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Wprowadzenie 

 

W polskiej literaturze przedmiotu pojęcie aktywności politycznej przedstawione jest 

w kontekście obywatelskiego społeczeństwa, koncepcji wywodzącej się z republikańskiej  

i liberalnej tradycji myśli politycznej (Pietrzyk-Reeves, 2012; Seligmann 1997). W świetle tej 

koncepcji zaangażowanie polityczne łączy się z troską o  dobro wspólne1  i jest opisane przez 

cechy charakteryzujące aktywnego obywatela zaangażowanego w organizacjach 

politycznych i korzystającego z praw politycznych. We współczesnej koncepcji 

społeczeństwa obywatelskiego nawiązuje się do prawa naturalnego, które wypływa z samej 

natury człowieka. Zakłada ono istnienie uniwersalnych, niezależnych od różnic kulturowych 

czy religijnych, norm postępowania, które mają charakter trwały, gdyż wywodzą się  

z natury. To dzięki nim człowiek może poznać na drodze rozumowej, co jest dobre, a co złe. 

Z prawa naturalnego wyprowadzone zostały zasady działania wyrażone poprzez troskę  

o dobro innych i oddawanie drugiemu człowiekowi tego, co mu się należy. Człowiek jako 

istota społeczna powołana jest do życia w zbiorowości i stąd należą mu się prawa polityczne. 

Oznacza to możliwość partycypowania we władzy państwowej (prawo do wybierania  

i bycia wybieranym), pełnienia funkcji publicznej, włączanie się obywateli do procesów 

podejmowania decyzji politycznych. Posiadanie praw politycznych możliwe jest w tych 

typach ustrojów, w których obywatele traktowani są jako partnerzy do podjęcia 

współodpowiedzialności i rządzenia państwem.  

Odpowiedzialna  obecność obywatela w  życiu politycznym znalazła się w obszarze 

naszych zainteresowań. W badaniach udział wzięli uczestnicy sześciu Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku na Śląsku:  Katowicach, Zabrzu, Jastrzębiu- Zdroju, Rudzie Śląskiej, 

Bytomiu oraz w Tychach. 555 kobiet i 96 mężczyzn, w sumie 651 respondentów.  

W badaniach zastosowano dobór warstwo–celowy, gdzie głównym kryterium było 

uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz przychylne nastawienie kierownictwa 

tych placówek do badań. Respondenci zostali przebadani w tematach odnoszących się do 

                                                 
1 Ludzi łączy ze sobą wspólne życie i wartości, czyli właśnie wspólne dobro. Dobro wspólne realizowane jest  

w trzech wymiarach: moralnym, materialnym i kulturowym. Wymiar moralny oparty jest na zasadach 

wypływających z prawa naturalnego. (Wuwer, 2011; Strzeszewski, 2003; Sutor, 1994; Krucina, 1972). Wymiar 

materialny to dobra dzielone z innymi dostępne dla wszystkich obywateli; dobra kulturowe są związane ze 

sztuką, nauką oraz religią (Klimczak–Ziółek, Zygmunt2012, s. 162).  
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takich aktywności, jak: zaangażowania w wybory powszechne, w kontakty z przedsta-

wicielami władz, w partie polityczne oraz w kampanię wyborczą.  Ich wypowiedzi zostały 

uzyskane za pomocą kwestionariusza ankiety przygotowanego na podstawie badań 

pilotażowych oraz literatury. Przy obliczaniu wyników posłużono się statystyką chi-

kwadrat. W badaniach dopuszczono maksymalną wielkość błędu równą 0,05. Wyciągając 

wnioski z wyników badań będziemy się również odwoływali do innych badań dotyczących 

zaangażowania politycznego.  

 

1. Uczestnictwo  wyborcze  

 

Jedną z najbardziej charakterystycznych postaw politycznych to partycypacja 

wyborcza. Udział w wyborach jako jeden z podstawowych wyróżników demokracji 

stanowią istotny wskaźnik świadomego obywatelstwa (Bucholc 2010).  

Trzy czwarte badanych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku cechuje regularne 

uczestnictwo w wyborach prezydenckich. W 1990 roku 449 respondentów (68,97%) 

uczestniczyło w wyborach prezydenckich w I i II turze. W 1995 roku na pierwszą turę 

wyborów udało się 455 słuchaczy (69,89%), w drugiej turze uczestniczyło 458 respondentów 

(70,35%). W 2000 roku, kiedy ponownie został wybrany prezydent Aleksander Kwaśniewski,  

frekwencja wyborcza wyniosła  71,87%.W kolejnym terminie wyborów prezydenckich (2005 

roku) w pierwszej turze uczestniczyło 451 respondentów (69,28%).  

Uczestników badanych Uniwersytetów Trzeciego Wieku cechuje regularne 

uczestnictwo w wyborach parlamentarnych. Około trzy piąte badanych słuchaczy wskazało 

na udział w wyborach parlamentarnych w latach 1991 – 2005. Frekwencja dla respondentów 

wyniosła odpowiednio:  w latach 1991, 1993 oraz 1997 -  60,06%, w 2001 roku – 61,44%,  

a w 2005 roku – 60,98%.  

Więcej niż co drugi  respondent uczestniczył w wyborach samorządowych w latach 

1990 – 1994 (52,99%). W dalszych latach frekwencja była podobna. W 1998 roku oraz 2002 

brało udział w wyborach samorządowych 54,07% respondentów, w 2006 roku odsetek ten 

wyniósł 52,53%.  

Podsumowując przedstawione tutaj badania można stwierdzić, że większość 

respondentów wykazuje zaangażowanie w uczestnictwie w wyborach prezydenckich, 

parlamentarnych oraz samorządowych.  

 

2. Udział w partiach politycznych  

 

Aktywność w partii politycznej wiąże obywateli z życiem publicznym. Angażując się 

w partie polityczne obywatele mają większy wpływ na działania podejmowane przez 

polityków.  Będąc w partii łatwiej mogą się dostać do struktur władzy  w ramach 

demokratycznego ustroju na szczeblu lokalnym i krajowym; tym samym obywatele mogą 

realizować swoje demokratyczne prawo do stanowienia o losach państwa, w którym żyją. 
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Biorąc pod uwagę płeć respondentów, różnice istotne statystyczne występują ze 

względu na  przynależność w przeszłości  do partii politycznych (tab.1).    

 

Tabela 1. Przeszła przynależność do partii politycznej w przeszłości a płeć 

Byłem (am) członkiem partii politycznej 

χ² =  15,06 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,001 N % N % 

Tak  67 12,07 26 27,08 

Nie 488 87,93 70 72,92 

Suma 555 100 96 100 

 

Do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej należał co czwarty mężczyzna (22,92%) 

oraz co dziesiąta kobieta (10,09%). Do innych partii politycznych, takich jak Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość, Unia Wolności, Zjednoczenie Chrześcijańsko– 

Narodowe (ZChN), Stronnictwo Demokratyczne w przeszłości należało 1,98% kobiet oraz 

przeszło dwukrotnie więcej mężczyzn (4,16%).   

Istotne różnice statystyczne występują także ze względu na płeć w obecnej 

przynależności do partii politycznych (tab. 2).  

 
Tabela 2. Obecna przynależność do partii politycznej a płeć 

Jestem członkiem partii politycznej 

χ² =  6,46 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,02 N % N % 

Tak  0 0 3 3,13 

Nie 555 100 93 96,87 

Suma 555 100 96 100 

 

Spośród badanych 3,13% mężczyzn jest zaangażowanych w działalność partyjną: 

Prawo i Sprawiedliwość, Partii Emerytów i Rencistów, Racji Polskiej Lewicy. Aktualnie 

żadna z badanych kobiet, uczestniczek UTW, nie należy do partii. 

Zatem mężczyźni częściej od kobiet są członkami partii politycznej.  

 

3. Spotkania   z przedstawicielami władz 

 

Stosunek słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wobec otaczającej rzeczywistości 

politycznej wyraża się poprzez włączanie się w rozwiązywanie problemów ludzkich,  które 

dotyczą nie tylko własnej rodziny, ale i innych osób ze środowiska lokalnego, 

ogólnokrajowego. Pomocne w osiąganiu wspólnych celów są spotkania z przedstawicielami 

władz. Dzięki nim organ władzy lub administracji publicznej zasięga opinii społeczności 

lokalnej i ustosunkowuje się do niej. W tym celu organizowane są sesje rady gminy, dyżury 

radnych, spotkania polityków z mieszkańcami. Tym sposobem mieszkańcy mogą wydawać 

własne opinie i włączać się w rozwiązywanie problemów społecznych. Poprzez spotkania  
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z przedstawicielami władz kształtowane jest przekonanie wśród obywateli, że władze liczą 

się z ich potrzebami i opiniami (Drążkiewicz, 2002, s. 23).  

Istotne różnice statystyczne stwierdzono ze względu na płeć w uczestnictwie  

w spotkaniach z parlamentarzystami (tab.3).  
 

Tabela 3. Spotkania z przedstawicielami władz na szczeblu krajowym  

Uczestniczę w spotkaniach z parlamentarzystami 

χ² = 8,98 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,05 N % N % 

Bardzo często 2 0,36 1 1,04 

Często 50 9,01 11 11,46 

Rzadko 253 45,59 56 58,33 

Nigdy 250 45,04 28 29,17 

Suma 555 100 96 100 

 

 

Często i bardzo często uczestniczy w spotkaniach z parlamentarzystami  12,5% 

mężczyzn i tylko 9,37% kobiet. Odsetek kobiet, które nie podejmują takiej aktywności jest  

o prawie 16 punktów procentowych wyższy niż w grupie mężczyzn (45,04% wobec 29,17%).  

Stwierdzono również znaczące różnice ze względu na płeć w uczestniczeniu  

w spotkaniach z przedstawicielami władz na szczeblu lokalnym (tab.4).  

 

Tabela 4. Spotkania z przedstawicielami władz na szczeblu lokalnym 

Przychodzę na dyżury radnych 

χ² = 8,35 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,05 N % N % 

Bardzo często 6 1,08 0 0 

Często 13 2,34 2 2,08 

Rzadko 129 23,24 35 36,46 

Nigdy 407 73,34 59 61,46 

Suma 555 100 96 100 

  

I tak z twierdzeniem „przychodzę na dyżury radnych” nie zgadza się 61,46% 

mężczyzn i aż 73,34% kobiet. Rzadko na takie spotkania przychodzi  36,46% mężczyzn i 

zaledwie 23,24 kobiet.  

Zatem powiedzieć można, że mężczyźni częściej od kobiet przychodzą na spotkania  

z przedstawicielami władz: zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.  
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4. Zaangażowanie w kampanię wyborczą 

 

Aktywność polityczna respondentów wyraża się poprzez ich udział w kampanii 

wyborczej. Słuchacze udzielają wsparcia finansowego partii, którą popierają. Angażują się 

także w działania związane ze zbieraniem podpisów z poparciem dla kandydujących  

w wyborach powszechnych, pełnieniem funkcji męża zaufania w komisjach wyborczych  

i referendalnych, rozdawaniem materiałów i ulotek oraz przygotowywaniem sal 

wyborczych.  

Jednym ze sposobów utrzymywania się partii są składki pieniężne  zwykłych 

obywateli. Więcej pieniędzy to większa liczba pracowników, więcej sondaży, reklam, lepsza 

rekrutacja  i szkolenie kandydatów, szerszy zasięg oddziaływania partii (Putnam, 2008, s. 

65).  Istotne różnice statystyczne występują ze względu na płeć w udzielaniu wsparcia 

finansowego partii politycznej. I tak w czasie trwania kampanii wyborczej udziela z różnym 

stopniem częstotliwości wsparcia finansowego partii, którą popiera dwadzieścia cztery 

kobiet i jedenastu  mężczyzn (tab. 5). 

 

Tabela 5.  Udzielanie wsparcia finansowego partii a płeć 

W czasie trwania kampanii wyborczej udzielam wsparcia finansowego partii, którą popieram 

χ² = 8,79 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,02 N % N % 

Bardzo często 1 0,18 1 1,04 

Często 2 0,36 1 1,04 

Rzadko 21 3,78 9 9,38 

Nigdy 531 95,68 85 88,54 

Suma 555 100 96 100 

  

W grupie kobiet często i bardzo często podejmuje tego rodzaju aktywność zaledwie 

0,54% respondentek. W grupie mężczyzn odsetek ten jest przeszło dwukrotnie wyższy 

(3,12). Rzadko finansuje partię w okresie kampanii wyborczej 9,38% mężczyzn i zaledwie 

3,78% kobiet.  

Zatem mężczyźni znacznie częściej od kobiet angażują się w kampanię wyborczą 

poprzez udzielanie wsparcia finansowego partii, którą popierają.  

 

Istotne różnice statyczne występują także  ze względu na płeć w zbieraniu podpisów 

z poparciem podczas trwania kampanii wyborczej (tab. 6). 
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Tabela 6.  Zbieranie podpisów z poparciem podczas trwania kampanii wyborczej 

Zbieram podpisy na rzecz poparcia określonego kandydata do pełnienia funkcji publicznej 

χ² = 9,27 Kobiety Mężczyźni 

Wielkość błędu: 0,05 N % N % 

Bardzo często 2 0,36 1 1,04 

Często 6 1,08 5 5,21 

Rzadko 49 8,83 8 8,33 

Nigdy 498 89,73 82 85,42 

Suma 555 100 96 100 

  

Z różną częstotliwością zbiera podpisy z poparciem dla określonego kandydata 

podczas trwania kampanii wyborczej 57 kobiet oraz 14 mężczyzn.  Bardzo często i często 

podejmuje takie działania 6,25% mężczyzn  i  zaledwie 1,44% kobiet. O cztery punkty 

procentowe więcej kobiet niż mężczyzn nie zgadza się   twierdzeniem „zbieram podpisy na 

rzecz poparcia określonego kandydata do pełnienia funkcji publicznej” (89,73% wobec 

85,42%). 11.98% respondentów z różną częstotliwością angażuje się w prace komisji 

wyborczych poprzez pełnienie funkcji męża zaufania. I tak bardzo często pełni funkcję męża 

zaufania w komisjach wyborczych i referendalnych trzech respondentów (0,46%),  często 

5,52% ogółu badanych słuchaczy. Rzadko taką aktywność podejmuje co jedenasty 

respondent. Siedemdziesięciu słuchaczy z różnym stopniem częstotliwości rozdaje materiały  

podczas trwania kampanii wyborczej. Bardzo często tę formę aktywności podejmuje 1,97% 

respondentów, często 3,99% ogółu słuchaczy. Z twierdzeniem „podczas trwania kampanii 

wyborczej rozdaję materiały, ulotki” nie zgadza się 88,94% uczestników UTW. 59 

respondentów w różnym stopniu zgadza się z twierdzeniem: „angażuję się w prace komisji 

wyborczych poprzez wywieszanie plakatów” . Bardzo często wywiesza plakaty podczas 

trwania kampanii wyborczej 1,84% respondentów, często –2,15% słuchaczy. Rzadko włącza 

się w takie działania 5,68% respondentów. Sale wyborcze na czas przeprowadzonych 

wyborów są przygotowywane przez prawie co dziesiątego respondenta. Często taka 

aktywność podejmowana jest przez 2,15% respondentów, rzadko przygotowuje sale 

wyborcze 6,14% słuchaczy. 

 

Badania nasze wykazały, że większość badanych respondentów uczestniczy  

w wyborach powszechnych. Zagadnienie postaw Polaków do wyborów było przedmiotem 

wielu badań empirycznych na przełomie XX i XXI wieku (Markowski, 1992; Firlit 1999;  

Cześnik, 2002; Raciborski,  2010; Raciborski, 2011). W wyniku tych  badań stwierdzono, że 

postawy Polaków wobec wyborów są zróżnicowane, raczej krytyczne i bardzo stabilne w 

czasie. Zamiast wzrostu postaw prowyborczych, nieodzownych dla skonsolidowanej 

demokracji, zaobserwowana została stabilizacja na niskim poziomie, a nawet nieznaczny 

spadek: z 41% w 1995 roku do 39% w 2009 (Raciborski, 2011, s. 129). Porównawcze jednak 

wyniki badań empirycznych dotyczących postaw wobec partycypacji wyborczej osób 
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starszych z wynikami uzyskanymi na podstawie młodszych pokoleń wykazują, że osoby 

starsze częściej pojawiają się przy wyborczych urnach niż młodsi obywatele – wyjąwszy 

najstarszych, którzy ze względu na ograniczenia zdrowotne nie mogą głosować (Cześnik, 

2007).  

Przeprowadzone badania upoważniaj nas do tego, że w interesującej nas tematyce 

zaangażowania politycznego znaczenie ma płeć. Mężczyźni bardziej angażują się 

politycznie: częściej przejawiają aktywność w partiach politycznych, uczestniczą w 

spotkaniach z przedstawicielami władz na szczeblu krajowym i lokalnym, udzielają 

wsparcia finansowego partii, którą popierają oraz  angażują się  w zbieraniu podpisów na 

rzecz poparcia określonego kandydata do pełnienia funkcji publicznej. Badania te 

korespondują z wynikami innych polskich badań empirycznych, z których wynika, że 

mężczyźni częściej podejmują zaangażowanie polityczne  (Klimczak–Ziółek, Zygmunt, 2012; 

Ziębińska, 2010; Halicka, Halicki, 2002).  

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na powody różnic w aktywności 

politycznej między kobietami a mężczyznami. Badacze zwracają uwagę przede wszystkim 

na niską u kobiet aktywność polityczną wyrażoną mniejszym korzystaniem przez nich z 

biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich. 

Tłumaczone to bywa następującą argumentacją: 

Mężczyźni bardziej  koncentrują się na działaniu w świecie zewnętrznym, a kobiety 

na relacjach między ludźmi. Odpowiada za to odmienna socjalizacja dziewczynek i 

chłopców. U dziewczynek wzmacnia się zachowania empatyczne, nastawione na 

współpracę z innymi, a u chłopców asertywność, rywalizację, koncentrację na wyniku. Życie 

rodzinne wypełnione jest relacjami międzyludzkimi, dlatego też rodzina ma duże znaczenie 

dla kobiety: stanowi ona dla niej centralny obszar zainteresowań (Juroszek, 2010).  

Kobiety, będące przez naturę bardziej związane z życiem rodzinnym, mają w niej 

wiele zadań do wypełnienia w związku z pełnioną rolą żony i matki. Ta rola tak wypełnia 

ich czas, że nie starcza  go już na podejmowanie innych działań w życiu publicznym 

(Skarżyńska, 2011; Klimczak–Ziółek, Zygmunt 2012).  

Zaangażowanie polityczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku możemy 

wytłumaczyć następującą argumentacją.    

We wstępie powiedzieliśmy, ze ludzie powołani są do życia w zbiorowości, która  

jest ich dobrem wspólnym. Dlatego też troszcząc się o nie mogą wpływać na kształt 

społeczności której są członkami. Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku chcą 

współdecydować o celach i kształcie tego państwa, w którym żyją. Dlatego też podejmują 

zadania, które są dla nich istotne. Poczuwają się do odpowiedzialności za wspólne życie i 

wartości.  

Według koncepcji dostrzegania wspólnych interesów szerszych społeczności 

człowiek chce angażować się na rzecz społeczności, w której żyje wówczas kiedy dostrzega, 

że interes tej społeczności łączy się z jego własnym. Wspólny, wyrazisty cel sprzyja 

podejmowaniu przez ludzi  różnych form aktywności politycznej (Skarżynska, 2011, s. 192).  
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Zaangażowanie polityczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku możemy 

wytłumaczyć również faktem, że słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku to często osoby z 

wyższym wykształceniem2, mające wiele zainteresowań, odczuwający potrzebę wpływu na 

otaczającą rzeczywistość i pełniejszego rozumienia świata.  
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