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Wstęp
Polska ze wszystkich państw Eu-
ropy uważana jest za najbardziej 
gorliwego sprzymierzeńca Ukra-
iny z najsilniejszym poparciem dla 
ukraińskich zmagań, a mimo to 
nawet w Polsce propaganda ro-
syjska znajduje wielu zwolenników  
i wyznawców.

Wojna to nie tylko starcia dwóch 
wrogich sobie armii. To także starcia 
informacyjne. Zwaśnione państwa 
próbują wpływać na opinię publicz-
ną nie tylko własnego społeczeń-
stwa, lecz także społeczeństwa wro-
ga i jego sojuszników. Propaganda 
pierwszego typu ma gwarantować 
wysokie morale i poparcie dla dal-
szych działań wojennych, gdy – oczy-
wiście – propaganda drugiego typu 
ma osłabiać morale i poparcie dla 
działań wojennych. Wytwarza ona 
przekonanie, że zwycięstwo jest albo 
niemożliwe, albo zbyt kosztowne, by 
kontynuować działania militarne – 
że lepiej poddać się bądź usiąść do 
stołu negocjacyjnego.

Odkąd w 2014 r. Rosja napadła na 
Ukrainę, tworząc de facto ruch se-
paratystów na wschodzie kraju, nie 
tylko sama Ukraina, ale i cała Eu-
ropa znajdowała się na celowniku 
rosyjskich działań propagandowych. 
Arsenał tych działań był bardzo bo-
gaty: od wykorzystywania własnych 
mediów (Np. Russia Today), przez 
wzmacnianie przekazu przyjaznych 
Rosji tzw. pożytecznych idiotów po 
prowadzenie farm trolli, rozprzestrze-
niających opinie i fakty, bądź tezy 
udające fakty, które były w zgodzie 
z aktualną linią narracyjną Kremla.

Wywieranie wpływu na opinię pu-
bliczną w demokracjach ma oczywi-

stą użyteczność: politycy podejmują 
swoje decyzje w oparciu o narodowy 
sentyment chwili badany za pomocą 
sondaży. Do momentu pełnoska-
lowej inwazji, która miała miejsce  
w lutym tego roku, Rosjanom udało 
się odnosić w wojnie informacyjnej 
wymierne sukcesy. Do największych 
należało przekonanie części Europy, 
że możliwa jest długofalowa współ-
praca energetyczna z Rosją. Dlatego 
mimo sprzeciwu państw takich, jak 
Polska, wybudowano rurociąg Nord 
Stream 2. Dzisiaj – po pełnoskalowym 
ataku Rosji na Ukrainę – mało kto już 
wierzy, że współpraca energetyczna 
z Rosją będzie możliwa, a niemal nikt 
nie uważa, że jest pożądana. Rosja 
jednak aktywnie promuje inne, sprzy-
jające jej komunikaty, które – jeśli się 
przyjmą – mogą doprowadzić do 
zniesienia sankcji nałożonych na Ro-
sję, osłabienia poparcia dla pomo-
cy militarnej i finansowej udzielanej 
Ukrainie, zmniejszenia skali wsparcia 
dla uchodźców, a nawet wywołania 
na tym tle konfliktów społecznych. 
Koniec końców skuteczna propa-
ganda może przechylić szalę zwy-
cięstwa na korzyść Rosji. 

W związku z powyższym Warsaw En-
terprise Institute zleciło firmie ba-
dawczej Maison and Partners zba-
danie, jaki odzew znajdują w polskim 
społeczeństwie tezy forsowane przez 
kremlowską propagandę. Wyodręb-
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niliśmy osiem tez zgodnych z linią 
rosyjskiej propagandy i jednocześnie 
przewijających się w szeroko rozu-
mianej polskiej debacie publicznej. 

I tak, jako że wielu obserwatorów za-
uważyło wysoką korelację pomię-
dzy sprzeciwem wobec szczepień na  
COVID-19 a tendencją do obwiniania 
Zachodu za wybuch konfliktu w Ukra-
inie, zapytaliśmy respondentów, czy 
zgadzają się, że „Wojna to spisek li-
beralnych elit Zachodu, tych samych, 
które zaplanowały pandemię”? Ze 
względu na wyjątkową popularność 
teorii „realizmu ofensywnego”, gło-
szącego konieczność zabezpieczania 
stref wpływów przez wielkie mocar-
stwa, zapytaliśmy respondentów też 
o to, czy uważają, że „gdyby nie eks-
pansja NATO na Wschód, Putin nie 
zaatakowałby Ukrainy?”. W związku 
z popularnym w pewnych kręgach 
przekonaniem o zachodzącej „ukra-
inizacji Polski”, mającej prowadzić  
z konieczności do konfliktów społecz-
nych ze względu na rzekomy nacjona-
lizm Ukraińców respondenci byli także 
pytani o to, czy zgadzają się z tezą, że 
„nie powinniśmy pomagać Ukrainie, 
dopóki nie pokaja się za Wołyń i nie 
potępi Bandery”. Z kolei ze względu 
na to, że w dyskusji o polskiej pomocy 
dla Ukrainy pojawiają się często ar-
gumenty ekonomiczne, zapytaliśmy 
respondentów, czy podzielają opinię, 
że „Polski nie stać na uchodźców”,  
a „uchodźcy z Ukrainy to tak napraw-
dę imigranci ekonomiczni”. Ponadto 
pytaliśmy o stanowisko Polaków wo-
bec pożądanego rozwiązania kon-
fliktu – czy „powinniśmy zaprzestać 
dostarczania broni, bo to podpala 
dalej konflikt, który nie ma z nami 
żadnego związku”? Czy „powinniśmy 
promować pokój za wszelką cenę, 
nawet za cenę ustępstw terytorial-
nych Ukrainy wobec Rosji?”. Pytaliśmy 
też o pożądane postawy Polski wo-
bec Rosji: „Czy faktycznie nie należy 

drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń 
nuklearną”?

Poszczególne tezy propagandy ro-
syjskiej nie muszą być z gruntu bądź 
całkowicie fałszywe. Często są do 
obrony lub noszą znamiona racjo-
nalnego argumentu. Problem jednak 
w tym, że opierają się zazwyczaj na 
półprawdach, nie uwzględniają siły 
kontrargumentów i są dobrane pod 
tezę – tak, by w złym świetle stawiać 
Ukrainę i Zachód, wywołując w spo-
łeczeństwie niezadowolenie i bunt. 
Co więcej, podzielanie tez zgodnych 
z rosyjską linią nie musi być – i naj-
częściej  nie jest – uświadomioną 
prorosyjskością. Można godzić to  
z potępieniem dla samej wojny oraz 
szczerą wiarą w to, że są one zgodne 
z interesem Polski. 

Uznaliśmy, że jednoczesna wiara w co 
najmniej cztery z ośmiu wybranych 
przez nas tez oznacza, że rosyjska 
propaganda silnie wpływa na daną 
osobę. I tak okazało się, że próg ten 
osiąga aż 34 proc. Polaków, a 66 proc. 
Polaków zgadza się z maksymalnie 
trzema postawami z prezentowanych 
ośmiu. Polacy najsilniej zgadzają się 
ze stwierdzeniem, że „Polski nie stać na 
uchodźców” – 60 proc. Polaków jest 
tego zdania. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że choć postawa ta sprzyja 
polityce Putina, to niekoniecznie musi 
oznaczać bycie ofiarą propagandy 
prorosyjskiej, a motywy stojące za 
aprobatą tej tezy mogą w dużej mie-
rze być związane z innymi czynnikami 
(np. z pogorszeniem własnej sytuacji 
materialnej). Polacy w najmniejszym 
stopniu akceptują tezy odnoszące się 

Aż 60 proc. Polaków jest 
zdania, że Polski nie stać 

na uchodźców.
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do przyczyn wybuchu wojny („Gdyby 
nie ekspansja NATO na Wschód, Putin 
nie zaatakowałby Ukrainy” – 24 proc. 
zgadzających się) oraz kwestii po-
mocy Ukraińcom („Nie powinniśmy 
pomagać Ukrainie, dopóki nie pokaja 
się za Wołyń i nie potępi Bandery” –  
24 proc. zgadzających się). W przy-
padku pozostałych postaw związa-
nych z wojną w Ukrainie, będących 
w zgodzie z interesami Putina, ob-
serwuje się stopień zgadzania się na 
poziomie około 30–35 proc. 

Wyjątkowo ciekawy jest fakt, że wyniki 
pokazują znaczące różnice w propor-
cjach tych grup w zależności od wieku. 
Wśród młodszych (w szczególności 
osób 25–34 l.) widać istotnie większą 
zgodność z postawami będącymi 
w interesie Rosji (47 proc. tej grupy 
zgadza się z min. czterema stwier-
dzeniami). Najmniejsza zgodność  
z prezentowanymi tezami widoczna 
jest natomiast w grupie najstarszej 

– tylko 25 proc. osób 55+ zgadza się  
z czterema lub więcej postawami 
prorosyjskimi. Jak to wyjaśnić? Wy-
maga to pewnie pogłębionych analiz 
socjologicznych. Można domyślać się, 
że istotną rolę odgrywają dwa czyn-

niki: osoby młodsze więcej czasu niż 
osoby starsze spędzają w sieci, w któ-
rej mogą częściej niż w tradycyjnych 
mediach natrafiać na rosyjską pro-
pagandę w różnych formach. Jed-
nocześnie istotnym może być czyn-
nik doświadczenia życiowego: osoby 
starsze pamiętają, w przeciwieństwie 
do młodych, Polskę sprzed 1989 r., gdy 
była w orbicie wpływów rosyjskich. 

Warsaw Enterprise Institute stoi na 
stanowisku, że bieżące monitorowa-
nie nastrojów społecznych w kontek-
ście rosyjskiej wojny informacyjnej  
i wiarygodne kontrowanie kremlow-
skiej propagandy jest obecnie wy-
zwaniem stojącym nie tylko przed 
polskim rządem, ale być może przede 
wszystkim przed dostawcami me-
diów oraz firmami oferującymi do-
stęp do social mediów. Kluczowe jest 
uniknięcie sytuacji, która miała miej-
sce w trakcie pandemii, tj. wywołania 
poczucia, że walka z fake newsami 
nt. wirusa ogranicza wolność słowa  
i sama w sobie jest elementem wro-
giej społeczeństwu machiny pro-
pagandowej, w tamtym wypad-
ku rządów będących na usługach 
„Big Pharmy”.
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Cele i metodologia badań

Główny cel

Metoda

Próba badawcza

Długość ankiety

Głównym celem badania było poznanie postaw 
Polaków dotyczących wojny w Ukrainie:
• na ile Polacy zgadzają się z komunikatami 

będącymi w zgodzie z interesami Putina.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) na panelu 
badawczym Ariadna w ramach cotygodnio-
wego badania omnibusowego.

• Badanie zostało przeprowadzone na 
ogólnopolskiej, reprezentatywnej pró-
bie Polaków.

• W badaniu wzięło udział 1087 osób.
• Szczegółową charakterystykę demo-

graficzną próby przedstawiają dane na 
stronach 5–6.

Około 
3 minut

6
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Charakterystyka demograficzna próby

PŁEĆ

52% 48%

18–24 lata

25–34 lata

35–44 lata

45–54 lata

55 lat i więcej

14%

20%

16%

18%

32%

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe lub gimnazjalne

zasadnicze zawodowe

średnie

pomaturalne/policealne

licencjat

wyższe

3%

11%

37%

11%

6%

32%
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WOJEWÓDZTWO

4%

6%

6%

3%

7%

9%

15%

3%

8%

4%

4%

14%

3%

4%

8%

4%

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie
lubuskie

łódzkie
małopolskie

mazowieckie
opolskie

podkarpackie
podlaskie

pomorskie
śląskie

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

POSIADANIE DZIECI

NIE

TAK

38%

62%

WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

38%

13%

20%

18%

12%

wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20–99 tys.)

Duże miasto (100–500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

8
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Główne wyniki

Polacy najsilniej zgadzają się ze stwierdzeniem, że Polski nie stać na uchodź-
ców – 60 proc. Polaków jest tego zdania. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
choć postawa ta sprzyja polityce Putina, to niekoniecznie musi oznaczać 
bycie ofiarą propagandy prorosyjskiej, a motywy stojąca za aprobatą tej 
tezy mogą w dużej mierze być związane z innymi czynnikami (np. pogor-
szenie własnej sytuacji materialnej). 

Polacy w najmniejszym stopniu akceptują tezy odnoszące się do przyczyn 
wybuchu wojny („Gdyby nie ekspansja NATO na Wschód, Putin nie zaatako-
wałby Ukrainy” – 24 proc. zgadzających się) oraz kwestii pomocy Ukraińcom 
(„Nie powinniśmy pomagać Ukrainie, dopóki nie pokaja się za Wołyń i nie 
potępi Bandery” – 24 proc. zgadzających się).

W przypadku pozostałych postaw związanych z wojną w Ukrainie, będących 
w zgodzie z interesami Putina, obserwuje się stopień zgadzania się na po-
ziomie około 30-35 proc. 

76 proc. Polaków zgadza się z maksymalnie czterema postawami z prezen-
towanych ośmiu, natomiast 24 proc.  – z przynajmniej pięcioma.

Co więcej, wyniki pokazują znaczące różnice w proporcjach tych grup  
w zależności od wieku. Wśród młodszych (w szczególności osób 25-34 l.) 
widać istotnie większą zgodność z postawami będącymi w interesie Rosji 
(33 proc. tej grupy zgadza się z min. pięcioma stwierdzeniami). Najmniej-
sza zgodność z prezentowanymi tezami widoczna jest natomiast w grupie 
najstarszej  – tylko 17 proc. osób 55+ zgadza się z pięcioma lub więcej po-
stawami prorosyjskimi. 

1

2

3

4

5
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Wyniki szczegółowe

60% Polaków jest zdania, że Polski nie stać na uchodźców

Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami związanymi z wojną 
w Ukrainie?
N=1087
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Ponad połowa Polaków zgadza się z maksymalnie dwoma stwierdzeniami  
(z ośmiu), natomiast około 1/4 – z przynajmniej pięcioma z ośmiu stwierdzeń.

11

• 23 proc. Polaków nie zgadza się z żadnym ze stwierdzeń dotyczących 
wojny w Ukrainie, będących w zgodzie z interesami Putina. 

• Największa grupa Polaków (32 proc.) wyraża swoją aprobatę wobec 
1 lub 2 postaw, a 21 proc. – wobec 3–4. 

• 24 proc. Polaków zgadza się z przynajmniej 5 z 8 stwierdzeń, w tym  
11 proc. przyznaje, że wszystkie lub niemal wszystkie badane tezy są 
zgodne z ich opinią.  

Zgadzanie się z 7-8 
stwierdzeniami

Zgadzanie się 
z 5-6 stwierdzeniami

Zgadzanie się 
z 3-4 stwierdzeniami

0 (brak zgodności 
z żadnym)

Zgadzanie się 
z 1-2 stwierdzeniami
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Wśród młodszych widać silniejszy stopień zgadzania się ze stwierdzeniami 
niż wśród starszych.

Wśród osób młodszych (szczególnie w wieku 25-34 l.) widać istotnie 
wyższy odsetek osób zgadzających się z przynajmniej pięcioma z ośmiu 
badanych postaw dotyczących wojny w Ukrainie (33 proc. wśród osób 
25-34 l. vs. 24 proc. wśród ogółu Polaków). Natomiast wśród najstarszych 
obserwuje się istotnie najmniejszy stopień zgody (o 7 p.p. mniej niż wśród 
ogółu osób z tej grupy wiekowej zgadza się z pięcioma lub więcej tezami). 
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