
 1 

Aleš Črnič  

Katarzyna Zielińska  

 

Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania  

(Preprint artykułu: A. Črnič, K. Zielińska. 2012, Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – 

próba porównania. W: Irena Borowik (red.), W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w 

perspektywie socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 365-380) 

 

 

Abstrakt 

Niniejszy artykuł służy porównaniu religijnej wolności i tolerancji w Słowenii i 

Polsce. Kraje te są dość podobne pod względem sceny religijnej: w obu istnieje znacząca 

liczba organizacji religijnych, a Kościół katolicki pozostaje największym wyznaniem (około 

90% Polaków i około 70% Słoweńców deklaruje się jako katolicy). Jednak bliższe spojrzenie 

pozwala uchwycić różnice w religijności obu populacji. Badania wskazują na znacznie 

mniejszy poziom religijności wśród Słoweńców w porównaniu do Polaków, status Kościoła 

katolickiego w Słowenii różni się znacznie od pozycji tego Kościoła w Polsce (głównie z 

powodów historycznych). Badania wydają się również wskazywać na większy poziom 

kontrowersji wokół mniejszości religijnych w Polsce niż w Słowenii.  

Porównując stan religijnej wolności i tolerancji w obu krajach dwa wymiary wydają 

się zasługiwać na szczególną uwagę. Po pierwsze, jak relacje pomiędzy państwem i 

tradycyjnymi kościołami oraz państwem a nowymi organizacjami religijnymi zostały 

przekształcone po 1989. Po drugie, ważną kwestią jest zmiana miejsca i znaczenia religii w 

nowych pluralistycznych społeczeństwach oraz stosunku społeczeństwa do religii. 

Społeczeństwa obu krajów miały odmienne trudności z dostosowaniem się do pojawiających 

się nowych grup religijnych oraz z ożywieniem tradycyjnych religijnych mniejszości. Wydaje 

się, że społeczeństwo słoweńskie łatwiej akceptowało rosnący poziom pluralizacji.  
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Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania  

 

 Wolność religii i wyznania jest jednym z fundamentalnych praw człowieka i jednym 

fundamentów demokratycznego społeczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w wielu 

międzynarodowych dokumentach: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
1
, 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
2
 oraz Deklaracja w sprawie 

Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji opartych na religii lub 

przekonaniach
3
. Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza: 

 

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje 

swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub 

wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, 

poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
 

 

 Niezależnie od tak mocnego ugruntowania w dokumentach międzynarodowych, 

raporty dotyczące naruszania lub łamania wolności religijnych dotyczą różnych części świata, 

włączając w to demokratyczne kraje europejskie.
4
 W tym kontekście kraje Europy 

Środkowowschodniej konstytuują szczególnie ciekawy przypadek do badania. Po pierwsze, 

prawo do wolności religii i wyznania było ograniczone i/lub zaniedbane poprzez 

utrzymywany przez państwo sekularyzm w czasie dominacji komunistycznych reżimów. 

Kwestia wolności religijnej stała się ważnym zagadnieniem dopiero po upadku dawnych 

reżimów. Po drugie, problem wolności i tolerancji religijnej stały ważnym zagadnieniem w 

kontekście integracji europejskiej.  

 Niniejszy artykuł ma na celu porównanie stanu wolności religijnej w dwóch post-

socjalistycznych krajach – w Polsce i Słowenii. Z punktu widzenia sceny religijnej, oba kraje 

są do siebie podobne. Jednak głębsza analiza sytuacji religijnej pokazuje wiele znaczących 

różnic. Dla lepszego uchwycenia stanu wolności religijnej w obu krajach, porównanie 

zostanie dokonane na trzech poziomach: 

1. Prawne regulacje dotyczące wolności religii i wyznania w obu krajach  

2. Relacje pomiędzy państwem a dominującą w kraju religią  

                                                
1 Pełny tekst w języku polskim jest dostępny na stronie 
http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka (dostęp 15.05.2011). 
2 Pełny tekst jest dostępny na 

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf (dostęp 

1.04.2011) 
3 Pełny tekst jest dostępny na http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=8958 (dostęp 30.04.2011). 
4
 Western Europe: Religious Minorities and Growing Government Intolerance 

(www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=Files.Download&FileStore_id=126 , dostęp 24.04.2011 ). 

http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf
http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=8958
http://www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=Files.Download&FileStore_id=126
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3. Sytuacja nowych ruchów religijnych 

Scena religijna w Słowenii i w Polsce 

 

 Słowenia i Polska są często porównywane ze względu na ich liczne podobieństwa. Od 

końca lat 90. oba kraje przechodziły procesy transformacji dotyczące wszystkich 

subsystemów obu społeczeństw. Oba kraje zostały przyjęte do Unii Europejskiej w 2004 roku 

w pierwszej fali rozszerzenia, co niewątpliwie znacząco wzmocniło zachodzący w nich 

proces demokratycznej konsolidacji. Biorąc pod uwagę różnicę najbardziej znaczącą jest 

wielkość oraz pozycja obu krajów. Polska ma obecnie ok. 38 mln mieszkańców, a Słowenia 

ok. 2 mln Słoweńców. Polska jest jednym z największych krajów europejskich i ma wpływ na 

inne kraje słowiańskie w regionie. W porównaniu, Słowenia jest znacznie mniej wpływowa i 

mniej znana.  

 Biorąc pod uwagę religijny krajobraz obu krajów możemy również odnaleźć zarówno 

podobieństwa jak i różnice. Przede wszystkim w obu krajach religią dominującą jest 

katolicyzm. Jednak oba kraje znacznie różnią się jeśli brać pod uwagę dominujące w nich 

wzory religijności. Ostatnie badania realizowane w ramach Międzynarodowego Sondażu 

Społecznego (International Social Survey Project) pokazują wiele różnic jeśli chodzi o 

religijność (Tabela 1). Odsetek populacji, który deklaruje przynależność do Kościoła 

Rzymskokatolickiego jest znacznie wyższy w przypadku Polski. W obu krajach funkcjonuje 

wiele organizacji religijnych, w związku w obu – przynajmniej nominalnie – mamy do 

czynienia z pluralizmem religijnym. Obecnie w Polsce funkcjonuje 172 oficjalnie 

zarejestrowanych Kościołów i organizacji religijnych, a w Słowenii 43 takie organizacje. 

Odsetek osób przynależnych do grup religijnych pozostających w tradycji chrześcijańskiej 

(oprócz Kościoła katolickiego) lub nawiązujące do innych tradycji religijnych jest znacznie 

wyższy w Słowenii niż w Polsce. Dotyczy to również odsetka osób, którzy deklarują brak 

przynależności do jakiejkolwiek wspólnoty religijnej.  
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Tabela 1: Organizacje religijne w Polsce i Słowenii w 2008/9 

(Z jaką religią, kościołem, wyznaniem czuje się Pan(i) związany(-a)?) 

 Polska  Słowenia 

 

Katolicką 86.1 73.4 

Protestancką 1.0 1.4 

Prawosławną 0.6 2.1 

Other Christian 0,1 0.4 

Islam / 2.0 

Other non-Christian / 0.2 

Niezwiązany 12.1 19.5 

Źródło: ISSP 2008/9 

 

 Bliższe spojrzenie na profile religijne obu krajów pozwala wskazać na dalsze różnice. 

Wskaźniki religijności dla obu krajów pokazują, iż obywatele Słowenii są znacznie mniej 

religijni, czyli bardziej zsekularyzowani, niż Polacy. Prawie trzy razy więcej Polaków niż 

Słoweńców deklaruje wiarę w istnienie Boga (odpowiednio 62.9 i 24.2%)
5
. Podobne różnice 

występują jeśli brać pod uwagę wiarę w dogmaty katolickie. Liczba osób deklarujących taką 

wiarę w Polsce przekracza dwukrotnie liczbę takich osób w Słowenii (por. tabela 2). Dane 

dotyczące uczestnictwa w obrzędach religijnych również potwierdzają znaczące różnice 

pomiędzy obydwoma krajami, czego trafną ilustracją jest fakt, iż liczebność najbardziej 

„aktywnej” pod względem takiego uczestnictwa grupy w Słowenii jest niższa niż grupa 

najmniej „aktywnych” osób w grupie polskiej (por. tabela 3).  

 

Tabela 2: Wiara w dogmaty katolickie (% zdecydowanie tak). 

 Polska  Slovenia  

Wiara w życie po śmierci 33.7 13.5 

Wiara w niebo 33.2 10.7 

Wiara w piekło 29.1 10.3 

Wiara w cuda 26.5 18.00 

Źródło: ISSP 2008/9 

                                                
5 ISSP 2008/9. 
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Tabela 3: Udział w nabożeństwach religijnych (%; raz w tygodniu lub częściej) 

Wiek Polska 

(%) 

Slowenia 

(%) 

2008 2009 

15 – 30  39.3 9.1 

31 – 40 35.8 10.1 

41 – 50  54.1 12.4 

51 – 60  53 15.5 

61 i więcej 59.2 28.8 

Źródło: ISSP 2008/9 

 

 Oba kraje, biorąc pod uwagę ich historię, można zakwalifikować do grupy tak 

zwanych łacińskich modeli religijnych. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Davida 

Martina dla opisania dynamiki i problemów pojawiających się w relacjach pomiędzy 

„społeczeństwem a Kościołem” oraz pomiędzy „Kościołem i państwem”, w krajach gdzie 

Kościół rzymskokatolicki jest dominującą i monopolistyczną cechą konstelacji społecznej. 

Cechą charakterystyczną tego modelu jest sztywny religijny monopol oraz niski poziom 

tolerancji religijnej (Martin 1991). Niemniej jednak, jak podkreśla Marjan Smrke i Samo 

Uhan (1999), w kontekście Polski i Słowenii lat 90. powinny być zastosowane dwa warianty 

modelu łacińskiego. Polska powinna zostać zakwalifikowana gdzieś pomiędzy tradycyjnym 

(inercjalnym, przednowoczesnym i konserwatywnym) a reaktywowanym (odnowionym i 

zmodernizowanym) łacińskim modelem religijnym. Słowenia, z kolei, może być umieszczona 

pomiędzy reaktywowanym a post-łacińskim modelem religijnym. Ten ostatni model 

charakteryzuje się odrzuceniem integrystycznego modelu i strategii działania obowiązujących 

przed Soborem Watykańskim II, laicyzacją sfer polityki i życia codziennego, autonomizacja 

religijny wierzeń, pojawienie się i rozprzestrzenianie się religijności niekościelnej, polityczna 

autonomia wiernych oraz akceptacja religijnego pluralizmu, a także różnorodność 

światopoglądów.  

 Kościół rzymskokatolicki odgrywa również odmienna rolę w sferze publicznej w obu 

krajach. Jedną z dobrych ilustracji tej różnicy religijna edukacja. W Polsce, edukacja religijna 

została ponownie wprowadzona do szkół pod wpływem presji ze strony Kościoła na początku 

lat 90. Decyzja ta nie była poprzedzona żadną otwartą debatą publiczną i w efekcie była 

postrzegana jako kontrowersyjna. W efekcie dyskusji zainicjowanej tą decyzją prawo do 

prowadzenia edukacji religijnej zostało rozszerzone dla wszystkich zarejestrowanych i 
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legalnie funkcjonujących w kraju organizacji religijnych. Dodatkowo, wprowadzone zostały 

lekcje świeckiej etyki jako alternatywa dla katechezy. Możliwość organizowania edukacji 

religijnej przez mniejszościowe Kościoły i organizacje religijne jest jednak znacząco 

ograniczona. Mniejszościowe grupy religijne mogą organizować zajęcia z religii pod 

warunkiem, że w danej szkole będzie przynajmniej 7 uczniów przynależnych do danej grupy.
6
 

Organizowanie alternatywnych zajęć z zakresu etyki stanowi również problem dla wielu 

szkół, ze względu na brak nauczycieli lub zbyt małą liczbę uczniów zainteresowanych 

uczestniczeniem w zajęciach.  

 W przypadku Słowenii sytuacja jest znacząco inna. W 2001 roku, do programu 

nauczania w szkole podstawowej (w klasach od 7 do 9 jako przedmiot opcjonalny) został 

wprowadzony nowy, niekonfesyjny przedmiot religia i etyka. W założeniu ma on w 

obiektywny i neutralny sposób prezentować wszystkie główne tradycje religijne. Szczególny 

akcent jest położony na tradycję chrześcijańską, jednak zajęcia te mają służyć promowaniu 

tolerancji i akceptacji pluralizmu religijnego. Kościół rzymskokatolicki nie był 

usatysfakcjonowany takim rozwiązaniem i do niedawna zabiegał o uzyskanie wyłączności na 

prowadzenie edukacji religijnej w szkołach publicznych (mimo decyzji Trybunału 

Konstytucyjnego podkreślającej brak możliwości organizowania takich zajęć). W ostatnich 

kilku latach Kościół rzymskokatolicki zmienił strategię i zaczął podkreślać niekonfesyjny 

charakter oferowanej przez siebie edukacji religijnej, podtrzymując jednak postulat 

wyłączności. 

 Powyższe przykłady wyraźnie pokazują różnicę w sytuacji religijnej w obu krajach. 

Wiele z czynników odpowiedzialnych za te odmienności wynika z różnych doświadczeń 

historycznych Słowenii i Polski i roli jaką Kościół rzymskokatolicki odegrał w dziejach obu 

krajów. W przypadku Polski, Kościół zdobył znaczące poważanie i zaufanie, pełniąc rolę 

obrońcy narodu w różnych okresach historii kraju, co przyczyniło się do powiązania 

katolicyzmu z tożsamością zbiorową Polaków. W odróżnieniu od tego Słoweńcy, pamiętając 

trzy główne grzechy Kościoła – kontrreformację, przedwojenny klerykalizm oraz jego 

wątpliwe działania podczas II Wojny Światowej
7
 – są znacznie bardziej wobec niego 

krytyczni. Takie nastawienie społeczeństwa słoweńskiego spowodowało, że w okresie 

socjalizmu przemiany religijne w Słowenii nawiązywały bardziej niż Polska do europejskiego 

wzoru sekularyzacji. W efekcie społeczeństwo słoweńskie jest znacznie bardziej odporne na 

próby re-katolizacji życia społecznego (Smrke and Uhan 1999). 

                                                
6 Dziennik Ustaw nr. 36, poz. 155, zm.: w 1993, nr. 83, poz. 380. 
7 W czasie okupacji oraz aneksji Słowenii przez III Rzeszę, faszystowskie Włochy i Węgry, Kościół nie 

przyłączył się do ruchu oporu prowadzonego przez partie komunistyczną. Wręcz przeciwnie, przyłączył się do 

antykomunistycznego ruchu, który rozwijał się pod patronatem sił okupacyjnych.  
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Wolność i tolerancja religijna w Słowenii i Polsce  

 Empiryczna weryfikacja stanu religijnej wolności i tolerancji jest dość trudnym 

przedsięwzięciem. Po pierwsze, pojęcie religijnej wolności jest relatywne kulturowo – to co 

wydaje sie być normalne i niestwarzające problemów w jednym kontekście kulturowym, z 

punktu widzenia innej kultury może być zupełnie nie do przyjęcia. Po drugie, problematyczna 

jest również decyzja dotycząca wyboru najlepszych wskaźników do mierzenia religijnej 

tolerancji i wolności. Analizując liczne raporty dotyczące wolności religijnej
8
 

zdecydowaliśmy oprzeć nasze studium porównawcze na trzech kwestiach dotyczących 

bezpośrednio sytuacji religijnej w obu krajach. Po pierwsze, interesował nas aspekt prawny i 

istniejące regulacje dotyczące funkcjonowania grup religijnych w obu krajach. Taka analiza 

pozwala odpowiedzieć na pytanie o prawo do wyrażania i manifestowania swoich przekonań 

religijnych oraz prawo do przynależenia do wspólnoty religijnej. Po drugie, interesowała nas 

relacja pomiędzy państwem a Kościołem dominującym. Po trzecie, byliśmy zainteresowani 

sytuacją religii mniejszościowych oraz relacjami pomiędzy nimi a religiami 

większościowymi.  

 

Aspekty prawne relacji państwo-religia  

 W porównywanych krajach konstytucja definiuje ogólne ramy prawne dotyczące 

wolności wyznania i praktyk religijnych w danym kraju. Ogólnie mówiąc konstytucje 

Słowenii i Polski pozostają w zgodzie z międzynarodowymi dokumentami regulującymi 

prawa do wolności religii i wyznania. Jednak, porównując oba kraje z punktu widzenia 

wolności i tolerancji religijnej można zauważyć różnice w przyjętych założeniach.  

 Konstytucja Słowenii została przyjęta w 1991 roku. Artykuł 7 konstytucji definiuje 

wspólnotę religijna jako kolektywną formę wyrażania prawa do wolności religii (jak 

precyzuje to artykuł 14). Wspólnoty takie powinny pozostawać oddzielone od państwa, równe 

wobec prawa oraz wolne w zakresie swoich religijnych aktywności. Artykuły 14 i 63 

zabraniają podburzania do religijnej dyskryminacji, nienawiści i nietolerancji. Artykuły 46 

oraz 123 uznają prawo do sprzeciwu na bazie religijnych, filozoficznych lub 

humanistycznych przekonań
9
.  

                                                
8 Porównaj Freedom of religion. A report with special emphasis on the right to choose religion and registration 

systems (1999), dostępny http://www.forum18.org/PDF/freedomofreligion.pdf oraz Annual Report on 

International Religious Freedom, dostępny  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.htm 
9 Zobacz http://www.uvs.gov.si/en/.  

http://www.forum18.org/PDF/freedomofreligion.pdf
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.htm
http://www.uvs.gov.si/en/
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 Zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, przyjętą w 1997
10

, władze publiczne 

są zobowiązane do zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, 

światopoglądowych i filozoficznych. „Stosunki między państwem a kościołami i innymi 

związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz 

wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra 

człowieka i dobra wspólnego” (artykuł 23, ustępy 2 i 3). Wszystkie Kościoły i związki 

wyznaniowe są równouprawnione, ale istnieją różnice w mechanizmach uzyskiwania przez 

nie statusu prawnego (art. 23. ust. 1, 4 i 5). Status Kościoła rzymskokatolickiego jest 

regulowany międzynarodowym porozumieniem pomiędzy państwem polskim a Watykanem 

(Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską) i dodatkowe ustawy. 

Relacje pomiędzy państwem a innymi organizacjami religijnymi są regulowana przez ustawy 

uchwalone na podstawie porozumień zawartych przez Radę Ministrów z właściwymi dla 

danej organizacji przedstawicielami. Zgodnie z artykułem 53 Konstytucji każdy ma 

zagwarantowaną wolność sumienia i religii. Oznacza to „wolność wyznawania lub 

przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z 

innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, 

uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie”. Oznacza to również możliwość 

posiadania miejsc kultu oraz świątyń. Zgodnie z Konstytucją rodzice mają prawo „do 

zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi 

przekonaniami” (art. 53, ust. 1-3). Edukacja w szkołach publicznych jest dozwolona 

konstytucyjnie, ale tylko dla organizacji religijnych oficjalnie zarejestrowanych w Polsce (art. 

53). Ograniczanie tego prawa w oparciu o rasę, płeć, język, wiarę lub jej brak, pochodzenie 

społeczne, pochodzenie przodków lub posiadanie majątku jest zakazana (art. 233, ust. 2).  

 Szczegółowe akty wykonawcze precyzują kwestie związane z prawem religijnym w 

obu krajach. W Słowenii Ustawa o Sytuacji Prawnej Organizacji Religijnych (Act on the 

Legal Position of Religious Communities) uchwalona w 1976 roku jeszcze w ramach 

Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii obowiązywała do lutego 2007 roku, kiedy 

to słoweński parlament uchwalił nową ustawę dotyczącą wolności religijnej
11

. Nowe prawo, 

oparte na wcześniej obowiązujących regulacjach, explicite gwarantuje wolność jednostkom 

do przynależności i praktykowania jakiejkolwiek religii, wolność do zgromadzeń oraz do 

zakładania religijnej organizacji, oraz wolność wyrażania religijnych przekonań i uczuć. 

Nowa ustawa wprowadziła również bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące możliwości 

zarejestrowania nowej organizacji religijnej – posiadanie 100 członków (pełnoletnich 

                                                
10 Zobacz www.sejm.gov.pl/english/konstytucja/kon1.htm. 
11 Pełna wersja obu dokumentów jest dostępna w języku angielskim pod adresem http://www.uvs.gov.si/en/.  

http://www.uvs.gov.si/en/
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rezydentów Słowenii) oraz konieczność funkcjonowania w Słowenii przez przynajmniej 10 

lat. Już na etapie wprowadzania nowego prawa było ono krytykowane ze strony zarówno 

religii mniejszościowych, jak również wielu reprezentantów nauk społecznych. Krytycy 

wskazywali na brak precyzji w nowym prawie a przede wszystkim na jego sprzeczność z 

zapisami konstytucji, która mówi o równości grup religijnych. Wątpliwości te zostały 

ostatecznie potwierdzone przez słoweński Trybunał Konstytucyjny, który w kwietniu 2010 

uznał, że zapisy dotyczące warunków rejestracji nowych religii pozostają w sprzeczności z 

zapisami Konstytucji. Dodatkowo, Trybunał zarządził, iż posługi religijne oferowane w 

szpitalach i więzieniach nie mogą być prowadzony przez osoby zatrudnione przez państwo 

słoweńskie. W praktyce oznacza to, iż księża sprawujący religijną posługę w szpitalach i 

więzieniach nie mogą być zatrudniani przez państwo.  

 W polskim systemie prawnym głównym prawem wykonawczym dotyczącym religii 

jest Ustawa o gwarancjach wolności sumienia uchwalona w 1989 roku i następnie 

zmodyfikowana w 1998 roku (Pietrzak 1999). Ustawa ta składa się z trzech części 

dotyczących odpowiednio indywidualnych praw religijnych, relacji pomiędzy państwem a 

Kościołami i organizacjami religijnymi oraz kwestii dotyczących rejestracji Kościołów i 

organizacji religijnych. Zgodnie z pierwotną wersją ustawy, rejestracja organizacji religijnych 

wymagała dostarczenia listy 15 nazwisk członków takiej organizacji, będących obywatelami 

polskimi oraz dodatkowych informacji dotyczących organizacji – podstawowych założeń 

doktrynalnych, danych personalnych założycieli, informacji na temat adresu i siedziby oraz 

statut. Po aktualizacji, nowe bardziej restrykcyjne zapisy wymagają listy 100 członków danej 

organizacji, potwierdzonej oficjalnie przez notariusza, oraz informacji dotyczących samej 

grupy.  

To szkicowe porównanie regulacji obowiązujących w obu krajach pozwala pokazać 

główne różnice. Polska konstytucja rozróżnia pomiędzy dwoma sposobami uzyskania 

legalnego statusy dla organizacji religijnej. Z jednej strony status prawny oraz relacja 

pomiędzy państwem a Kościołem rzymskokatolickim są regulowane międzynarodową 

umową podpisaną przez państwo polskie oraz Watykan. Z drugiej strony status prawny 

pozostałych organizacji religijnych jest regulowany poprzez podpisanie obustronnej umowy 

pomiędzy państwem a daną organizacją.
12

 W przypadku konstytucji słoweńskiej brak takiego 

                                                
12 Ten punkt konstytucji miał na celu rozszerzyć prawo wcześniej dane tylko tak zwanym “historycznym 
wyznaniom religijnym”, obecnym na terenach polskich od wieków, na wszystkie organizacje religijne. Jednak 

brak jest interpretacji co do charakteru owych obustronnych porozumień. W 2002 roku sześć organizacji 

religijnych domagało się swojego prawa i możliwości podpisania takich umów (Czaczkowska 2002: 4). Do tej 

pory umowy takie nie zostały podpisane.  
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rozróżnienia (pomimo umów podpisanych pomiędzy państwem słoweńskim oraz kilkoma 

grupami religijnymi). 

 

Relacje państwo-Kościół 

Wiele badań pokazuje, iż w ostatnich dekadach w krajach postkomunistycznych tak 

zwane Kościoły tradycyjne podejmują próby odzyskania swojej „historycznie uzasadnionej” 

uprzywilejowanej pozycji w danym społeczeństwie. Kościoły te podejmowały wiele prób 

ograniczenia pluralizmu wartości, przekonań oraz religii (Richardson, 1998; Eberts, 1998). 

Częstym argumentem było prezentowanie danej religii jako najważniejszego (jeśli nie 

jedynego) elementu spajające społeczeństwo. W efekcie w wielu krajach tak zwane Kościoły 

tradycyjne są faworyzowane przez państwo, podczas gdy religie mniejszościowe są 

postrzegane jako obce czy wręcz zagrażające państwu i społeczeństwu (np. Barker 1997).  

W obu analizowanych krajach Kościół rzymskokatolicki jest głównym aktorem na 

scenie religijnej. Niemniej jednak relacje państwo-Kościół znacznie się różnią, co w 

znacznym stopniu wynika z odmiennej historii obu krajów i roli jaką w niej odegrał Kościół.  

W grudniu 1993 roku rząd słoweński powołał Biuro do Spraw Organizacji Religijnych 

(Office for Religious Communities)
13

, odpowiedzialne za kontakty i relacja z organizacjami 

religijnymi. Niemniej jednak rząd kontynuował praktykę oddzielnych dyskusji i konsultacji z 

Kościołem dominującym. Głównym postulatem Kościoła katolickiego we wszystkich tych 

dyskusjach było żądanie podpisania umowy, o odpowiedniej randze, pomiędzy Republiką 

Słowenii i Watykanem. Rząd słoweński nalegał jednak na konieczność rozwiązania najpierw 

tak zwanych „otwartych pytań dotyczących Kościoła katolickiego” na gruncie lokalnym.  

W roku 1999, po latach dyskusji pomiędzy Kościołem a państwem, uzyskano wstępne 

porozumienie w formie rządowej inicjatywy dotyczącej (częściowej) umowy pomiędzy 

Republiką Słowenii i Watykanu.
 14

 W konsekwencji, inne grupy religijne przyłączyły się do 

publicznej dyskusji na temat oczekiwanych zmian w statusie prawnym „dominującej ale 

równej” organizacji religijnej, domagając się podpisania podobnych umów z pozostałymi 

organizacjami religijnymi. W 2000 roku rząd zgodził się na żądania Kościoła ewangelickiego 

i podpisał porozumienie dotyczące jego prawnego statusu. W 2004 podobne porozumienia 

zostały zawarte z Kościołem zielonoświątkowym oraz z Serbskim Kościołem prawosławnym, 

                                                
13Zobacz: www.uvs.gov.si/en  
14

 W grudniu 2001 roku obie strony zgodziły się co do kształtu rozwiązań prawnych, ale przed ich ratyfikacją 

rząd słoweński przekazał porozumienie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, iż umowa jest zgodna z 
konstytucją, ale nakazał również dookreślenie w kwestii, które prawo – państwowe czy kanoniczne – jest ważne 

w jakich sytuacjach (podkreślając oczywiście, iż prawo kanonicze może mieć zastosowanie jedynie w ramach 

Kościoła i tylko w sytuacji jeśli nie jest sprzeczne z prawem państwowym). Porozumienie zostało ratyfikowane 

przez parlament słoweński w styczniu 2004 roku.  

http://www.uvs.gov.si/en
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w roku 2007 z wspólnotą muzułmańską, a w roku 2008 z Buddyjską Kongregacją 

Dharmaling. Niemniej jednak porozumienia te znacznie różnią się od tego podpisanego z 

Kościołem katolickim.  

Jesienią 2000 roku rząd podpisał umowę dotyczącą opieki duszpasterskiej w armii 

słoweńskiej z Kościołem katolickim, a miesiąc później z Kościołem ewangelickim.
15

 Umowy 

te regulują kwestię opieki kapłańskiej w armii słoweńskiej, ustanawiają regulacje dotyczące 

kapelanów, określają zakres ich kompetencji oraz zasady ich zatrudniania przez Ministerstwo 

Obrony Republiki Słoweńskiej. Pomimo wielu pisemnych protestów, rząd nie zaprosił żadnej 

innej religijnej organizacji do udziału w oferowaniu opieki pastoralnej w armii. Ustawa 

dotycząc wolności religijnej zawierała zapisy umożliwiające przyjęcie takiego rozwiązania, 

jednak w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzekającego o sprzeczności 

zapisu o zatrudnianiu księży w więzieniach i szpitalach z Konstytucją, można spodziewać się 

zmiany regulacji dotyczących organizowania opieki pastoralnej w wojsku i policji.  

 Kościół rzymskokatolicki w Polsce przez ostatnich kilka wieków odgrywał kluczową 

rolę w zachowywaniu tożsamości narodowej Polaków. Ten szczególny status Kościoła został 

dodatkowo wzmocniony poprzez walkę o demokrację, otwartość oraz pluralizację w czasach 

reżimu socjalistycznego. Po upadku starego systemu, Kościół chciał utrzymać swoją 

dominującą pozycję poprzez próbę uzyskania wpływu na instytucje nowo powstającego 

demokratycznego państwa oraz na procesy podejmowania decyzji politycznych. Działania 

mające na celu narzucenie wartości chrześcijańskich całemu społeczeństwu, stanowisko oraz 

kampanie Kościoła w kwestiach takich jak aborcja, regulacja narodzin oraz edukacja, 

wyraźnie pokazały problem z dostosowaniem się tej instytucji i jej przedstawicieli do nowej, 

demokratycznej rzeczywistości. Takie działania prowadziły do rosnącej opozycji oraz krytyki 

społeczeństwa wobec zaangażowania Kościoła w politykę. Pomimo krytyki ze strony opinii 

publicznej, dominująca rola Kościoła znalazła odzwierciedlenie w systemie prawnym nowego 

państwa (Eberts 1998)  

Jednym z działań, którego celem było legitymizacja dominującej roli Kościoła w 

nowym państwie demokratycznym był nacisk ze strony hierarchii kościelnej w spawie 

potrzeby normalizacji relacji oraz statusu Kościoła poprzez podpisanie stosownej umowy z 

Watykanem.
 16

 Konkordat został podpisany w 1993 roku i ostatecznie ratyfikowany w 1998 

                                                
15

 Armia słoweńska pośpiesznie wprowadziła regulacje dotyczące posługi kapelańskiej próbując dostosować się 

do wymogów sił NATO. 
16 Poprzedni konkordat z 1925 roku został rozwiązany przez rząd socjalistyczny we wrześniu 1945 roku, znosząc 
tym samym szereg przywilejów, które nadane były Kościołowi katolickiemu na mocy tej umowy. Pierwsze 

regulacje dotyczące prawnej sytuacji Kościoła w powojennej Polsce zostały wprowadzone dopiero w 1989 roku 

– Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawa o ubezpieczeniu 

społecznym duchownych (Pietrzak 1999). 
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roku.
17

 Rozmowy dotyczące kształtu tego porozumienia toczyły się w atmosferze ostrych 

sporów pomiędzy zwolennikami i krytykami konkordatu, dotyczących kwestii na ile 

konkordat potwierdza pozycję dominującego Kościoła, a na ile stanowi przekroczenie granicy 

pomiędzy państwem a Kościołem.  

Konkordat, poprzez swój międzynarodowy charakter, podkreśla szczególną rolę 

Kościoła katolickiego. Jego pierwszy artykuł deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska i Stolica 

Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — 

niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we 

wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.” 

(Konkordat art. 1). Jednak niektóre zapisy konkordatu wydają się zaprzeczać tej zasadzie. Na 

przykład, umowa ta zapewnia dofinansowanie ze strony państwa dla katolickich szkół i 

innych organizacji edukacyjnych prowadzonych przez Kościół (art. 14). Państwo jest również 

zobligowane do wsparcia finansowego dla konserwacji i utrzymania historycznych, świętych 

budynków oraz dzieł sztuki posiadanych przez Kościół (art. 22).  

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych, z punktu widzenia religijnej wolności i 

tolerancji, jest gwarancja, że szkoły publiczne i przedszkola będą organizować, gdziekolwiek 

będzie taka potrzeba, edukacje religijną, jako część regularnego curriculum. Zgodnie z 

zapisami konkordatu, lekcje religii, mimo iż są organizowane w publicznej i świeckiej szkole, 

w znacznej mierze pozostają poza kontrolą państwa. Program oraz podręczniki do 

prowadzenia zajęć są przygotowywane przez reprezentantów Kościoła, bez żadnych 

konsultacji z instytucjami rządowymi. Nauczyciele religii muszą uzyskać zgodę (tzw. ‘missio 

canonica’) od lokalnego biskupa i mogą prowadzić zajęcia tak dugo jak ważne jest 

zezwolenie wydane przez biskupa. We wszystkich kwestia dotyczących nauczania religii, 

nauczyciele są odpowiedzialni jedynie wobec władz kościelnych.  

Kolejną kwestią, postrzeganą przez religijne mniejszości jako złamanie zasady 

równości religii, było wprowadzenie tak zwanych małżeństw konkordatowych, zakładających 

iż małżeństwa zawarte według prawa kanonicznego mają taki sam status prawny jak śluby 

cywilne (art. 10). W efekcie ostrych dyskusji dotyczących ratyfikacji zapisów konkordatu 

oraz w efekcie protestów ze strony grup mniejszościowych prawo do udzielania ślubów 

kościelnych równych ślubom cywilnym został udzielone również po 1998 roku kilku innym 

organizacjom religijnym, na mocy indywidualnych umów podpisywanych z państwem.
18

 

 

                                                
17 Tekst konkordatu jest dostępny na stronie www.mswia.gov.pl/prawo/prawo_wyzn_2.html. 
18 W sumie 11 organizacji religijnych, uwzględniając Kościół Rzymskokatolicki, ma takie prawo. (Pietrzak 

1999). 

http://www.mswia.gov.pl/prawo/prawo_wyzn_2.html
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Nowe ruchy religijne  

Nowe ruchy religijne stanowią wyzwanie dla wielu krajów europejskich, przede 

wszystkim dla ich systemu prawnego. Wzrastająca liczba nowych organizacji religijnych 

wymaga również akceptacji pluralizmu religijnego, jako cechy charakterystycznej dla 

współczesnych, demokratycznych społeczeństw. We współczesnych krajach europejskim 

można znaleźć wiele modeli radzenia sobie z religijnym pluralizmem – Polska i Słowenia 

egzemplifikują to zróżnicowanie.  

W przypadku Polski liczba nowych grup religijnych zaczęła rosnąc dynamicznie po 

1989, kiedy wprowadzone zostało nowe, liberalne prawo, umożliwiające łatwą procedurę 

rejestracji nowych grup religijnych.
 19

 W latach dziewięćdziesiątych zostało zarejestrowanych 

około 100 nowych organizacji religijnych. Obecnie w Polsce istnieje 172 oficjalnie 

zarejestrowanych Kościołów i religijnych organizacji.
20

 Liczba ta zawiera 15 Kościołów i 

organizacji religijnych, których status jest regulowany oddzielnymi porozumieniem zawartym 

z państwem, i 142 organizacji, których funkcjonowanie jest zalegalizowane poprzez wpis do 

Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych – oficjalnej listy wszystkich 

organizacji religijnych legalnie funkcjonujących w Polsce, prowadzonej przez Ministerstwo 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wielu badaczy podkreśla jednak, iż wiele grup 

funkcjonuje w Polsce bez żadnej zalegalizowanej formy lub w postaci rożnego rodzaju 

stowarzyszeń czy organizacji (Libiszowska-Żółtkowska, 2002). 

 Podobny proces wzrostu liczby organizacji religijnych rozpoczął się w Słowenii 

dekadę wcześniej i w zasadzie trudno dostrzec jakieś różnice pomiędzy latami 

osiemdziesiątymi a dziewięćdziesiątymi jeśli chodzi o dynamikę wzrostu. Więcej niż połowa 

z 43 organizacji religijnych, które są oficjalnie zarejestrowane, są nowymi ruchami 

religijnymi.
21

 Wśród nich istnieją również grupy, które są regularnie klasyfikowane przez 

raporty rządowe niektórych krajów Europy Zachodniej (np. Francja i Belgia) jako 

destruktywne kulty lub/i sekty. W kraju istnieje również wiele nowych ruchów religijnych, 

które nie są zarejestrowane przez Biuro do Spraw Organizacji Religijnych, a które 

funkcjonują jako różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje lub jako nieformalne grupy, 

nieposiadające żadnej osobowości prawnej. Rzeczywista liczba organizacji religijnych 

funkcjonujących w kraju jest więc wyższa niż wskazują na to oficjalne dane Biura (por. Črnič 

                                                
19 Wiele grup religijnych funkcjonowało w Polsce już w latach siedemdziesiątych. Jednak ze względu na 

ograniczenia administracyjne i prawne (nie istniały regulacje umożliwiające ich formalną rejestrację) nie mogły 

one funkcjonować legalnie (Doktór 1999). 
20 Szczegółowa lista znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_

i_innych_zwiazkow_wy.html  
21 Pełna lista jest dostępna na 

http://www.uvs.gov.si/en/areas_of_work/registered_churches_and_other_religious_communities. 

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html
http://www.uvs.gov.si/en/areas_of_work/registered_churches_and_other_religious_communities
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and Lesjak 2006). Pomimo zróżnicowania pod względem aktywności i formy, nowe ruchy 

religijne w obu krajach mają małą liczbę członków, szczególnie w porównaniu do liczby całej 

populacji. Niezależnie od ich małej liczby, niektóre grupy posiadają wyraźną tożsamość i są 

publicznie rozpoznawane.  

 Porównując oba kraje wydaje się, że zjawisko nowych ruchów religijnych wzbudziło 

znacznie więcej kontrowersji w Polsce (szczególnie w późnych latach dziewięćdziesiątych i 

na początku lat dwutysięcznych) niż w Słowenii, choć w obu krajach zjawisko to nie jest 

dobrze rozpoznane wśród badaczy, ani nie jest znane szerszej opinii publicznej. Badania 

prowadzone w Polsce w 1999 roku pokazały, iż 39% badanych nie spotkała nikogo o innej 

przynależności religijnej. W przypadku osób, które miały takie doświadczenia, 52% 

przyznało się do spotkania wyznawców Świadków Jehowy, 20% do spotkania osób wyznania 

prawosławnego, 10% - do spotkania wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego oraz 7% do 

spotkania osoby wyznania mojżeszowego. Inne grupy religijne zostały wskazane przez 

minimalna liczbę respondentów.
 22

 Badania te, jak również badania prowadzone na początku 

lat dwutysięcznych (Beźnic 2002) pokazywały, iż głównym źródłem informacji o 

niekatolickich religiach są mass media – telewizja, radio i praca, a w mniejszym stopniu – 

rodzina, znajomi oraz instytucja religijna, do której dana osoba przynależy.  

Obecnie, reakcje w stosunku do nowych ruchów religijnych są bardziej tolerancyjne w 

Słowenii niż w Polsce, gdzie problem sekt jest nadal często przedstawiany jako zagrożenie 

dla społeczeństwa. W Słowenii nie istnieje obecnie ruch antykultowi, nie ma również 

kampanii organizowanej przez Kościół katolicki przeciwko nowym grupom religijnym. 

Media publiczne oraz prasa rzadko odnotowują opisują publiczne aktywności nowych ruchów 

religijnych, a jeśli to robią, to raczej w neutralny sposób.
23

 Mimo braku negatywnego 

stosunku do nowych ruchów religijnych, ogólny poziom tolerancji religijnej nie jest wysoki – 

społeczeństwo jako całość nie przejawia pozytywnego stosunku do nowych ruchów 

religijnych.  

W Polsce argumenty mówiące o psychopatologii oraz przestępczości w kontekście 

nowych ruchów religijnych były szczególnie często używane przez przedstawicieli Kościoła i 

jego organizacji wyspecjalizowanych w informowaniu o nowych ruchach religijnych w latach 

dziewięćdziesiątych (Doktór 1997:165). Ruchy antykultowe istnieją i są aktywne od lat 

                                                
22 Raport dostępny jest na 

http://www.bezuprzedzen.org/doc/08Mniejszosci_wyznaniowe_w_Polsce_w_swiadomosci_spolecznej_1999_O

BOP.pdf   
23 W relacjach korespondentów zagranicznych można odnaleźć pewne uprzedzenia i stronniczość w czasie ich 
sprawozdań dotyczących nowych ruchów religijnych funkcjonujących za granicą. Przykładem mogą być 

doniesienia o ślubie arcybiskupa katolickiego Emmanuel Milingo z Marią Sung, zorganizowanego przez 

Wielebnego Myung Moona, założyciela Kościoła Zjednoczeniowego przygotowane przez korespondenta z 

Rzymu, prezentującego grupę jako sektę, która praktykuje „prawnie mózgu”. 

http://www.bezuprzedzen.org/doc/08Mniejszosci_wyznaniowe_w_Polsce_w_swiadomosci_spolecznej_1999_OBOP.pdf
http://www.bezuprzedzen.org/doc/08Mniejszosci_wyznaniowe_w_Polsce_w_swiadomosci_spolecznej_1999_OBOP.pdf
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osiemdziesiątych. Większość publikacji istniejących na temat nowych ruchów religijnych jest 

nadal przygotowywana przez członków ruchu antykultowego działającego pod auspicjami 

Kościoła katolickiego lub przez księży. Negatywny obraz nowych ruchów religijnych nadal 

dominuje w mass mediach, gdzie są one przedstawiane jak zagrożenie dla wolności i 

psychologicznego dobrostanu poszczególnych uczestników (Grotowska 2008). Ci ostatni 

często są przedstawiani jako osoby poddane praniu mózgu, hipnotyzowani, podani 

manipulacji ze strony totalitarnych grup, których główny celem jest zidentyfikowanie i 

wzmocnienie ukrytych psychopatologii, w celu rekrutowania nowych członków oraz ich 

eksploatacji.
24

 Zważywszy, że znaczna część społeczeństwa czerpie informacje na temat 

religijnych mniejszości z massmediów, nie jest dziwne, iż w społeczeństwie dominuje 

negatywny i uproszczony obraz nowych ruchów religijnych (Doktór 2001; Grzymała-

Moszczyńska 2002).  

Negatywna percepcja znajduje również odzwierciedlenie w praktyce. Nowe grupy 

religijne często zmagają się z problemami przy próbie organizowania publicznych wydarzeń, 

na które potrzebna jest zgoda odpowiednich organów administracyjnych, czy też przy próbie 

wynajmowani lokali. Często odmowy i utrudnienia są rezultatem konsultacji 

przeprowadzanych przez urzędników lub właścicieli z lokalnymi przedstawicielami Kościoła 

katolickiego (Mikulska 2002). Dodatkowym elementem przyczyniającym się do braku 

tolerancji wobec innych, szczególnie nowych religii jest edukacja religijna głównie katolicka 

w szkołach publicznych. Badania pokazują, że często to właśnie członkowie grup 

antykultowych dostarczają informacji na temat nowych ruchów religijnych. Często w tym 

kontekście używany jest termin sekta, posiadający negatywne konotacje, dla określenia 

różnego rodzaju grup religijnych. W efekcie lekcje religii, zamiast promować religijną 

tolerancję, często wzmacniają i rozpowszechniają negatywne i stereotypowe informacje, 

przyczyniając się do budowania nietolerancyjnych postaw wobec dzieci przynależnych do 

tych organizacji religijnych.
25

 

W obu krajach można zaobserwować tendencje – choć znacznie bardziej wyraźne w 

przypadku Polski – do zrównywania religii i tożsamości narodowej, co prowadzi do 

postrzegania nowych ruchów religijnych w kategoriach zagrożenia dla tożsamości narodowej. 

 

Uwagi końcowe  

                                                
24 Analizę obrazu “sekt” prezentowaną w polskich gazetach przedstawiają między innymi Ibek 1996, 

Drozdowicz 1999 oraz Grotowska  2008). 
25 Wiele badań pokazywało, iż lekcje religii są często źródłem nietolerancji i wzmacniają dyskryminujące 

postawy (Kiciński, Koseta i Pawlik 1995, Mach i Mach, 1999, Mikulska, 2002). 
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Powyższe rozważania wskazują na spore różnice pomiędzy obydwoma krajami w 

kwestii religijnej wolności i tolerancji. W Słowenii wolność religii i wyznania nie stanowi 

szczególnego wyzwania, choć można zauważyć pewne trudne kwestie. Prawo gwarantuje 

równość, oddzielenie państwa od Kościoła oraz wolność praktyk religijnych. Niemniej jednak 

praktyka odbiega od tych założeń. Kwestia organizowania opieki duszpasterskiej w armii i 

policji przez niechrześcijańskie wspólnoty pozostaje nadal otwarta. Co więcej, sytuacja 

wspólnoty muzułmańskiej, która przez prawie czterdzieści lat starała się o pozwolenie na 

zbudowanie Islamskiego Centrum Kultury i meczetu w Lublanie, jest jeszcze jednym 

przykładem braku zainteresowania ze strony państwa sytuacją mniejszości religijnych.
26

 

Wolność religii i wyznania wydaje się być respektowana w Polsce. Państwo pozostaje 

bezstronne w kwestii religii, przekonań światopoglądowych i filozoficznych. Organizacje 

religijne są równe i mogą funkcjonować bez problemu w społeczeństwie. Można jedna 

zidentyfikować kilka źródeł, które mogą przyczynić się do ograniczeń wolności i tolerancji 

religijnej. Po pierwsze negatywne nastawienie wobec nowych ruchów religijnych, wynikające 

z uproszczonej percepcji zjawiska. Po drugie, negatywny stosunek Kościoła katolickiego 

wobec nowych ruchów religijnych, przedstawianych w publikacjach, nauczaniu Kościoła oraz 

w katolickich mass mediach. Biorąc pod uwagę, iż około 50% Polaków ufa Kościołowi
27

 , 

można zakładać, iż jego stanowisko będzie kształtować poglądy jego wiernych oraz 

przyczyniać się do wzmacniania negatywnych stereotypów.  

Porównując oba kraje można powiedzieć, iż słoweński rząd i społeczeństwo lepiej 

radzą sobie z akceptacją zjawiska rosnącego pluralizmu w społeczeństwie. Podczas gdy w 

Polsce akceptacja „innego” nadal stanowi wyzwanie dla homogenicznego – pod względem 

religii i etniczności – społeczeństwa.  

                                                
26 Meczet nadal nie został wybudowany mimo, iż zezwolenie zostało wydane w 2009 i zakupiony został grunt na 
budowę.  
27 Badania opinii publicznej prowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków pod koniec 2010 roku 

pokazywały, iż Kościołowi katolickiemu ufa ok. 66% respondentów (zob. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8973403,Spadlo_zaufanie_Polakow_do_Kosciola.html)  

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8973403,Spadlo_zaufanie_Polakow_do_Kosciola.html
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