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Na samym początku pragnę podziękować ankieterom za
podzielenie się swoją opinią. Pomimo, że nie była to oficjalna
sonda ugrupowania a jedynie moja osobista zachęta do jej
wypełnienia podawana w komentarzach pod postami. Znalazło
się ponad tysiąc osób, które to zrobiły. To znacząca, pozytywna
zmiana w stosunku do tego co miałem okazję obserwować
jeszcze 10 lat temu przy innych sytuacjach. Podziękowania
należą się również politykom wymienionym poniżej, oraz
administratorom profili za życzliwość i tolerowanie moich
wpisów pod ich postami.

Wstęp

Ankieta przeprowadzona wśród osób śledzących profile
internetowe polityków Konfederacji, oficjalny profil Konfederacji
oraz lokalne profile partii wchodzących w jej skład.

Facebook:
Profil Konfederacji:
https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019
Politycy:
Krzysztof Bosak:
https://www.facebook.com/krzysztofbosak.mikroblog
Artur Dziambor: https://www.facebook.com/ArturEDziambor
Jacek Wilk: https://www.facebook.com/JacekWilkPL
Robert Winnicki:
https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny
Dobromir Sośnierz:
https://www.facebook.com/dobromir.sosnierz
Grzegorz Braun:
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun
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Twitter:
Profil Konfederacji: https://twitter.com/KONFEDERACJA_
Profil Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna:
https://twitter.com/KoronyPolskiej
Profil partii KORWiN: https://twitter.com/Partia_KORWiN
Profil Ruchu Narodowego: https://twitter.com/RuchNarodowy
Politycy:
Grzegorz Braun: https://twitter.com/GrzegorzBraun_
Krzysztof Bosak: https://twitter.com/krzysztofbosak
Artur Dziambor: https://twitter.com/ArturDziambor
Janusz Korwin-Mikke: https://twitter.com/JkmMikke
Krystian Kamiński:  https://twitter.com/K_Kaminski_
Jacek Wilk: https://twitter.com/JacekWilkPL
Konrad Berkowicz: https://twitter.com/KonradBerkowicz
Michał Urbaniak: https://twitter.com/urbaniak_michal
           
Ankieta była również rozsyłana do lokalnych struktur (przeważnie
wojewódzkich), Ruchu Narodowego, partii KORWiN i
Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Częstotliwość umieszczania informacji o ankiecie była rozłożona
równomiernie w komentarzach pod postami, choć inaczej dla
profili na Facebook i Twitter. W ciągu siedmiu dni,  pod losowo
wybranymi postami wyżej podanych profili, zamieszczałem wpisy
zachęcające do wypełnienia ankiety.

Ankietę wypełniły 1022 osoby w dniach 30.11.2020-07.12.2020
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1. Rozpoznanie bazy wyborczej i cech wyborców napływających.
Potwierdzenie lub zaprzeczenie ogólnym przewidywaniom
dotyczącym działań partii w celu pozyskania dodatkowego
elektoratu.

2. Poznanie poglądów wyborców/sympatyków Konfederacji na
wybrane kwestie.

3. Poznanie struktury wyborców/sympatyków według płci, wieku,
miejsca zamieszkania, pracy, wykształcenia, wyznania.

4. Rozpoznanie zależności między ww. cechami a poglądami.

Cele ankiety

Cechy ankiety
Badanie zostało przeprowadzone w internecie na grupie 1022
osób śledzących wyżej wymienione profile. Założeniem było nie
wychodzenie poza środowisko ściśle związane z Konfederacją,
celem pozyskania możliwie najbardziej wiarygodnych danych.
Jednocześnie starałem się „nie przechylać” w stronę
któregokolwiek ze środowisk założycielskich. Zdając sobie
sprawę z faktu, że badanie internetowe nie jest idealnym
sposobem pozyskiwania wiedzy, uważam, że na ten moment nie
dysponuje się żadnym innym tego typu opracowaniem.
Jednocześnie, już po uzyskaniu całościowych wyników
stwierdzam, że wynik ankiety w dużej mierze odzwierciedla stan
rzeczywisty. Wynika to chociażby z podobieństwa do rezultatów
ostatnich wyborów parlamentarnych czy analizy sondaży
przeprowadzanych przez instytuty badawcze.
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Doskonały przykład to struktura wiekowa wyborców
Konfederacji uzyskana w ankiecie. Jest zbliżona do tej, jaka miała
miejsce przy okazji wyborów parlamentarnych z 2019 roku.
Wówczas w grupie wiekowej 18-29 lat, Konfederacja uzyskała
20,2% głosów, przy frekwencji w tym przedziale wynoszącej
46,4%. Z dostępnych powszechnie danych wynika, że ta grupa
wyborców liczy ponad 6 milionów ludzi. Przy podanej wyżej
frekwencji to w przybliżeniu 3 miliony głosujących. Konfederacja
uzyskała 1/5 tych głosów co daje wynik około 600 tysięcy a więc
połowę wszystkich ówczesnych wyborców tej partii. Nie inaczej
wyszło w przeprowadzonej ankiecie, gdzie wyborcy z tego
przedziału wiekowego stanowią 52% (529 osób).

10,6%

4,8%
________2,3%

6



Oczywiście, nie tylko ten jeden przykład
pokazuje trafność ankiety. Są jeszcze inne,
jednak o tym mowa będzie w następnej części
analizy, gdzie przedstawię bazowe dane do
pytań w ankiecie. Dla uczciwości należy
dodać, że nie wszędzie wyniki ankiety
odzwierciedlają dane instytutów czy wyniki
wyborcze. Tak jest w przypadku płci
wyborców. O ile w danych z wyborów z 2019
roku stosunek głosów kobiet do mężczyzn
wynosił w przybliżeniu 1:2 o tyle w moim
badaniu wyszedł on jeszcze bardziej na
niekorzyść kobiet. Kiedy jednak odniesiemy
uzyskane dane do tych jakie posiadamy,
dotyczących rozkładu geograficznego, wieku,
poglądów czy wykształcenia, okazuje się, że
są one bardzo zgodne z wynikami pracowni
badawczych robionymi w trakcie ostatnich
wyborów parlamentarnych.
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Kim są Konfederaci; poglądy, 
wyznanie, płeć, wiek, wykształcenie,

praca, wcześniejsze wybory
polityczne i inne.

Ankietowani odpowiedzieli łącznie
na 19 pytań. Poniżej ich wyniki plus

komentarz.

PYTANIE 1

Łączny wynik przekracza 100% ze względu na opcje wielokrotnego
wyboru w tym pytaniu.
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Ostrożnie można wnioskować, że powstanie wspólnego
ugrupowania dla Ruchu Narodowego, partii KORWiN oraz
Korony Grzegorza Brauna, dało impuls zjednoczeniowy dla
rozproszonych na różne partie polityczne wyborców, którzy
stanowią w tej ankiecie niemal połowę wszystkich. Jest to tzw.
premia za zjednoczenie. 

Innym ciekawym aspektem jest procent byłych wyborców
PiSu. Niemal 15% ankietowanych wcześniej głosowało na tą
partię. Ryzykowne jest wnioskowanie, co dało taki wynik. Czy
były to ostatnie wydarzenia związane z tzw. 5 dla zwierząt czy
polityka państwa w zakresie walki z COVID-19 czy może
jeszcze kilka innych czynników jednocześnie. Niezależnie od
tego, wynik jest zauważalny na tle pozostałych i powinien
wzbudzić umiarkowany entuzjazm wśród liderów
Konfederacji. 
Nie dziwi przepływ z KUKIZ'15 na poziomie prawie 12%.
Ostatecznie ugrupowanie to składało się po części z polityków
tworzących obecnie Konfederację.
Na tym tle niezbyt imponująco może wyglądać przepływ osób
wcześniej głosujących na Platformę Obywatelską. Nieco
ponad 5% to prawie trzykrotnie mniej niż w przypadku PiSu.
Trzeba jednak wziąć tu pod uwagę, że partii rządzącej zawsze
łatwiej odebrać poparcie niż partii opozycyjnej, zwłaszcza,
jeżeli partia rządząca trwa przy władzy już odpowiednio długo
i wyborcy zaczynają być zmęczeni jej stylem rządzenia.

Pierwsze pytanie dotyczyło preferencji politycznych
ankietowanych w okresie ich aktywności wyborczej zanim
zainteresowali się Konfederacją. Nie zaskakuje fakt, że ponad
połowa wyborców to osoby popierające wcześniej
ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji. Jednocześnie
ponad 47% to osoby, które głosowały na inne ugrupowania. 
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PYTANIE 2

Ponadto, w moim przekonaniu zadziałała tu znacząca
aktywność tej części Konfederacji, która ma większe
możliwości odbierania głosów Prawu i Sprawiedliwości. Silna
aktywność polityków związanych z Ruchem Narodowym,
zwłaszcza przy okazji protestów rolników, mogła mieć tu
istotne znaczenie. Pośrednim potwierdzeniem może być wynik
ankiety numer 19, gdzie widać jak duże jest zainteresowanie
wsi Konfederacją. 

Partia KORWiN to w internecie prawdziwa potęga. Niemal
połowa wszystkich ankietowanych określiła, że najbliżej im do
tej właśnie partii. Pozornie może zaskakiwać tu stosunkowo
słaby wynik Ruchu Narodowego i Korony. Nie jest to jednak w
pełni miarodajne badanie dla tych ugrupowań. Ich "waga"
wewnątrz Konfederacji zależy nie tylko od internetowej
aktywności.
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Faktem jest, co już stwierdziliśmy, że partia KORWiN to w
internecie duża siła. Jednak każda z części tworzących
Konfederację funkcjonuje inaczej. Ruch Narodowy czy Korona
bardziej znane są z działań w terenie. Nie są tak silnie
reprezentowane w internecie i to pomimo dużych zasięgów w
mediach społecznościowych ich liderów. Nie należy więc z
tego wnioskować jaki jest realny rozkład sił wewnątrz koalicji.
To co realnie jest istotnie w tym badaniu to procent osób
określających się jako "Konfederaci". Stanowią oni ponad 1/4
(266 osób) wszystkich ankietowanych! To wielki dorobek
wszystkich sił tworzących, od niedługiego przecież czasu,
Konfederację. 
Właśnie ta grupa wyborców będzie w moim przekonaniu
dominującą za jakiś czas. Dla takich osób żadna z
poszczególnych partii nie jest na tyle istotna, aby się z nią
identyfikować. Za to jako całość, stanowią atrakcyjną ofertę
polityczną. 
Kiedy zestawimy ze sobą osoby głosujące wcześniej na inne
partie niż te wchodzące w skład Konfederacji, okaże się, że już
ponad 30% z nich czuje się po prostu Konfederatami.
Bycie Konfederatą jest nie tylko skutkiem współpracy
ugrupowań prawicowych i przyciągnięcia elektoratu z innych
partii. Jest to też swego rodzaju odpowiedź na rosnące przez
lata zapotrzebowanie ze strony osób o poglądach prawicowych,
ale jednocześnie nie znajdujących odzwierciedlenia dla swoich
najważniejszych poglądów tylko w jednym z tych trzech
założycielskich ugrupowań. Jest to zjawisko bardzo
dynamiczne jednocześnie. W 2007 roku połączenie
narodowców pod przywództwem Romana Giertycha i
wolnościowców Janusza Korwin-Mikke w jeden komitet
wyborczy przyniosło wyborczą katastrofę z wynikiem 1.3%.
Teraz jest zupełnie inaczej. Obserwujemy nie tylko
zmianę świadomościową, ale też pokoleniową. Nowi wyborcy,
nowi (w większości) liderzy i nowy sposób myślenia dają efekty.
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PYTANIE 3

Nie będzie chyba zaskoczeniem ten wynik dla tych, którzy
uważają, że obie kwestie są ważne jednakowo. Obie kwestie są
nierozłączne, gdyż model ekonomiczny to też światopogląd i
jako taki wiąże się ze sprawami społecznymi, choć może nie na
pierwszy rzut oka.

W tej materii widzimy różnice pomiędzy poszczególnymi
frakcjami w Konfederacji. I tak, kwestie ekonomiczne jako
najważniejsze uważa 62% wyborców partii
KORWiN  (tożsamość i kultura 0.8% oraz  37.2% obie
powyższe). To dość zaskakujące, zważywszy na to, że lider
Janusz Korwin-Mikke nie raz podkreślał, że gospodarkę można
naprawić w 2 lata a kulturę trzeba będzie naprawiać przez dwa
pokolenia.
Wśród sympatyków Ruchu Narodowego kwestie ekonomiczne
za najważniejsze uważa 8.8%,  kulturowe 21.4% a obie
powyższe 69.8%.
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Wśród utożsamiających się z Koroną Grzegorza Brauna jest to
odpowiednio 16.5%, 7,2% i 76.3%.
Jak wygląda to zestawienie wśród tych, którzy określają się 
jako Konfederaci?
Kwestie ekonomiczne: 38.4%
Tożsamość i kultura: 3% 
Obie powyższe: 58.6%

Jakkolwiek by nie patrzeć na te wyniki, narzuca się jasno i
wyraźnie, że wyborcy, zarówno ci nowi jak i twardy elektorat,
są zróżnicowani i maja inne priorytety, choć w swej
największej części nie rozdzielają spraw kulturowych i
ekonomicznych, nie licząc wyborców partii KORWiN.

PYTANIE 4

Pytanie pojawiło się w związku z tzw. strajkiem kobiet. To co
zaskoczyło, to fakt, że wiele osób zdawało się być zdziwionymi
postawą Konfederacji wobec tego wydarzenia.
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Przy okazji protestów związanych z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, okazało się,
że nawet osoby pretendujące do bycia działaczami lub
politykami Konfederacji, były zaskoczone stanowiskiem
ugrupowania w tej materii. Był to jaskrawy dowód, że wiele
osób nie zna nawet podstaw programowych partii z którą
sympatyzują i są skłonni krytykować ją za stanowisko
wynikające z programów poszczególnych części składowych i
samej Konfederacji jako całości. 
W badaniu zdecydowana większość uznała, co widać na
zamieszczonym wykresie, że zna program Konfederacji dobrze
lub bardzo dobrze.

PYTANIE 5

Powyższy wykres to kolejny, moim zdaniem, dobry prognostyk
dla Konfederacji. Okazuje się, że wyborcy, którzy nie
zamierzają brać pod uwagę żadnej innej partii są liczniejsi, niż
twardy elektorat Konfederacji (52.8% do 63.5%). 14



Inne ugrupowania, które mogą liczyć ewentualnie na głosy
wyborców Konfederacji to KUKIZ'15, inna partia, co może
oznaczać na przykład KNP oraz PiS (6.5%) i POLSKA2050
(5.2%). Ten ostatni rezultat pokazuje, że partia Szymona
Hołowni nie stanowi wcale tak dużego zagrożenia dla
Konfederacji jak to się mogło wydawać. PO/KO uzyskały
jedynie 2% głosów co dobitnie świadczy o słabej pozycji tego
ugrupowania jako alternatywie dla wyborców prawicowych. 
PSL i Lewica uzyskały odpowiednio 2.1% i 0.6%.

PYTANIE 6

Pytanie szóste dotyczyło ustroju jaki sympatycy i wyborcy
najchętniej widzieliby w naszym kraju. Największą liczbę
zwolenników wśród Konfederatów ma monarchia 32.4%.
Następnie są system prezydencki i republika parlamentarna.
Na inny ustrój wskazało prawie 16% badanych. 
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Wśród wyborców głównych nurtów Konfederacji poparcie dla
monarchii wygląda następująco:
KORWiN: 36.7%
Ruch Narodowy: 20.6%
Korona: 43.9%
"Konfederaci": 22.6%

Nie jest zaskoczeniem, że to właśnie Korona Grzegorza Brauna
ma wśród swoich sympatyków najwięcej zwolenników tego
ustroju. 
Na marginesie dodajmy, że ogółem jest to bardzo duży odsetek
osób, zważywszy, że Polska nie posiada realnie nikogo kto
mógłby choćby zgłaszać pretensje do tronu. 

System prezydencki:
KORWiN: 25.8%
Ruch Narodowy: 41.3%
Korona: 17.3%
"Konfederaci": 29.3%

Jak widać, narodowcy to przede wszystkim zwolennicy
systemu prezydenckiego, co nie jest tak popularne u
zwolenników Korony. 

Poparcie dla republiki jest niemal identyczne dla trzech z
czterech członów Konfederacji:
KORWiN: 24.3%
Ruch Narodowy: 25.4%
Korona: 15.1%
"Konfederaci": 25.2%
Wynik Korony na poziomie 15,1% poparcia dla republiki i
43.9% dla monarchii odzwierciedla fakt, że jest to
ugrupowanie, które  najsilniej z pozostałych
akcentuje monarchię jako najlepszy ustrój dla Polski.

16



PYTANIE 7

W kwestii posiadania broni Konfederaci są zdania, że powinna
ona być dostępna dla każdego niekaranego obywatela
lub dostępna na podstawie obecnych przepisów. Tylko 3.3%
ankietowanych uważa, że posiadanie broni powinno być
zakazane. 

Wśród przeciwników posiadania broni (34 osoby) tylko 4
osoby wcześniej głosowały na któreś z trzech głównych
ugrupowań Konfederacji. Pozostali głosowali na inne partie
lub jeszcze nie mogli głosować.
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PYTANIE 8

Spoglądając na wyniki na powyższe pytanie trzeba stwierdzić
fakt, że Konfederaci to zdecydowani obrońcy życia.
Przynajmniej jak zestawić to z wynikami dla ogółu
społeczeństwa.

Największa grupa ankietowanych 47.7% uważa, że aborcja
powinna być zakazana (z wyłączeniem zagrożenia życia matki)
40.5%  dopuszcza aborcję na postawie obowiązujących
przepisów, gdzie jest niekarana ze względu na zagrożenie dla
życia matki, czyn zabroniony taki jak gwałt i kazirodztwo oraz
w wyniku stwierdzenia nieodwracalnych wad płodu. 
Jedynie niecałe 12% ankietowanych uważa, że aborcja
powinna być całkowicie legalna. 

W tym zestawieniu częściej , lecz tylko nieznacznie, legalną
aborcję popierają mężczyźni niż kobiety.
Najwięcej zwolenników legalnej aborcji jest w grupie wiekowej
18-29 lat - 14.7% 18

https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/201109872-Sondaz-Ilu-Polakow-popiera-tzw-aborcje-na-zyczenie.html
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Jeśli chodzi o zróżnicowanie na poszczególne grupy to wynika
z nich, że zwolennicy partii KORWiN są częściej zwolennikami
tzw. kompromisu aborcyjnego (48.9%) niż całkowitego zakazu
(37.7%). Są też nieco większymi zwolennikami legalizacji
aborcji od pozostałych. Zwłaszcza ci z nich, którzy określają się
jako niewierzący.
W pozostałych grupach wygląda to następująco: 
Ruch Narodowy: 29,4% (obecne przepisy), 63,5% (zakaz
aborcji).
Korona: 20.8% (obecne przepisy), 71,9% (zakaz aborcji) 
"Konfederaci":  38,7% (obecne przepisy), 43,2% (zakaz
aborcji) 

Kolejne pytanie dotyczące obecności Polski w UE przedstawia
kolejną znaczącą różnicę między polska prawicą a ogółem
społeczeństwa. Zdecydowanych zwolenników opuszczenia
Unii Europejskiej jest aż 44.6%. Niemal tyle co zwolenników
warunkowego w niej pozostania.  19

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-popieraja-obecnosc-w-Unii-Europejskiej-7840694.html


Tylko 8,8% chce w niej pozostać bezwarunkowo.
W zestawieniu szczegółowym odpowiedź na powyższe
pytanie wygląda następująco:
Partia KORWiN: Tak: 41.4%, Tak, jeśli... 49,7%
Ruch Narodowy: Tak: 57,1%, Tak, jeśli... 38,8%
Korona: Tak: 57,5%, Tak, jeśli... 39,6%
"Konfederaci": Tak: 37,6%, Tak, jeśli... 50,4%

Co bardzo interesujące, najbardziej eurosceptyczni wcale nie
są sympatycy partii KORWiN, i to pomimo ogromnej niechęci
jej lidera do UE, ale właśnie pragmatyczni narodowcy i
zwolennicy Korony. 

Podsumowując tę kwestię, można zauważyć, że Konfederaci
jako całość zdają się być pragmatykami. Są niechętni Unii
Europejskiej, ale też zwracają uwagę na interes Polski jako
element znaczący w podejmowaniu w przyszłości decyzji
politycznych w tej materii.

PYTANIE 10
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Dla zorientowanych w środowisku prawicy ideowej powyższy
wynik nie budzi zapewne zaskoczenia. Marihuana na prawej
stronie sceny politycznej już od co najmniej kilku lat nie budzi
poważniejszych kontrowersji. Co prawda nie budzi również
entuzjazmu wielu polityków, ale wśród sympatyków i
wyborców jest to postrzegane jako coś co nie ma znacząco
szkodliwego wpływu na społeczeństwo. Wielu popiera
legalizację marihuany ze względów ideowych. Inni z powodów
pragmatycznych takich jak jej użyteczność w medycynie. 
Najwyższy odsetek poparcia dla legalizacji marihuany jest
wśród sympatyków partii KORWiN, 89,7% a najniższy wśród
identyfikujących się z Ruchem Narodowym, 43,7%. Korona i
"Konfederaci" to odpowiednio 51% i 69,5% popierających
legalizację uprawy i sprzedaży marihuany.

PYTANIE 11
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W pytaniu tym, wybór opcji był na tyle szeroki, że jedynie 4,6%
osób stwierdziło, że priorytetowym wyzwaniem dla Polski jest
"coś innego".
Najwięcej ankietowanych zaznaczyło,  że największym
wyzwaniem są obecnie zadłużenie państwa (42,1%),
zachowanie suwerenności (22,5%) i kryzys demograficzny
(14%). Na kolejnych pozycjach znalazły się; reforma służby
zdrowia (7,1%), reforma edukacji(2,6%) i bezpieczeństwo
militarne (2%). Pozostałe kwestie były najistotniejsze dla
łącznie 5,1% badanych.
Problem zadłużenia państwa najważniejszy był dla 49,7%
sympatyków partii KORWiN, 22,2% Ruchu Narodowego,
37,3% Korony i 41,7% "Konfederatów".
Z kolei utrzymanie suwerenności jako sprawa najważniejsza
dla sympatyków rozkłada się następująco:
KORWiN: 13,4%
Ruch Narodowy: 34,1%
Korona: 32,3%
"Konfederaci": 28,1%

W sprawie kryzysu demograficznego najwięcej wskazań padło
ze strony partii KORWiN (18,1%) a najrzadziej tą opcję
zaznaczali "Konfederaci" (7,1%).

Wyżej wymienione przez ankietowanych tematy dotyczącą
najbardziej fundamentalnych spraw związanych z  przyszłym
rozwojem narodu i państwa. Ankietowani najwyraźniej zdają
sobie sprawę z wagi tych kwestii i ich znaczenia dla przyszłości
Polski.
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Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w Małym Roczniku
Statystycznym z 2018 roku za wierzących uznano wszystkich
ochrzczonych. To dość mylne ze względu na wyraźny
rozdźwięk między byciem ochrzczonym a kimś pozostającym
w relacji z Kościołem. W moim przekonaniu, wynikłe z
badania 70,2% jest bliższe rzeczywistości. Jednocześnie trzeba
zauważyć, że bycie osobą niewierzącą nie oznacza
automatycznie bycia przeciwko instytucji Kościoła
Katolickiego.

4,9%Konfederaci to w większości katolicy, jednak blisko 1/4 to
osoby niewierzące. Co interesujące, różni się to od tego co
wynika z oficjalnych danych rocznika statystycznego podanych
przez ekai.pl dla całej populacji gdzie podaje się, że katolików
jest 85,9%. 

PYTANIE 12

Kolejnymi grupami z wykresu są osoby podające "inne
wyznanie" (4,9%), protestantyzm (1,3%) oraz prawosławie
(0,4%). 23

https://ekai.pl/maly-rocznik-statystyczny-2018-wiemy-ilu-w-polsce-jest-chrzescijan


Wśród poszczególnych nurtów osoby niewierzące stanowią
następujący procent:
Partia KORWiN: 32%
Ruch Narodowy: 11,1%
Korona: 5%
"Konfederaci": 23%

Jeżeli chodzi o wpływ wiary lub jej braku na światopogląd to
jest on w tym badaniu zauważalny. Osoby niewierzące częściej
popierają legalizację aborcji (27%) jak też, rzadziej od ogólnej
liczby ankietowanych są zwolennikami jej zakazu (25,7%).
Gdyby wziąć pod uwagę tylko osoby wierzące to za zakazem
aborcji byłoby 53,2% ankietowanych. W przypadku samych
tylko katolików to aż 55,3%. Jednocześnie legalność aborcji
popiera 6,7% z nich.

PYTANIE 13
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Na to pytanie wszystkie grupy wiekowe odpowiedziały
podobnie. Prawie 95% osób wypełniających ankietę jako
główne narzędzie zdobywania informacji uznało internet.
Oczywiście nie jest to zaskoczeniem, zwłaszcza, że ankieta
była przeprowadzona w internecie. Jest to potwierdzenie, że
internet jest dla zwolenników i polityków Konfederacji
najlepszym, i chyba w zasadzie jedynym, poważnym miejscem
pozyskania informacji i wymiany opinii. Politycy Konfederacji
mając reglamentowany dostęp do głównym mediów, jako
jedyną liczącą się alternatywę mają internet. Póki co
wykorzystują go znakomicie pomimo różnego rodzaju
ograniczeń ze strony globalnych potentatów. Wspomnieć
wystarczy tu chociażby likwidację konta Janusza Korwin-
Mikke na portalu Facebook, które śledziło 780 tysięcy osób. 

PYTANIE 14
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Pytanie to miało na celu przede wszystkim potwierdzić czy
ankieta jest odpowiednio reprezentatywna. Okazało się, że
jest. Widać to chociażby po korelacji ilości ankiet przesłanych z
poszczególnych regionów w stosunku do wielkości ich
populacji. I tak, najliczniejsze województwo mazowieckie, jest
najliczniej reprezentowane również wśród ankietowanych. 
Prawidłowość jest bardzo zbliżona do tej z bazy danych
samorządów w Polsce.

17%

11.2%

9.3%

9%

8.7%

5.3%

5.2%

2.2%

4.3%

3.5%

2%

4.2%

2.7%

1.5%

4.8%

5.4%

3.7% ankietowanych odpowiedziało, że nie mieszka w Polsce.
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Było do przewidzenia, że większość ankietowanych będą
stanowić mężczyźni. To wynika chociażby ze struktury
wyborców, gdzie około 2/3 z nich to mężczyźni. W opisywanej
ankiecie stanowią oni jeszcze wyższy, bo liczący 82.5% odsetek
osób. Taka sytuacja zapewne wynika z mniejszego
zaangażowania kobiet w śledzenie profili
polityków Konfederacji lub z niechęci do dzielenia się opinią.
Jest jeszcze teza, która pojawia się czasami w dyskusjach, że
kobiety głosujące na Konfederację często robią to pod
wpływem swoich partnerów. Finalnie jednak jesteśmy w tej
materii skazani na domysły. 
Przeglądając dane trudno było znaleźć istotny element, w
którym kobiety i mężczyźni głosujący na Konfederację
różniliby się w istotny sposób. Jedynie w kwestii posiadania
broni występuje różnica kilkunastu punktów procentowych. Za
legalnym posiadaniem dla niekaranych obywateli opowiedziało
się 66.3% kobiet i 82.1% mężczyzn. 
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Na wykresie widzimy podział sympatyków i wyborców ze
względu na wiek. To, co od razu rzuca się w oczy to fakt, że
ponad połowa z nich mieści się w przedziale 18-29 lat. Kolejne
kategorie wiekowe, im starsze tym  stanowią niższy procent.
Jest to w większości zbieżne z wynikami ostatnich wyborów
parlamentarnych. Nieco od tych wyników odstaje druga
kategoria wiekowa. W  ankiecie osoby w wieku 30-39 lat
stanowią 22.7%. To ponad dwa razy więcej. Można uznać to za
niedokładność ankiety, lub za zmianę strukturalną jaką
przechodzi elektorat Konfederacji. Moim zdaniem ta druga
opcja jest bardziej prawdopodobna i, z punktu widzenia
korzyści wyborczych, pożądana. Po pierwsze, Konfederacja
przez ostatnie miesiące silnie zabiegała o poszerzenie swojego
elektoratu. Także kandydat na urząd głowy państwa Krzysztof
Bosak silnie akcentował konieczność pozyskania głosów osób
starszych. Być może przynosi to już efekty. Po drugie, jest to
pożądane gdy spojrzymy na mobilizację wyborczą
poszczególnych grup wiekowych.  28

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019-fakty/najnowsze/news-wyniki-wyborow-jak-glosy-rozkladaly-sie-wedlug-wieku-plci-wy,nId,3276136


Wśród najmłodszych wyborców nie przekracza ona 47%.
Tymczasem w grupie wiekowej 30-39 lat to już ponad 60% a
40-49 lat, nawet 75%. Tak wynikało z podanych po wyborach
sondaży exit poll.

Wyniki dla pozostałych grup wiekowych:
40-49: 10.6%
50-60: 4.8%
powyżej 60 lat: 2.3%
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Największą grupę, liczącą ponad 38% wszystkich
ankietowanych, stanowię osoby ze średnim wykształceniem .
Jeśli jednak zsumujemy tych którzy mają wykształcenie
wyższe i wyższe niepełne okaże się, że jest ich niemal 40%.
Ponad 16% wciąż podejmuje naukę. 3% ankietowanych
posiada wykształcenie podstawowe a 2.9% zawodowe.
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https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,25241642,wyniki-exit-poll-frekwencja-wedlug-wieku-jak-glosowaly-konkretne.html


Można oczywiście zastanawiać się czy jest sens pytać ludzi o
poziom wykształcenia w czasach, gdy nie jest ono już tak
istotne a wręcz jego wartość została mocno zdeprecjonowana.
To pozostawmy każdemu do jego własnej analizy. Niemniej
jednak, elektorat Konfederacji jest jednym z najlepiej
wykształconych.
Co ciekawe, kobiety częściej deklarują pełne wyższe
wykształcenie (38.2%) niż mężczyźni (21.5%). 

PYTANIE 18

Na powyższym wykresie, tak jak w pierwszym w tym
opracowaniu, mieliśmy opcję wielokrotnego wyboru, więc 
wynik łącznie jest wyższy niż 100%. Jak nie trudno zauważyć,
niemal połowa osób (49.5%) pracuje na etacie a blisko 30%
uczy się lub studiuje. 
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Konfederaci to w większości osoby młode i kształcące się.
Część z nich studiuje/uczy się, pracuje i prowadzi działalność
(2.8%), zapewne skupiając na tym niemal cały swój czas. 
Liczba osób prowadzących działalność jest wyższa wśród
sympatyków Konfederacji (17.8%), niż ta wynikająca  ze
średniej dla całej populacji. Zważywszy na program
gospodarczy i narrację polityków tej partii to dość oczywiste.
Pozostaje jednak niedosyt jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
w Polsce działalność jednoosobową prowadzi 2.5 miliona
osób. Jest to potężny elektorat, którego tylko niewielką część
do tej pory udało się politykom i działaczom Konfederacji
zagospodarować. Dodając do tego pozostałych prowadzących
działalność gospodarczą, rolników i rodziny tych osób,
potencjalny elektorat dla Konfederacji może stanowić nawet
ponad 10 milionów wyborców. Problemem są tu możliwości
komunikacyjne, które w obecnej konfiguracji medialno-
biznesowej są utrudnione. Do tego trzeba pamiętać, że
Konfederacja jest młodym bytem politycznym przez wielu
postrzeganym jako partia sezonowa, potencjalnie niestabilna i
nieprzewidywalna. To całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę
jej krótką historię. Ludzie, zwłaszcza ci zajmujący się biznesem,
cenią stabilność, markę i przewidywalność, toteż Konfederacja
dopiero w przyszłości może stać się ich potencjalnym
wyborem.

Jeśli chodzi o osoby, które określiły swój status jako tylko
niepracujące wynosi 4.3%, a niepracujące/uczące się 5.8%. 
Biorąc pod uwagę młody wiek elektoratu odsetek ten jest
niższy niż  dla całej populacji.
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Ostatnie, w moim przekonaniu jedno z najważniejszych pytań,
dotyczyło miejsca zamieszkania ankietowanych. To bardzo
interesujące ze względu na dalszy rozwój Konfederacji jako
partii dążącej do zakorzenienia się w różnych grupach i
warstwach społecznych. 
Na powyższym wykresie największą liczbę sympatyków
stanowią osoby z dużych miast liczących ponad 100 tys,
mieszkańców (43,8%). Na kolejnej pozycji są miasta małe i
średnie do 100 tys. mieszkańców (30.4%). Trzecie miejsce w
zestawieniu zajmują mieszkańcy wsi (25.8%).
Właśnie poparcia taj ostatniej grupy bardzo brakowało partii
KORWiN i jej wcześniejszym odmianom w kilku poprzednich
wyborach, aby przekroczyć 5% próg wyborczy. Wraz z
powstaniem Konfederacji to się udało a całym tym projektem
politycznym, jak widać, wieś interesuje się coraz bardziej. 
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Jest to skutek nie tylko połączenia sił ideowej prawicy pod
jednym sztandarem i niedawnych ataków partii rządzącej w
kierunku polskich rolników. Jest to też aktywne włączenie się
Konfederacji do walki o wiejski, jakby nie patrzeć, przeważająco
konserwatywny elektorat. 
Wśród poszczególnych grup, sympatycy z partii KORWiN w
większości wywodzą się z dużych miast 51.4%, z mniejszych
miast w 25.7% a ze wsi w 22.9%.
W przypadku Ruchu Narodowego wygląda to następująco:
Miasta pow. 100 tys: 40.4%
Miasta pon. 100 tys: 35.8%
Wieś: 23.8%
Korona:
Miasta pow. 100 tys: 38.1%
Miasta pon. 100 tys: 29.5%
Wieś: 32.4%
"Konfederaci":
Miasta pow. 100 tys: 33.7%
Miasta pon. 100 tys: 37.1%
Wieś: 29.2%
Z danych wynika, że sympatycy Korony i "Konfederaci" mają w
swych szeregach więcej osób pochodzących ze wsi niż partia
KORWiN i Ruch Narodowy. Cieszyć zwłaszcza może fakt,
że niemal 30% potencjalnie nowych wyborców to ludzie ze wsi.
Skąd taki nacisk o elektorat wiejski? Po pierwsze, o czym już
wspomniano, to ludzie w większości raczej konserwatywni. Po
drugie, na polskiej wsi żyje 40% mieszkańców Polski. To potężny
elektorat, bez którego trudno jest sobie wyobrazić  zwycięstwo w
wyborach. W dużych miastach, choć są istotne zwłaszcza z
punktu widzenia wyborów samorządowych, żyje dwukrotnie
mniej ludzi.  Jeśli więc ktokolwiek chce uzyskać szerokie poparcie
dające w dalszej perspektywie szansę na zwycięstwo wyborcze,
musi uzyskać poparcie wsi i mniejszych miast. 

https://ciekaweliczby.pl/miasto_wies/


Powyższa ankieta jest jak dotąd jedyną, przynajmniej według
mojej wiedzy, próbą przedstawienia wyborców i sympatyków
Konfederacji. Uzyskane odpowiedzi i wielkość próby
pozwalają na ostrożne wysunięcie kilku wniosków. Część z
nich jest zawarta w tekście pod wykresami. 
Mam nadzieję w przyszłości wykonać kilka innych badań
dotyczących między innymi elektoratu Konfederacji. Nie tylko
w zakresie takim jak powyżej, ale przede wszystkim, aby
uzyskać wiedzę potrzebną do wyznaczenia odpowiedniej
narracji i uzyskania z niej dobrej komunikacji na linii
działacze/liderzy-wyborcy.
Ponadto, potrzebne są badania potencjalnie zbliżonych i
zainteresowanych głosowaniem na Konfederację grup
społecznych. Należy uzyskać informacje na temat ich
preferencji, potrzeb i wrażliwości, celem wyjścia im na przeciw
i znalezienia wspólnego języka. Udane, na co wiele wskazuje,
wejście Konfederacji na obszar wiejski to z jednej strony
przykład dobrego działania i wykorzystania szansy, a z drugiej,
jedynie początek na drodze do trwałego zakotwiczenia się w
świadomości mieszkańców polskiej prowincji. Taki proces jest
długi i napotyka wiele przeszkód toteż dotychczasowe
sukcesy mogą być nietrwałe jeśli zabraknie dobrej
komunikacji. 
Podobnie sytuacja wygląda w mniejszych miastach, gdzie tak
jak w dużych aglomeracjach, na Konfederację głosują albo
studenci/uczniowie albo ludzie ideowi niezależnie od wieku i
statusu. 
Konfederacji brak odpowiednio licznej, stabilnej i silnie
zmobilizowanej bazy wyborczej. Brak jest podstawy
materialnej i zakotwiczenia w regionach podobnego do tego
jakie mają PiS, PO czy chociażby PSL.
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Oczywistym jest, że ludzie ideowi i oddani, jacy w tej chwili
Konfederację popierają, będą na nią głosować i w przyszłości,
ale nie ma pewności, że to wystarczy za każdym razem do
przekroczenia progu wyborczego. Zwłaszcza przy tak silnej i
emocjonalnej walce politycznej jaka ma miejsce w Polsce.
Argumenty, podejście merytoryczne i umiarkowane, którymi
charakteryzuje się Konfederacja, często giną w brutalnej i
odwołującej się do niższych emocji narracji konkurencji.
Z jednej strony bycie opanowanym i rzeczowym w takiej
sytuacji jest czymś pozytywnym i dobrze widzianym. Z
drugiej, taka postawa ginie wśród ogólnego zamieszania i
walki stronnictw.
Konfederacja ma jednak coś czego nie mają inne partie. Po
pierwsze, jest to bardzo szerokie porozumienie ugrupowań
autentycznych, ideowych. Wielu tego nie dostrzega, ale
zakres poglądów jakie są prezentowane w Konfederacji
obejmuje praktycznie połowę spektrum politycznych postaw.
Po drugie, jest to porozumienie całkowicie nowatorskie.
Partia nie ma szefa , nie jest prowadzona jak większość partii
politycznych w Polsce w stylu wodzowskim. W zasadzie
opiera się na relacjach liderów, którzy pomimo różnic, całkiem
dobrze się dogadują. Jest to coś niespotykanego od bardzo
dawna i samo w sobie zasługuje na pochwałę. Zwłaszcza, że
jesteśmy narodem kłótliwym o którym złośliwi dość trafnie
mówią, że gdzie trzech Polaków tam cztery partie. Tymczasem
mamy wielu liderów, kilka ugrupowań i jedną wspólną
organizację. Czy taka symbioza potrwa długo i Konfederacja
nie rozpadnie się zanim zanim zrealizuje choćby część
swojego programu tego nikt nie przewidzi. Cieszy jednak fakt,
że polscy politycy potrafią współpracować ze sobą jak niegdyś
w dawnej Polsce za czasów monarchii.
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Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie jeszcze raz bardzo
dziękuję. Od razu zapraszam do udziału w kolejnych gdy będą
dostępne. Można się w tym celu zainteresować poniższymi
stronami na Facebook i/lub Twitter.
Zapraszam do śledzenia:

Facebook: https://www.facebook.com/Marek-Tucholski-
105757597679129
Twitter: https://twitter.com/tucholski_marek
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