontekście 

wojny – ponad 70 proc. Polek i Polaków teraz bardziej niż przed wojną martwi się o swoją 

przyszłość. Podobna część Polaków pytana regularnie przez CBOS o podobną kwestię 

twierdzi, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski – w czerwcu 2022 r. 77 proc. 

(spadek wobec 85 proc.  w marcu, ale wzrost wobec 73 proc. w maju). To dowodzi, że konflikt 
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zbrojny tak blisko naszej granicy zburzył fundamenty poczucia bezpieczeństwa obywatelek  

i obywateli naszego kraju – rozumiemy w pełni, że (pozornie) bezpieczny świat, jaki znaliśmy 

jeszcze kilka lat temu właśnie się skończył. 

Tak jak solidarnie i powszechnie udzielaliśmy pomocy osobom uciekającym przed wojną  

w Ukrainie, tak powszechnie podzielamy pogląd o tym, że nasze najbliższe otoczenie 

właściwie przyjęło uchodźców wojennych. Ponad 90 proc. ankietowanych nie ma wątpliwości 

co do tego, że w ich „małych ojczyznach” dobrze przyjęto uchodźców z Ukrainy. Odmiennego 

zdania jest niecały 1 proc. (!) badanych. To w gruncie rzeczy wynik, który w całym sondażu 

cieszy najbardziej. 



 

 

Sondaż Laboratorium Badań Medioznawczych UW jest ważnym, potrzebnym i niezwykle aktualnym 

badaniem na temat tego, jak reprezentatywna próba Polaków postrzega wojnę w Ukrainie i jej wpływ 

na ich życie. Dowiadujemy się z niego, iż Polacy są bardzo przejęci wojną i nadal zainteresowani jej 

przebiegiem. Warto odnotować, iż pytanie o preferencje partyjne spotkało się zaskoczeniem i pewną 

niechęcią respondentów. Jak piszą autorzy raportu, może to świadczyć o tym, że wojna w Ukrainie  

i wszechobecna mobilizacja społeczeństwa polskiego jest zagadnieniem ponadpartyjnym. To ważne  

i ciekawe ustalenie. Jednakże, im dłużej trwa wojna, im dłużej Polacy słuchają o niej w mediach i im 

częściej wchodzą w interakcje z ukraińskimi uchodźcami, tym bardziej te opinie mogą się zmienić. 

Warto, aby badania takie jak to zaprezentowane przez zespół LBM UW, z tą samą rzetelnością 

metodologiczną, były powtarzane w kolejnych miesiącach, gdyż świat wydaje się tylko przyspieszać,  

a przecież bez analiz i refleksji trudno mówić o zrozumieniu tego, co się wokół nas dzieje.  

 

Prof. Magdalena Wojcieszak, University of California, Davis, University of Amsterdam 

 

 

Wojna w Ukrainie oraz towarzyszące jej wydarzenia (takie choćby jak masowa ucieczka osób 

poszukujących ochrony w innych krajach czy rosnące ryzyko globalnego kryzysu energetycznego  

i żywnościowego) drastycznie wpłynęła na codzienność Polaków. W tym kontekście szczególnej wagi 

nabierają wszelkie próby analityczne, których celem jest przybliżenie się do oceny tego, w jaki sposób 

dramatyczne wydarzenia za wschodnią granicą Polski wpływają na życie obywateli naszego kraju  

i sposób, w jaki oceniają rzeczywistość. Prezentowany właśnie sondaż LBM UW jest próbą ciekawą 

pod wieloma względami. Po pierwsze, ze względu na ograniczenia metodologiczne skupia się on na 

tylko kilku wybranych aspektach a dodatkowo takich, które dotyczą różnych sfer życia społecznego 

(poczucie zagrożenia, ocena realnych działań pomocowych, prezentacja tematyki wojennej w mediach 

czy wreszcie najbardziej zapewne kontrowersyjny temat, czyli odniesienie się do stanu przygotowań do 

wojny przez Federację Rosyjską). Po drugie, okazuje się, że wątki te łączy o wiele więcej niż tylko 

wybuch wojny – widać to wyraźnie w dyskusji na temat kontekstu badania, ale także w profilach 

społeczno-demograficznych, które wynikają z przedstawionej analizy. Po trzecie, wyniki raportu 

wskazują na poważną zmianę, jaka dokonała się na poziomie postrzegania samej Ukrainy i konfliktu 

wywołanego przez Rosją od roku 2014 (wyraźne wzmocnienie postaw proukraińskich i niemal 

jednoznaczne poglądy dotyczące obecnej wojny). Po czwarte, i zapewne najważniejsze, Autorzy 

raportu wyraźnie wskazują, że stanowi on jedynie zaproszenie do dalszych badań i analiz, które 

wymagać będą o wiele bardziej szczegółowego materiału badawczego i zróżnicowanych metod 

analitycznych. Widać to wyraźnie w przypadku wątku, który ze względu na moje zainteresowania 

badawcze, jest mi najbliższy. Z badania wynika, że olbrzymia większość respondentów w sposób 

pozytywny ocenia to, w jaki sposób osoby z Ukrainy zostały przyjęte w lokalnych społecznościach. 

Bliższa analiza pokazuje jednak, że to proste pytanie wywołuje cały szereg dodatkowych kwestii,  

m.in. jakie były źródła tak masowej erupcji indywidualnego i społecznego zaangażowania, czy różnice 

pomiędzy płciami w istocie wynikają z efektu solidarności z kobietami uciekającymi przed tragedią 

wojny, czy i jakie są polityczne konotacje odpowiedzi udzielanych na to pytanie (to np. w kontekście 

faktu, że osoby uchodzące przed wojną docierały przede wszystkim do dużych miast), czy i na ile 

bardzo pozytywna ocena wynikała z własnych doświadczeń (na co wskazywałaby mapa odpowiedzi). 

Po piąte wreszcie, prezentowane wyniki mają istotny wymiar praktyczny. Dotyczy on choćby oceny 

ekspozycji medialnej, oczywistej kwestii stopniowego wzrostu poziomu zmęczenia wojną,  

ale i powiązanej tym podatności na oddziaływanie zewnętrzne, w tym dezinformację. W szczególności 

jednak odnoszą się do obecnego i przyszłego postrzegania Ukrainy i Ukraińców, co może mieć 

kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej części świata.  

 

 

Prof. UW dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski 

 


