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Pod koniec roku tradycyjnie zapytaliśmy Polaków – w pytaniu otwartym, czyli takim, w którym
respondenci sami formułują odpowiedzi – o najważniejsze, ich zdaniem, wydarzenie mijających
dwunastu miesięcy1. Prosiliśmy o wymienienie takiego wydarzenia, które było najważniejsze dla
Polski, a także takiego, które – według nich – było najgłośniejsze w skali międzynarodowej.
Na podstawie deklaracji Polaków można stwierdzić, że w minionym roku w kraju nie było jednego
wydarzenia, które zdominowałoby świadomość społeczną. Najczęściej wymieniane przez badanych
zdarzenia roku 2017 są związane z reformami i zmianami wprowadzanymi przez rząd PiS.
Na pierwszym miejscu znalazły się zmiany w sądownictwie, wymienione w sumie przez 7% badanych,
przy czym 4% opisało te reformy w sposób neutralny lub pozytywny, zaś 3% dało wyraz swemu
krytycyzmowi wobec kształtu tych zmian i sposobu ich wprowadzania.
Choć comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko
w rodzinie został wprowadzony w życie już w kwietniu 2016 roku, miniony rok był pierwszym, kiedy
świadczenie to obowiązywało pełne 12 miesięcy. Być może dlatego 6% badanych właśnie świadczenie
500+ uznało za najważniejszy fakt w 2017 roku.
Trzecim

najczęściej

wymienianym

przez

Polaków

wydarzeniem

minionego

roku

było

zakwalifikowanie się naszej reprezentacji w piłce nożnej na Mistrzostwa Świata, które odbędą się
w Rosji. Sukces naszych piłkarzy wskazało 4% badanych.
Spośród pozostałych wydarzeń rozgrywających się w naszym kraju w minionym roku wymieniono
jeszcze: wizytę w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa; odmowę polskiego
rządu przyjęcia uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki według zasad przyjętych przez
UE, a także potraktowane zbiorczo różne wydarzenia o charakterze gospodarczym – takie jak dobre
wyniki budżetu, lepsza ściągalność podatków czy Forum Ekonomiczne w Krynicy. Po 3% badanych
wskazało te kwestie jako najistotniejsze dla kraju w minionym roku.
Po 2% ankietowanych wymieniło: burzliwe wydarzenia w Sejmie mające miejsce na początku roku
i związane z nimi, a także z późniejszymi zmianami w sądownictwie, protesty uliczne; pogorszenie
pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym szczególnie w Unii Europejskiej; wybór Donalda
Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew kampanii prowadzonej przez rząd Beaty Szydło,
a także zapowiedzi szerszej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju i dozbrojenia polskiej
armii, m.in. w pociski Patriot.

Wśród wydarzeń krajowych, które badani uznali za znaczące w minionym roku, pojawiły się jeszcze
(wskazywane przez 1 % badanych): pozostałe reformy socjalne rządu, takie jak wprowadzenie

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (331) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face)
wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–7 grudnia 2017 roku na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej
dorosłych mieszkańców Polski.
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wcześniejszego wieku emerytalnego; działalność komisji sejmowych

(ws. Amber Gold oraz

reprywatyzacji); wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej; różne wydarzenia o charakterze religijnym
i związane z Kościołem, takie jak np. 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej czy
akcja „różaniec do granic”; szczyt NATO, który odbył się w Warszawie, a także obchody Święta
Niepodległości i przygotowania do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ponad połowa badanych (54%) nie znalazła w swej pamięci żadnego wydarzenia, które miało miejsce
w mijającym roku, a o którym można by powiedzieć, że było dla Polski najważniejsze. Ponadto 10%
ankietowanych stwierdziło, że z ich punktu widzenia w 2017 roku w kraju nic ważnego się nie
wydarzyło.

Wydarzenie krajowe roku 2017
Reforma sądownictwa – stwierdzenia neutralne i pozytywne (4%). Likwidacja niezależnego sądownictwa
i wszelkie sformułowania krytyczne o zmianach w tej dziedzinie, w Trybunale Konstytucyjnym, KRS itd.
Także weto prezydenta (3%)

7%

Wprowadzenie 500+, finasowanie rodzin, lepsza polityka wobec biednych

6%

Zakwalifikowanie się polskiej reprezentacji piłkarzy na Mundial w Rosji

4%

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce

3%

Nieprzyjmowanie uchodźców, imigrantów

3%

Wydarzenie gospodarcze, lepsza ściągalność podatków (w tym VAT), Forum Ekonomiczne w Krynicy

3%

Protesty uliczne, „czarny protest”, awantury w Sejmie

2%

27:1, druga kadencja Tuska, degradacja pozycji Polski na arenie międzynarodowej, konflikt z Europą

2%

Wojska USA w Polsce, Patrioty w Polsce, NATO w Polsce – wszystko, co się z tym wiąże

2%

Inne socjalne: obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki

1%

Działalność różnych komisji sejmowych: ds. reprywatyzacji, Amber Gold itp.

1%

Wycinka lasów, Puszczy Białowieskiej

1%

Szczyt NATO w Warszawie

1%

Wydarzenia związane z religią, Kościołem, wizyta papieża, Światowe Dni Młodzieży, 300-lecie koronacji
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, „różaniec do granic”

1%

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, Marsz Niepodległości, obchody 11 listopada

1%

Inne wydarzenia sportowe
Inne wydarzenia polityczne
Inne wydarzenia obyczajowe

< 0,5%
1%
< 0,5%

Nie było takiego

10%

Trudno powiedzieć

54%

Jeszcze większy odsetek badanych (62%) nie potrafił wymienić żadnego wydarzenia w polityce
międzynarodowej, które w 2017 roku utkwiło w ich pamięci i o którym można by powiedzieć, że było
wydarzeniem roku. Kolejne 6% uważa, że żadne z wydarzeń nie zasługuje na to miano.
W wymiarze międzynarodowym za najważniejsze wydarzenie mijającego roku Polacy uznali wybór
nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pierwsze miesiące jego działalności,
a także reperkusje tego wyboru, tzn. liczne protesty w Stanach Zjednoczonych i nie tylko (9%).
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Na drugim miejscu listy najważniejszych wydarzeń 2017 roku w wymiarze międzynarodowym
znalazła się sytuacja związana z imigrantami w Unii Europejskiej, zmniejszenie ich napływu, ale także
zagrożenia związane z ich adaptacją, w tym niebezpieczeństwo islamizacji Europy (5%).
Na trzecim miejscu uplasowało się zaognienie sytuacji i zagrożenie wojną na Półwyspie Koreańskim,
w związku z próbami atomowymi, a także próbami rakiet dalekiego zasięgu dokonywanymi przez
reżim Kim Dzong Una (4%).
Niewiele mniejszy odsetek badanych w kontekście najważniejszych wydarzeń minionego roku mówił
o zagrożeniach terrorystycznych i zamachach, które miały miejsce w Europie i na świecie (3%). Po 2%
wymieniło jeszcze wojnę na Bliskim Wschodzie i w Iraku, a także upadek tzw. Państwa Islamskiego.
Badani wspominali ogólnie o wojnach i konfliktach na świecie (1%). W sumie kwestie konfliktów
zbrojnych i wojen (łącznie z Koreą Północną) pojawiły się w wypowiedziach 12% badanych.

Wydarzenie roku 2017 na świecie
Wybory w USA, działalność (wybór) Donalda Trumpa, protesty przeciw Trumpowi

9%

Imigracja w Europie, uchodźcy, (zmniejszenie, napływ itd.), islamizacja

5%

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim, konflikt z Koreą Północną, broń atomowa, próby, rakiety, Kim Dzong Un

4%

Ataki terrorystyczne, terroryzm, zamachy

3%

Wojna w Syrii, Iraku, na Bliskim Wschodzie

2%

Upadek Państwa Islamskiego, Alkaidy

2%

Wojny, konflikty, pokój – ogólnie i inne niż niżej

1%

Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

1%

Wizyta Donald Trumpa w Polsce, także sprowadzenie wojsk USA

1%

Ochrona środowiska, konferencja w Paryżu, Hamburgu, ocieplenie klimatu

1%

Wydarzenia religijne, wizyty papieża, Światowe Dni Młodzieży

1%

Wydarzenia sportowe, sukcesy Roberta Lewandowskiego

1%

Wybory w Niemczech, ponowny wybór Angeli Merkel

< 0,5%

Rosja i jej polityka

< 0,5%

Ponowny wybór Donalda Tuska

< 0,5%

Inne wydarzenia polityczne (w Hiszpanii, na Ukrainie)

1%

Inne wydarzenia także krajowe

1%

Nie było takiego

6%

Trudno powiedzieć

62%

Po 1% ankietowanych jako najważniejsze wydarzenie minionego roku na świecie wymieniło Brexit,
czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE, oraz wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Taki sam
odsetek badanych wskazywał jeszcze na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, ociepleniem
klimatu i działaniami mającymi temu zapobiec. Również po 1% badanych wymieniało różne
wydarzenia o charakterze religijnym, takie jak podróże papieża Franciszka czy Światowe Dni
Młodzieży, oraz mówiło o rozmaitych wydarzeniach sportowych, w tym wymieniało sukcesy Roberta
Lewandowskiego na arenie międzynarodowej. Bardzo niewiele osób wymieniło ponowny wybór
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Donalda Tuska na prestiżowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, co ciekawe – nieco
częściej postrzegany jako ważny w wymiarze krajowym.
Warto zauważyć, że znaczące dla Polski wybory u naszego sąsiada, w Niemczech, i ponowne
zwycięstwo Angeli Merkel zyskały bardzo mały odsetek wskazań.
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