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Jak Polacy czują się obecnie w sytuacji koronaepidemii? Z badania Open Research wynika,
że istotnie spadło negatywne nastawienie Polaków wobec epidemii - z 65 proc. w kwietniu
br. do 43 proc. w lipcu br. Zdecydowanie częściej negatywne emocje prezentują kobiety i to
one częściej odczuwają smutek i strach – boją się o rodzinę, zdrowie oraz o sytuację
zawodową.
Teraz Polacy częściej czują obojętność wobec tematu koronawirusa ( 41 proc. w stosunku do 27
proc.) a mężczyźni zdecydowanie częściej czują się neutralnie niż kobiety. Nieznacznie, ale rośnie
pozytywne nastawienie do obecnej sytuacji (16 proc. do 8 proc.) Polacy doceniają możliwość powrotu
do normalności, nowe możliwości, jak zdalna praca, etc. Odczuwane pozytywne emocje dotyczą
głównie rozluźnienia obostrzeń i powrotu do "nowej normalności".
Zaobserwowano również wzrost pozytywnego nastawienia nie tyle do samej epidemii, ale do
obecnego stanu "nowej normalności". Badani tłumaczą tę emocję korzystaniem ze zdjęcia ograniczeń
i odzyskaniem swobody. Taka postawa cechuje głównie mężczyzn. Zaskoczenie odczuwa taki sam
odsetek badanych jak w poprzedniej fali i jest to najrzadziej odczuwana emocja.

Znacząco wzrosła neutralna postawa wśród Polaków, pewnego rodzaju zobojętnienie wobec tematu
epidemii i ograniczeń jakie wymusiła. Widać to zarówno w nieprzestrzeganiu nakazów noszenia
maseczek i nieprzestrzegania dystansu społecznego, ale też i nastawienia do tematu epidemii.
Neutralną postawę istotnie częściej prezentują mężczyźni oraz osoby w wieku 35-49 lat.
Stabilna część Polaków (15 proc.) nadal odczuwa strach, który wiąże się z lękiem o przyszłość,
niewiadoma odnośnie tego co będzie to najczęstszy powód odczuwania strachu. Polacy boją się o
swoją rodzinę i częściowo nadal obawiają się zarażenia (częściej kobiety).
Jakie emocje odczuwają Polacy? Neutralność i przesyt tematem
W poprzednim pomiarze najczęstsza z doświadczanych emocji – smutek – obecnie odczuwana jest
przez niespełna 1/5 badanych. Smutek tłumaczony jest ogólnym przytłoczeniem, bezradnością w
obecnej sytuacji, utratą pracy, zmniejszeniem dochodów i ograniczaniem wydatków. Wśród powodów
pojawia się również przygnębienie niewiadomą odnośnie przyszłości.
Delikatnie wzrosła emocja odczuwana jako odraza – ci, którzy się tak czują przede wszystkim mają
wyraźnie dość tematu koronawirusa. Istotnie spadło odczuwanie emocji gniew - złość i frustracja
związana z epidemią. Ci, którzy nadal ją odczuwają, tłumaczą się podobnie jak w poprzednim
pomiarze zniechęceniem do tematu koronawirusa. Nie śledzą informacji i nie przejmują się
zagrożeniem.
Jak się czują Polki i Polacy w zależności od płci i wieku
Stan emocjonalny różni się istotnie jeśli spojrzymy na płeć. Kobiety istotnie częściej odczuwają
emocje negatywne jak smutek, strach, rzadziej natomiast wskazują na brak emocji i czy emocje
pozytywne. Mężczyźni – odwrotnie, najczęściej wskazywaną emocja jest neutralność. Częściej niż
kobiety czują skrajnie pozytywne i negatywne emocje: radość i gniew, odraza.
Wiek badanych również wpływa na odczuwane emocje. Najmłodsi częściej niż inne grupy czują
strach i gniew wobec epidemii. Grupa 25-34-latków, częściej niż inni odczuwa emocje pozytywne
oraz neutralne. Obserwujemy silne odczuwanie smutku w najstarszej grupie. Często osoby te czują
również strach. Wśród najstarszych rzadziej niż w innych grupach wiekowych badani odczuwają
emocje neutralne.
W kolejnej fali pomiaru emocji wobec koronawirusa istotnie spadają emocje negatywne, rosną zaś
emocje neutralne oraz pozytywne. Najczęściej odczuwaną emocją jest neutralność wobec epidemii.
Drugą w kolejności jest smutek związany w znacznej mierze z pogarszającą się sytuacją finansową,
ale też niepewną przyszłością. Kolejną emocją jest strach odczuwany z bardzo podobnych przyczyn,
badani boją się najbliższej przyszłości, zachorowania i kolejnej fali choroby.
Stosunek do pandemii koronawirusa a miejsce zamieszkania i dochody
Wielkość miejscowości zamieszkania w mniejszym stopniu różnicuje odczuwanie emocji. Badani
mieszkający na wsi nieco częściej od innych odczuwają negatywne emocje wobec epidemii. Wraz ze
wzrostem wielkości miejscowości emocje negatywne ustępują neutralnym i / lub pozytywnym. Wraz
ze wzrostem dochodów spadają emocje skrajnie negatywne jak gniew i odraza, a następuje pewne
pogodzenie się z sytuacją. Przeciętnie zarabiający najczęściej odczuwają emocje neutralne i smutek.
Najmniej zarabiający nieco częściej od innych odczuwają emocje pozytywne – co tłumaczą jak powrót
do normalnego zarobkowania i życia, natomiast ci, którzy zarabiają najlepiej najczęściej prezentują
neutralną postawę.
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