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1. Wstęp 

1.1 Wprowadzenie 
Patriotyzm to „szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i 

narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. To postawa społeczno-
polityczna, oparta na miłości do swego kraju i jego tradycji przy równoczesnym 
poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur.” W dzisiejszych czasach patriotyzm 
postrzegany jest nieco inaczej, niż  kilkadziesiąt lat temu. Żyjemy w wolnej, demokratycznej 
Polsce. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO. Czujemy się bezpiecznie. Dawniej 
patriota gotowy był oddać własne życie dla dobra ojczyzny. Dzisiaj ojczyzna nie wymaga 
poświęcania życia, lecz poszanowania tego co łączy wszystkich Polaków i co jest im bliskie, 
a jest to nasza mowa ojczysta,  symbole narodowe, kultura, tradycje,  historia i 
przynależność terytorialna.1 

Badanie na ten że temat zostało przeprowadzone wiosną 2018 roku, w stulecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę, wśród mieszkańców miasta Puławy w tym uczniów 
szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, osób które ukończyły edukację oraz seniorów.  Na 
początku tego opracowania przedstawimy krótko cele, a dalej omówimy uzyskane wyniki. 
Opracowanie kończy przedstawienie najważniejszych wniosków z analizy tejże ankiety. 

1.2 Cel Badania 
Podstawowym celem ankiety była ocena poziomu patriotyzmu wśród mieszkańców 

naszego miasta. Aby sprawdzić to spytano respondentów o kwestie: 

� Dumy z bycia Polakiem  
� Bycia przywiązanym do wartości jaką jest ojczyzna 
� Uczestnictwo w manifestacjach o charakterze narodowościowym 
� Przykładów patriotów 
� Oceny czy patriotyzm jest wartością ważną i potrzebną. 

1.3 Metodyka realizacji bada ń 
Badanie przeprowadzono na terenie miasta Puławy, w tym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Puławach, gdzie ankietowano uczniów (szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum), oraz „na mieście”, gdzie pytano osoby, które ukończyły edukację, 
seniorów oraz studentów. 

Badanie przeprowadzano w następujący sposób: 

� W szkole za pomocą samodzielnie przez uczniów wypełnianych ankiet. (w ten 
sposób odpowiadali uczniowie gimnazjum, liceum i szkoły podstawowej) 

� „Na mieście”, za pomocą ankiet wypełnianych przez ankietera (w ten sposób 
odpowiadali studenci, absolwenci oraz emeryci). 
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Ankieta zawierała 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Maksymalnie było 6 
odpowiedzi do wyboru, w czym w większości pytań była opcja „Nie wiem” lub „Nie mam 
zdania” 

 

2. Charakterystyka próby badawczej 
Ankietę o patriotyzmie przeprowadzono na grupie 257 osób w tym: 

• 24 uczniów szkoły podstawowej 
• 39 uczniów szkoły gimnazjalnej 
• 69 uczniów liceum 
• 15 studentów 
• 87 osób które ukończyły edukacje 
• 35 osób emerytowanych 

Najliczniejszą grupę stanowili osoby, które ukończyły edukację (32%),zaś najmniejszą 
studenci (6%). Stosunek procentowy przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 1. Struktura próby badawczej. 

  

3. Pytanie 1. Czy uwa żasz si ę za patriot ę. 

3.1 Wynik ogólny 
W badaniu okazało się, że mieszkańcy Puław uważają się za patriotów. 39% puławian 

odpowiedziało „Tak” zaś 43% udzieliło odpowiedzi „Raczej tak”, co daje łącznie 82%. 10% 
ankietowanych uznało że nie wie czy są patriotami, a 8% uznało, że nie jest albo „raczej nie” 
są patriotami. 
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Wykres 2. Czy uwa żasz si ę za patriot ę?  

 

3.2 Wynik szczegółowy 
Wśród uczniów szkoły podstawowej dominują osoby, które się uważają za patriotów. 

Za patriotów tam uważa się 54% respondentów zaś 25% nie uważa się za takich. Warto 
zaznaczyć że ponad 20% ankietowanych uznało, że nie wie . Wśród gimnazjalistów, 
licealistów i studentów mamy podobne wyniki, wyraźnie dominuje opcja „tak” , albo „raczej 
tak” (79,5%), niewiele osób wyraźnie zaprzecza, żeby było patriotami. Podobnie jak w szkole 
podstawowej jest duży odsetek odpowiedzi „nie wiem”.  Wśród osób które ukończyły 
edukację prawie wszyscy uznali że są patriotami . Zaś emeryci mają podobny stosunek 
odpowiedzi jak uczniowie gimnazjum i liceum. Wyniki ankiety wśród grup respondentów 
wskazują, się podobnym stosunkiem oddanych odpowiedzi.  

 

Wykres 3. Czy uwa żasz si ę za patriot ę? Podział na grupy respondentów. 
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4. Pytanie 2. Czy uwa żasz si ę za patriot ę. 

4.1 Wynik ogólny 
Mieszkańcy Puław chętnie potwierdzają dumę z swojej narodowej przynależności do 

Polski. 64% puławian odpowiedziało „Tak” zaś 23% udzieliło odpowiedzi „Raczej tak”, co 
daje łącznie 87%.Stanowczo zaprzeczyło 2%, 3% odpowiedziało „Raczej nie”, zaś pozostali 
zaznaczyli odpowiedź „nie wiem”. 

 

Wykres 4. Czy jeste ś dumny z bycia Polakiem? 

 

4.2 Wynik szczegółowy 
W wszystkich grupach jednoznacznie dominuje duma z bycia Polakiem. 

Wśród uczniów szkoły podstawowej, aż 1/3 respondentów zaznaczyła odpowiedź 
twierdząca, 16,7% zaprzeczyło, zaś ponownie w tej grupie jest największy odsetek 
odpowiedzi „Nie wiem”. Jeszcze więcej osób otwarcie przyznających się do tejże dumy jest 
wśród gimnazjalistów, bo aż 87,1%, a zaledwie 2,6% zaprzeczyło temu. Podobny stosunek 
odpowiedzi mamy w liceum i wśród studentów. Wśród osób, które ukończyły edukacje 
prawie wszyscy (96,6%) zaznaczyli odpowiedź „tak”, albo „raczej tak”. Podobny stosunek 
odpowiedzi jak u studentów pojawił się u emerytów. 

 



S t r o n a  | 8 

 

Wykres 5. Czy uwa żasz si ę za patriot ę. Wynik szczegółowy 

 

5. Pytanie 3. Czy w twoim domu obchodzi si ę święta narodowe. 

5.1 Wynik ogólny 
 Prawie połowa Puławian (49%) potwierdza regularne obchodzenie świąt narodowych. 
Czasami to robi 33%, zaś bardzo rzadko robi to 9%. Zaledwie 9% nigdy nie obchodziło świąt 
państwowych. 

Wykres 6. Czy w twoim domu obchodzi si ę święta narodowe? 

 

5.2 Wynik szczegółowy 
 Wśród uczniów szkoły podstawowej wyraźnie dominuje regularne obchodzenie świąt 
narodowych (62,5%), zaś czasami robi to ponad 20% respondentów. Tylko 8,3% obchodzi je 
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rzadko i tyle samo ich nie obchodzi. Niewiele różnią się wyniki w gimnazjum, wśród osób 
które ukończyły edukację. Wśród emerytów nie ma osób, które nigdy by nie obchodziły  świąt 
państwowych, zaś tutaj mamy największy odsetek osób które obchodzą je bardzo rzadko 
(22,2%). Wśród licealistów mamy zaś największy odsetek ludzi, którzy nigdy nie obchodzą 
tychże świąt (16,9%), 20,1% obchodzi je rzadko,35,5% obchodzi je czasami i porównywalna 
ilość obchodzi je regularnie. Podobne wyniki mamy wśród również studentów 

Wykres 7. Czy w twoim domu obchodzi si ę święta narodowe? Podział na 
grupy 
respondentów.

 

6. Pytanie 4. Czy w twoim domu wywiesza si ę flagę państwow ą w 
dniu świąt narodowych ? 

6.1 Wynik ogólny 
 Ciężko jest wyznaczyć wyraźnie dominującą odpowiedź. Najczęściej (31%) 
respondenci, odpowiadali że zawsze wywieszają flagę, gdy jest święto państwowe, ale 
zaledwie o procent mniej ankietowanych odpowiedziało, że nie robili tego nigdy, a 27% robi 
to czasami. 12% robi to zaś bardzo rzadko 
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Wykres 8. Czy w twoim domu wywiesza si ę flagę narodow ą w dniu świąt 
państwowych? 

 

6.2 Wynik szczegółowy 
Prawie połowa uczniów szkoły podstawowej udzieliło odpowiedzi, że nigdy w ich 

domu nie wywiesza się flagi (45,8%), czasami się to zdarza u 29,2% a tylko u 16,7% robi się 
to regularnie. W gimnazjum nieco chętniej podchodzi się do tej kwestii, regularnie wywiesza 
flagę 1/3 respondentów, a 20% nie robiła tego nigdy. Podobnie stosunek odpowiedzi 
wygląda wśród uczniów liceum i studentów, ale w liceum mamy więcej odpowiedzi 
stanowczo przeczących czyli „Nie, nigdy” (35,6%). Zaś wśród studentów jest wielu (1/3), 
którzy robią to bardzo rzadko. Podobnie jak w gimnazjum, stosunek odpowiedzi wygląda 
wśród osób, które ukończyły swoją edukację. Zaś wśród emerytów stanowczo odpowiedziało 
„Tak, zawsze”, aż 61,1% a 33,3% uznała, że tego nigdy nie robiła. 
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Wykres 9. Czy w twoim domu wywiesza si ę flagę narodow ą w dniu świąt 
państwowych? Podział na grupy respondentów. 

 

7. Pytanie 5. Czy w twoim domu wywiesza si ę flagę państwow ą w 
dniu świąt narodowych ? 

7.1 Wynik ogólny 
 Aż 76% Puławian przyznaje się, że doskonale zna polski hymn państwowy. 20% 
umie tylko pierwszą zwrotkę i refren. Tylko 4% przyznało, że zna tylko  fragmenty. Nikt nie 
przyznał się do tego, że nie umie go w ogóle. 

 

Wykres 10. Czy znasz słowa hymnu pa ństwowego? 
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7.2 Wynik szczegółowy 
Stosunek odpowiedzi w poszczególnych grupach niewiele się różni. 

Wg tej ankiety najlepiej hymn znają licealiści (81,0% zna go biegle, a 13,8% zna 
zwrotkę i refren) oraz gimnazjaliści gdzie wszyscy znają przynajmniej jedną zwrotkę i refren. 
Odpowiedzi wśród studentów, osób, absolwentów oraz emerytów są dosyć podobne (ok. 
73% umie go biegle, zaś ok. 20% zna tylko zwrotkę i refren a niewielki odsetek zna tylko 
urywki). Najmniej biegle znają go uczniowie szkoły podstawowej, zaledwie 58,3% zna cały, 
29,2% umie tylko pierwszą zwrotkę a aż 12,5% wykazuje się znajomością jedynie 
fragmentów 

Wykres 11. Czy znasz słowa hymnu pa ństwowego? Podział na grupy 
respondentów. 

 

8. Pytanie 6. Czy wi ążesz swoj ą przyszło ść z życiem w Polsce? 

8.1 Wynik ogólny 
 Wśród respondentów dominowały osoby, które wiążą przyszłość z Polską (79%). 
Tylko 3% stanowczo powiedziała, że w ogóle nie planuje swojej przyszłości w naszym kraju. 
18% uznało, że „raczej nie” wiąże przyszłości z naszym państwem. 
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Wykres 12. Czy wi ążesz swoj ą przyszło ść z życiem w Polsce? 

 

8.2 Wynik szczegółowy 
Seniorzy stanowczo planują swoją przyszłość w naszym kraju (94,4%), podobnie 

myślą też absolwenci. Wśród studentów 58,3%  odpowiedziało „Tak”, 25% „raczej tak”, zaś 
16,6%, że nie wiążą swojej przyszłości z naszym państwem. W liceum wyraźnie dominuje 
opcja „raczej tak” (55,9%). Stosunek odpowiedzi wśród gimnazjalistów jest porównywalny do 
tego którzy mieli studenci. W szkole podstawowej najwięcej osób odpowiedziało, że nie myśli 
nawet o planowaniu przyszłości w naszym kraju (16,7%), 37,5% odpowiedziało, że „raczej 
nie”, 20% że „raczej tak”, a stanowczo potwierdziło 25%. 
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Wykres 13. Czy wi ążesz swoj ą przyszło ść z życiem w Polsce? Podział na 
grupy 
respondentów.

 

9. Pytanie 7. Czy w wypadku zagro żenia ojczyzny stan ąłbyś w jej 
obronie? 

9.1 Wynik ogólny 
 Puławianie chętnie deklarują chęć do obrony ojczyzny w razie zagrożenia jej 
suwerenności. 37%, odpowiedziało , że zrobi to z całą pewnością, a 41%, że raczej też tak 
postąpi. Tylko 2% respondentów wyraźnie wykluczyło taką możliwość, 5% uznało, że raczej 
nie będzie bronić naszego kraju. 

Wykres 14. Czy w wypadku zagro żenia ojczyzny stan ąłbyś w jej obronie?  
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9.2 Wynik szczegółowy 
Wyniki wśród gimnazjalistów, licealistów, absolwentów i emerytów są porównywalne. 

Ok. 50%, uznało że na pewno stanie do obrony ojczyzny, ok. 40%, że raczej na pewno to 
uczni, zaś tylko ok.8% uznało, że tego nie uczni. Wśród studentów jest mniej osób, które 
stanowczo chcą bronić ojczyzny (33% uważa, że „Tak z całą pewnością” a 50% że „raczej 
tak”). Najmniej stanowcze postawy przyjmują uczniowie szkoły podstawowej. 16,7% 
odpowiedziało, że nie wie czy będzie bronić Polski, 20,8%, że „raczej nie” 37,5%, „raczej 
tak”, a tylko 20,8% udzieliło odpowiedzi, że uczyni to z całą pewnością. 

Wykres 15. Czy w wypadku zagro żenia ojczyzny stan ąłbyś w jej obronie? 
Podział na grupy 
respondentów.
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10. Pytanie 8. Czy w wypadku utraty przez Polsk ę 
niepodległo ści zrobił(a)by ś coś, by j ą pomóc odzyska ć? 

9.1 Wynik ogólny 
 Puławianie spytani o tą kwestie, uznali, że pomogą odzyskać jej niepodległość. Tak 
uznało aż 91% pytanych osób (45% odpowiedziało, że z całą pewnością, a 46%, że raczej to 
uczyni). Tylko 1% stanowczo zaprzeczyło takiej możliwości, a 8% raczej nie będzie chciała 
się angażować w wyzwalanie naszego kraju w razie utraty suwerenności. 

 

Wykres 16 Czy w wypadku utraty przez Polsk ę niepodległo ści 
zrobił(a)by ś coś, by j ą pomóc odzyska ć? 

 

10.2 Wynik szczegółowy 
W wszystkich grupach mamy podobny trend: ok. 90% respondentów rozpatruje 

możliwość ratowania ojczyzny z obcego panowania. Utrzymuje się on w gimnazjum, liceum, 
wśród studentów , absolwentów oraz emerytów. Wyjątek stanowi szkoła podstawowa, gdzie 
do tej kwestii podchodzi się o wiele ostrożniej. Prawie 30% uczniów przyznaje, że raczej nie 
będzie pomagać w razie ewentualnej utraty niepodległości przez Polskę, a tylko w 
porównaniu z resztą grup 70%, pomoże, gdy będzie to konieczne. Najmniej stanowczych 
reakcji na taką sytuacje jest w liceum (27,1%, że na pewno pomoże, zaś 1,7%, że na pewno 
tego nie uczyni), zaś najwięcej jest wśród studentów (63,6%, że na pewno pomoże). 
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Wykres 17. Czy w wypadku utraty przez Polsk ę niepodległo ści 
zrobił(a)by ś coś, by j ą pomóc odzyska ć?  Podział na grupy 
respondentów. 

 

11.  Pytanie 9. Czy znasz dokładn ą datę odzyskania przez Polsk ę 
niepodległo ści? 

11.1 Wynik ogólny 
 Respondenci w znacznej większości przynajmniej w przybliżeniu do jednego roku, 
wie kiedy Polska odzyskała niepodległość (87%, z czego 73% zna dokładną datę a 14% 
tylko rok). 6% przyznaje, że zna tylko dzień odzyskania niepodległości, a 7% nie zna jej w 
ogóle. 
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Wykres 18. Czy znasz dokładn ą datę odzyskania przez Polsk ę 
niepodległo ści? 

 

11.2 Wynik szczegółowy 
W szkole podstawowej, gimnazjum , liceum i wśród emerytów, mamy porównywalny 

stosunek odpowiedzi. Ok. 64% zna dokładnie datę odzyskania niepodległości, ok. 12% zna 
tylko rok a ok. 10% zna tylko dzień. Ok. 12% nie zna jej wcale. Prawie 100% osób, które 
ukończyły edukację zna przynajmniej rok odzyskania przez nasz kraj wolności. Najmniejszy 
odsetek osób, które znają przynajmniej datę jest wśród studentów (75%). 

Wykres 19. Czy znasz dokładn ą datę odzyskania przez Polsk ę 
niepodległo ści? Podział na grupy respondentów. 
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  12.  Pytanie 10. Czy podejmujesz działania dla do bra ojczyzny? 

12.1 Wynik ogólny 
 69% Puławian przyznaje, że podejmuje działania na rzecz dobra naszego kraju. 
Zaprzecza temu stanowczo 6%, a odpowiedź „raczej nie” udzieliło 10% pytanych. Duży 
odsetek osób uznała że nie wie czy podejmuje takie działania (15%). 

 

Wykres 20. Czy podejmujesz działania dla dobra ojcz yzny? 

 

12.2 Wynik szczegółowy 
 Wśród uczniów szkoły podstawowej 54,1% podejmuje działania dla dobra ojczyzny, 
zaś 29,2% uznaje, że nie. 17% uczniów zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. Podobnie 
stosunek odpowiedzi wygląda wśród seniorów oraz w gimnazjum. Największy odsetek 
odpowiedzi „Nie wiem” mamy wśród licealistów (22%), zaś pozostałe wyniki wyglądają 
podobnie jak w szkole podstawowej. Najwięcej osób, bo aż 83,3%, którzy otwarcie przyznają 
się do działań na rzecz kraju jest wśród studentów. Podobnie odpowiadali osoby, które 
ukończyły swoją edukację. 
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Wykres 21. Czy podejmujesz działania dla dobra ojcz yzny? Podział na 
grupy respondentów. 

 

13.  Pytanie 11. Czy jeste ś za spolszczaniem zagranicznych 
imion i nadawaniem im dzieciom (np. Brajan, D żesika)? 

13.1 Wynik ogólny 
 Wyraźnie dominują głosy przeciwne spolszczaniu zagranicznych imion. Przeciw temu 
jest 65% pytanych osób. Za to 20% ankietowanych poprało takie działania. Warto 
zaznaczyć, że aż 15% respondentów nie ma zdania na ten temat. 

 

Wykres 22. Czy jeste ś za spolszczaniem zagranicznych imion i 
nadawaniem im dzieciom (np. Brajan, D żesika)? 
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13.2 Wynik szczegółowy 
 Wśród uczniów szkoły podstawowej mamy największy odsetek osób, które nie mają 
zdania na ten temat (29,2%). Spolszczanie imion obcego pochodzenia, popiera ok. 20% 
pytanych wśród tej grupy, zaś neguje ok. 50%.Niewiele różni się stosunek odpowiedzi wśród 
gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej, mamy jedynie mniej osób, które nie mają na 
ten temat zdania. Najwięcej głosów sprzeciwiających się spolszczeniom są w liceum (aż 
60,7%). Bardzo podobnie wyglądają też odpowiedzi wśród osób, które ukończyły edukację. 
Najbardziej popierającą takie działania grupą są studenci (36,4% z nich jest za tym). Emeryci 
zaś najmniej chętnie popierają spolszczania takich imion (11,2%). 

Wykres 23. Czy jeste ś za spolszczaniem zagranicznych imion i 
nadawaniem im dzieciom (np. Brajan, D żesika)?  Podział na grupy 
respondentów. 

 

14. Pytanie 12. Czy wspierasz działalno ść polskich firm poprzez 
preferowanie ich towarów nad zakupem towarów firm 
zagranicznych? 

14.1 Wynik ogólny 
 Puławianie chętnie wspierają działalność polskich firm, chętniej wybierając ich 
produkty niż zagranicznych koncernów. Takie działania podejmuje 64% ankietowanych. 
Stanowczo zaprzecza temu 5%, zaś 12% udzieliło odpowiedzi „raczej nie”. Wielu osobom, 
jest obojętne czy wybierają produkty obcego pochodzenia czy rodzimego (prawie 20%). 
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Wykres 24. Czy wspierasz działalno ść polskich firm poprzez 
preferowanie ich towarów nad zakupem towarów firm z agranicznych? 

 

14.2 Wynik szczegółowy 
 Najbardziej patriotyczna grupą pod tym względem są studenci (83,3% wybiera 
polskie produkty). Najwięcej osób, którym jest obojętne pochodzenie produktu są wśród 
uczniów szkoły podstawowej i absolwentów (30,4%), tam też prawie identycznie wygląda 
stosunek udzielonych odpowiedzi w tej kwestii. Wyniki wśród uczniów gimnazjum, liceum i 
emerytów są bardzo zbliżone. Ok. 20% nie obchodzi kraj pochodzenia, a około 50% wybiera 
polskie produkty. 

Wykres 25. Czy wspierasz działalno ść polskich firm poprzez 
preferowanie ich towarów nad zakupem towarów firm z agranicznych?  
Podział na grupy respondentów. 
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15. Pytanie 13. Czy losy Polski s ą dla Ciebie wa żne? 

15.1 Wynik ogólny 
 Respondenci wykazują się wyjątkową troską o losy naszego kraju. Aż 86% puławian 
przyjmuje taką postawę. Tylko 6% pytanych osób nie obchodzi ta kwesta. 8% nie ma zdania 
na ten temat. 

 

Wykres 26. Czy losy Polski s ą dla Ciebie wa żne? 

 

15.2 Wynik szczegółowy 
 Największą troską o losy kraju jak nie trudno się domyślić wykazują się emeryci 
(prawie 95% odpowiedziało „Tak”). Wśród studentów i absolwentów, mamy podobny 
stosunek odpowiedzi, ale jest więcej odpowiedzi „raczej tak” (ok. 20%). Jeszcze więcej 
takich odpowiedzi udzielili licealiści (33,9%). Tutaj zaczynają pojawiać się w większej ilości 
odpowiedzi „Nie mam zdania” (ok. 10%). Podobnie sytuacja wygląda wśród gimnazjalistów. 
Najwięcej osób, które nie mają zdania są wśród uczniów szkoły podstawowej (1/4 
respondentów z tej grupy). 
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Wykres 27. Czy losy Polski s ą dla Ciebie wa żne? Podział na grupy 
respondentów.

 

16. Pytanie 14. Kto według ciebie jest najlepszym p rzykładem 
patrioty? 

16.1 Wynik ogólny 
 W tym pytaniu spróbowaliśmy określić, kto z znanych osobowości jest najlepszym 
przykładem polskiego patrioty. Dla 43% respondentów jest to Karol Wojtyła, co czyni go 
wyraźnym faworytem respondentów nad Józefem Piłsudzkim (22%). 3. Miejsce przysługuje 
Lechowi Wałęsie, który uzyskał 12% głosów. Dalej uplasowali się Adam Mickiewicz z 
wynikiem 9% i Adam Małysz osiągając 5%. 9% wskazało, że zna lepsze przykłady patriotów 
od podanych poniżej. 

1. Karol Wojtyła 43% 
2. Józef Piłsudzki 22% 
3. Lech Wałęsa 12% 
4. Adam Mickiewicz 9% 
5. Adam Małysz 5% 
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Wykres 28. Kto według ciebie jest najlepszym przykł adem patrioty? 

 

16.1 Wynik szczegółowy 
 W wszystkich grupach Karol Wojtyła był wg respondentów najlepszym przykładem 
patrioty. Jedynie studenci uznali, że porównywalnym wzorce jest Józef Piłsudzki (osiągnęli 
oni tam po 40% głosów). Podobnie wyglądała sytuacja wśród uczniów gimnazjum, gdzie 
Karol Wojtyła miał niewielką przewagę nad Piłsudzkim (ok. 2%). Uczniowie szkoły 
podstawowej najchętniej uznawali za dobry przykład patrioty Lecha Wałęsę (16,7%), tutaj 
Karol Wojtyła osiągną już znaczną przewagę głosów (50%). Ten trend utrzyma się w 
pozostałych grupach. Nikt wśród studentów nie zaznaczył Lecha Wałęsy, a bardzo mały 
odsetek (5,7%) osiągnął wśród emerytów. W pozostałych grupach osiągnął wynik ok. 10%. 
Podobne wyniki osiągał Adam Mickiewicz. Adam Małysz zaś nigdy nie osiągnął więcej niż 
11% głosów. 

 

Wykres 29. Kto według ciebie jest najlepszym przykł adem patrioty? 
Podział na grupy respondentów. 

 



S t r o n a  | 26 

 

17. Pytanie 15. Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzeb ny? 

17.1 Wynik ogólny 
 Puławianie silnie wykazują potrzebę patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Aż 92% 
respondentów uznało, że miłość do ojczyzny jest jak najbardziej aktualną wartością. Tylko 
2% respondentów stanowczo temu zaprzeczyło. 

 

Wykres 30. Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzebny? 

 

17.2 Wynik szczegółowy 
 Dużą potrzebą patriotyzmu w dzisiejszych czasach wykazują się emeryci. Aż 95% z 
nich udzieliło takiej odpowiedzi, a nikt tam stanowczo temu nie zaprzeczył. Podobnie 
sytuacja ma się wśród osób, które ukończyły edukację, tutaj mamy największy odsetek osób, 
które uznają patriotyzm za wartość aktualną, aż 99% respondentów tam udzieliło odpowiedź 
twierdzącą. Im młodsi respondenci tym mniejszy odsetek osób które uznają miłość do 
ojczyzny jako coś aktualnego (90% wśród studentów, 87,7% wśród licealistów). Wyjątek 
stanową gimnazjaliści (94,8%). W szkole podstawowej jedynie zgodnie z powyższym 
trendem tylko 65,8% uznało patriotyzm za wartość dzisiaj potrzebną. Aż 29,2% pytanych tam 
uznało ją za niepotrzebną i nieaktualną. 
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Wykres 31. Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzebny? P odział na grupy 
respondentów. 

 

18. Pytanie 16. Czy gdyby ś dostał/a mo żliwo ść atrakcyjnej pracy 
„na stałe” za granic ą, wyjechał(a)by ś? 

18.1 Wynik ogólny 
 Ponad połowa pytanych osób, wyjechałaby za chlebem „na stałe”, gdyby mieli taką 
możliwość. Odpowiedź twierdzącą na to pytanie udzieliło 52%. Tylko 30% osób zachowuje 
postawę w pełni patriotyczną ; nie wyjechałoby nawet jakby dostali atrakcyjną ofertę pracy. 
Ciekawym faktem jest duży odsetek odpowiedzi „to zależy” (18%). Pokazuje to dużą 
niekonsekwencje wśród respondentów, z jednej strony uważają się za patriotów, ale z 
drugiej strony gdyby dostali coś lepszego wybiorą nie nasz kraj ale tą lepszą opcję. 
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Wykres 32. Czy gdyby ś dostał/a mo żliwo ść atrakcyjnej pracy „na stałe” 
za granic ą, wyjechał(a)by ś? 

 

18.2 Wynik szczegółowy 
 Na poniższym wykresie widać wyraźny trend; im młodsza grupa respondentów, tym 
chętniej chcą wyjechać „za chlebem” na stałe. Wśród uczniów szkoły podstawowej ponad 
70% osób z chęcią wyjechałoby za granicę za pracą, zaś tylko 8,4% zachowuje w pełni 
patriotyczną postawę. Podobnie wygląda gimnazjum, ale zmniejsza się stosunek odpowiedzi 
pozytywnych. Największy odsetek odpowiedzi „to zależy” mamy wśród studentów (1/4 
odpowiedzi). Absolwenci i emeryci są o wiele bardziej przywiązani do naszego kraju. Wśród 
absolwentów 52,9% respondentów zaprzeczyło możliwości wyjazdu za granice do pracy, 
jeszcze bardziej są seniorzy, bo aż 72,2% wykluczyło taką możliwość. 
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Wykres 33. Czy gdyby ś dostał/a mo żliwo ść atrakcyjnej pracy „na stałe” 
za granic ą, wyjechał(a)by ś?  Podział na grupy respondentów. 

 

19. Pytanie 17. Czy według ciebie łatwiej jest by ć patriot ą dziś, 
czy łatwiej było kiedy ś? 

 19.1 Wynik ogólny 
 Puławianie uważają, że łatwiej było być kiedyś patriotą niż dzisiaj (61%).  

Wykres 34. Czy według ciebie łatwiej jest by ć patriot ą dziś, czy łatwiej 
było kiedy ś? 
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19.2 Wynik szczegółowy 
 W szkole podstawowej aż 2/3 uczniów uważa że dawniej było być kiedyś patriotą niż 
dziś. O wiele bardziej podzielone zdania są w gimnazjum (51,2% kiedyś, 48,8% dziś). 
Stosunek odpowiedzi w liceum jest zbliżony do tego w szkole podstawowej. Podobnie 
odpowiadali studenci i absolwenci. Jedynie seniorzy uznali, że dzisiaj jest łatwiej być patriotą 
niż kiedyś (64,3%).  

Wykres 35. Czy według ciebie łatwiej jest by ć patriot ą dziś, czy łatwiej 
było kiedy ś? Podział na grupy respondentów. 

 

20. Pytanie 18. Czy uczestniczyłe ś/aś kiedykolwiek w 
demonstracjach, pochodach, manifestacjach czy marsz ach o 
charakterze patriotycznym? 

 20.1 Wynik ogólny 
 Puławianie niechętnie uczestniczą w manifestacjach patriotycznych. Odpowiedź 
twierdzącą udzieliło jedynie 39% respondentów. Spytano czy kiedykolwiek a nie czy 
regularnie, stąd podejrzenie, że duża cześć z nich była na takim wydarzeniu tylko raz. 
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Wykres 36. Czy uczestniczyłe ś/aś kiedykolwiek w demonstracjach, 
pochodach, manifestacjach czy marszach o charakterz e patriotycznym?  

 

20.2 Wynik szczegółowy 
 Ponownie widać trend im młodsza grupa respondentów, tym mniej odpowiedzi 
twierdzących. Tu aż prawie 80% nigdy nie brała udziału w powyższych demonstracjach 
Ponownie znowu wyjątkiem jest gimnazjum, ale i tu większość nigdy nie była na takich 
wydarzeniach (52,5%). Jedyną grupą, w której większość kiedykolwiek wzięła udział w takim 
pochodzie itp. byli emeryci. Tutaj, aż 72,2% przynajmniej raz w życiu wzięła w tym udział. 

Wykres 37. Czy uczestniczyłe ś/aś kiedykolwiek w demonstracjach, 
pochodach, manifestacjach czy marszach o charakterz e patriotycznym?  
Podział na grupy respondentów. 

 

21. Pytanie 19. Czy dbasz o czysto ść języka polskiego? 

 21.1 Wynik ogólny 
 Większość pytanych osób, kwestię czystości języka, uznała za priorytetową. 
Odpowiedź tak zaznaczyło 63% pytanych. Duży odsetek respondentów, uznało, że to zależy 
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kiedy dbają o czystość naszej mowy (1/4 pytanych). Tylko 12% odpowiedziało, że nie dba 
kompletnie o nasz język.  

 

Wykres 38. Czy dbasz o czysto ść języka polskiego?  

 

21.1 Wynik szczegółowy 
 Ponownie widać, że dbałość o język zależy od wieku pytanej osoby. Wśród uczniów 
szkoły podstawowej jedynie 29,2% dba o polszczyznę. Tutaj też ponad połowa uznała, że 
dbanie o czystość naszego języka zależy od sytuacji. Najwięcej osób zaprzeczyło, że dba o 
język, w gimnazjum (30,9%). Najbardziej konserwatywną grupą pod względem dbałości o 
język są absolwenci i emeryci. Tutaj ok. 85% otwarcie przyznaje się do tego ,że dba o naszą 
mowę. 
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Wykres 39. Czy dbasz o czysto ść języka polskiego? Podział na grupy 
respondentów. 

 

22. Pytanie 20. Czy kiedykolwiek uczestniczyłe ś/aś w 
uroczysto ściach patriotycznych z okazji świąt państwowych? 

 22.1 Wynik ogólny 
 W przeciwieństwie do manifestacji, puławianie chętniej uczestniczą w 
uroczystościach państwowych. Pozytywnie odpowiedziało aż 78% respondentów. 

Wykres 40. Czy kiedykolwiek uczestniczyłe ś/aś w uroczysto ściach 
patriotycznych z okazji świąt państwowych? Wynik ogólny. 
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22.2 Wynik szczegółowy 
 W wszystkich grupach poza liceum (tylko 1/3 respondentów odpowiedziała, że 
kiedykolwiek brała udział) dominują osoby, które były kiedykolwiek na uroczystościach 
państwowych. Najwięcej osób, które przyznają się , że przynajmniej raz były na takim 
wydarzeniu są to osoby, które ukończyły edukację (87,2%) oraz w gimnazjum (86,8%). W 
pozostałych grupach utrzymuje się podobny stosunek odpowiedzi. 

 

Wykres 41. Czy kiedykolwiek uczestniczyłe ś/aś w uroczysto ściach 
patriotycznych z okazji świąt państwowych? Podział na grupy 
respondentów. 

 

 

23. Podsumowanie 
 

23.1 Podsumowanie 
Przeprowadzone badanie dotyczy ważnej tematyki : poziomu patriotyzmu naszych 

rodaków. Poruszono tematy dumy z naszej ojczyzny, przywiązania do niej, uczestnictwa w 
manifestacjach patriotycznych, przykładów patriotów oraz czy patriotyzm jest wartością nadal 
aktualną i potrzebną. 

Wyniki ankiety stanowią dokładną i wiarygodną bazę do porównań dla innych badań na 
temat patriotyzmu Polaków. ` 

23.2 Wnioski 
Poniżej przedstawiono wybrane najważniejsze wyniki z badania: 

Pozytywne strony: 
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� W badaniu okazało się, że mieszkańcy Puław uważają się za patriotów. 39% 
puławian odpowiedziało „Tak” zaś 43% udzieliło odpowiedzi „Raczej tak”, co 
daje łącznie 82%. 10% ankietowanych uznało że nie wie czy są patriotami, a 
8% uznało, że nie jest albo „raczej nie” są patriotami. 

� Prawie połowa Puławian (49%) potwierdza regularne obchodzenie świąt 
narodowych. Czasami to robi 33%, zaś bardzo rzadko robi to 9%. Zaledwie 
9% nigdy nie obchodziło świąt państwowych. 

� Puławianie chętnie deklarują chęć do obrony ojczyzny w razie zagrożenia jej 
suwerenności. 37%, odpowiedziało , że zrobi to z całą pewnością, a 41%, że 
raczej też tak postąpi. Tylko 2% respondentów wyraźnie wykluczyło taką 
możliwość, 5% uznało, że raczej nie będzie bronić naszego kraju. 

� Wśród respondentów dominowały osoby, które wiążą przyszłość z Polską 
(79%). Tylko 3% stanowczo powiedziała, że w ogóle nie planuje swojej 
przyszłości w naszym kraju. 18% uznało, że „raczej nie” wiąże przyszłości z 
naszym państwem. 

� 69% Puławian przyznaje, że podejmuje działania na rzecz dobra naszego 
kraju. Zaprzecza temu stanowczo 6%, a odpowiedź „raczej nie” udzieliło 10% 
pytanych. Duży odsetek osób uznała że nie wie czy podejmuje takie działania 
(15%). 

� Puławianie chętnie wspierają działalność polskich firm, chętniej wybierając ich 
produkty niż zagranicznych koncernów. Takie działania podejmuje 64% 
ankietowanych. Stanowczo zaprzecza temu 5%, zaś 12% udzieliło odpowiedzi 
„raczej nie”. Wielu osobom, jest obojętne czy wybierają produkty obcego 
pochodzenia czy rodzimego (prawie 20%). 

� Respondenci wykazują się wyjątkową troską o losy naszego kraju. Aż 86% 
puławian przyjmuje taką postawę. Tylko 6% pytanych osób nie obchodzi ta 
kwesta. 8% nie ma zdania na ten temat. 

� Puławianie silnie wykazują potrzebę patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Aż 
92% respondentów uznało, że miłość do ojczyzny jest jak najbardziej aktualną 
wartością. Tylko 2% respondentów stanowczo temu zaprzeczyło. 

Negatywna strony: 

� Ponad połowa pytanych osób, wyjechałaby za chlebem „na stałe”, gdyby mieli 
taką możliwość. Odpowiedź twierdzącą na to pytanie udzieliło 52%. Tylko 
30% osób zachowuje postawę w pełni patriotyczną ; nie wyjechałoby nawet 
jakby dostali atrakcyjną ofertę pracy. Ciekawym faktem jest duży odsetek 
odpowiedzi „to zależy” (18%). Pokazuje to dużą niekonsekwencje wśród 
respondentów, z jednej strony uważają się za patriotów, ale z drugiej strony 
gdyby dostali coś lepszego wybiorą nie nasz kraj ale tą lepszą opcję. 

� Puławianie uważają, że łatwiej było być kiedyś patriotą niż dzisiaj (61%).  
� Im młodsze są pytane osoby tym mniej patriotyczne postawy przyjmują. 
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