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KOBYLIN-BORZYMY: MECHANIZMY 
DZIEDZICZENIA POSTAW POLITYCZNYCH 
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Gminy powiatu wysokomazowieckiego, a w szczególności Kobylin-Borzymy oraz 
Kulesze Kościelne, od kilkunastu lat charakteryzują się stałym, bardzo wysokim 
poparciem dla partii polskiej prawicy. Kształtowanie się krajobrazu wyborczego 
jednej z gmin obrazują wyniki kolejnych wyborów do Sejmu (por. Aneks – tab. 1)2. 
Tradycja głosowania na prawicę sięga czasów II Rzeczpospolitej. Na terenie po-
wiatu wysokomazowieckiego popularnością cieszyły się ugrupowania związane ze 
Stronnictwem Narodowym i  jego kolejnymi mutacjami (Dejnarowicz 2015: 35). 
W III RP ugrupowania programowo nawiązujące do endecji dominują na tym te-
renie, co świadczy o niebywałej w skali kraju stałości postaw politycznych przez 
blisko stuletni okres. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie czynniki warunkują stabilność postaw politycznych w gminie Kobylin-
-Borzymy, oraz odnaleźć mechanizmy, które prowadzą do przekazywania postaw 
politycznych z pokolenia na pokolenie. W pierwszej, ilościowej części naszego arty-
kułu, rozważymy możliwe strukturalne wyjaśnienie jednorodności preferencji wy-
borczych w gminie. Druga część tekstu, oparta na jakościowych wywiadach, będzie 
podstawą do wnioskowania o mechanizmach podtrzymywania stabilności postaw, 
które obserwujemy w Kobylinie-Borzymach na przestrzeni dziesięcioleci.
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2 Dane w tabeli reprezentują poszczególne wyniki wyborów parlamentarnych od 2005 roku. Nie 
uwzględniliśmy wcześniejszych wyborów, ponieważ w tym okresie znacząco zmienił się w Polsce 
system partyjny. We wcześniejszych elekcjach również obserwujemy znaczące poparcie dla partii 
prawicowych na terenie, do którego należy gmina Kobylin-Borzymy (w  wyborach sejmowych 
1997 na terenie województwa łomżyńskiego: AWS – 47,13%, a 33,83% w skali Polski; w wyborach 
sejmowych 2001 na terenie powiatu wysokomazowieckiego: ugrupowania prawicowe łącznie 
(AWSP, LPR, PiS) – 35,75%, a 22,97% w skali Polski).
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KOBYLIN-BORZYMY: THE MECHANISMS OF INHERITING POLITICAL ATTITUDES 
IN A LOCAL COMMUNITY 

The article presents some results of a field study of intergenerational mechanisms of 
transmission of political attitudes in a rural community of Kobylin-Borzymy located in 
the Podlasie region in northeastern Poland. Using quantitative and qualitative methods 
researchers analyse factors underlying the extremely high and stable electoral results of 
the right-wing parties in this community.  The data collected during extensive qualita-
tive interviews have been analysed in the broad context of socio-economical precondi-
tions characteristic for this community. The authors come to the conclusion that the 
influence of Roman Catholicism and regional traditions are the key factors explaining 
attitudes and behaviour of members of the community. Values and practices related 
to both elements serve as an intermediate factor in sustaining the political climate in 
a long term and determine the decisions of the electorate. 
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