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Światowy Dzień Modlitwy 

 

Przygotowany przez KK ŚDM w Słowenii 

1 marca 2019 

„Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe” 

 

Informacje o kraju 

 Republika Słowenii jest krajem środkowoeuropejskim, graniczącym z Włochami na 

zachodzie, Austrią na północy, Węgrami na północnym wschodzie, Chorwacją na południu 

i Morzem Adriatyckim. 

 Powierzchnia Słowenii wynosi 20 273 km2, na których możemy spotkać cztery główne 

naturalne formy: Alpy, Niziny Panońskie, Dinary i Obszar Morza Śródziemnego. Jego 

najwyższą górą jest Triglav (2864 m). 

 Region krasowy powstał w wyniku rozpuszczania się wody i przesączania przez 

wapień, tworząc fantastyczne podziemne jaskinie. Wapienny region Kras był jednym 

z pierwszych zbadanych na świecie. W Słowenii jest ponad 10 000 jaskiń krasowych, a tylko 21 

z nich jest otwartych dla turystów. 

 Populacja Słowenii liczy 2 miliony mieszkańców, a na 1 km2 przypada 102 

mieszkańców. Około połowa populacji mieszka na obszarach miejskich. Lublana to największe 

miasto, liczące około 280 000 mieszkańców. 

 Językiem oficjalnym jest słoweński, ale języki węgierski i włoski są językami 

oficjalnymi dla mniejszości narodowych. 

 Etnicznie 82% społeczeństwa to Słoweńcy, 6% Chorwaci, Serbowie, Bośniacy, 

Macedończycy, Czarnogórzanie i albańscy imigranci z byłej Jugosławii, a 0,5% stanowią 

Romowie, Węgrzy i Włosi. Romowie to ludzie, którzy prawdopodobnie wywodzili się ze 

wschodu, być może z Himalajów. Podczas gdy migrowali do wielu krajów, zachowali wiele 

własnych zwyczajów i język nawet dzisiaj wielu z nich jest nomadami. Można ich znaleźć 

w całej Europie. 

 Po ogłoszeniu niepodległości od Jugosławii 27 czerwca 1991 r. Słowenia przyjęła flagę 

z trzema równymi poziomymi paskami: białym, niebieskim i czerwonym oraz herbem 
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słoweńskim w lewym górnym rogu: białymi górami Triglav, niebieskie linie oznaczają Adriatyk 

i lokalne rzeki oraz złotych gwiazd z godła hrabiowskiego rodu Celje z końca XIV w. 

 

Klimat 

 Słowenia leży w północnym pasie umiarkowanym. Ze względu na Morze Adriatyckie, 

basen panoński i Alpy istnieją trzy rodzaje klimatu: klimat górski w regionach alpejskich 

i przedalpejskich, w dolinach górskich i na wysokich Dinaridach – zimowe temperatury spadają 

tam znacznie poniżej 0°C. Umiarkowany klimat kontynentalny – przeważa nad większością 

kraju, średnie temperatury zimowe spadają tam poniżej 0°C, ale lata są dość gorące. Klimat 

subśródziemnomorski w południowo-zachodniej Słowenii, rozciągający się od wybrzeża 

morskiego po wysokie równiny krasowe Dinaric – temperatury zazwyczaj utrzymują się 

powyżej 0°C przez cały rok, ponieważ bliskość morza łagodzi zimy i letnie upały. 

 

Flora i fauna 

 Słowenia jest trzecim najbardziej zalesionym krajem w Europie. Ponad 60% jego 

powierzchni pokrywają lasy, zarówno liściaste, jak i iglaste. Jedna trzecia terytorium Słowenii 

należy do Europejskiego Programu Ochrony Przyrody – Natura 2000. 12,6% obszarów wiejskich 

Słowenii to obszary chronione. Największym pojedynczym obszarem chronionym jest Park 

Narodowy Triglav (83 807 ha). 

 Las naturalny znajduje się zaledwie 60 km od stolicy. Dzikie zwierzęta, takie jak: 

jelenie, wiewiórki, popielice szare widziane są na obrzeżach lasów położonych blisko miast. 

Słoweńskie lasy zamieszkuje również około 799 niedźwiedzi brunatnych, najwięcej w Europie. 

Większość z nich unika ludzi, więc jest mało prawdopodobne, że się go spotka. 

 Wiele rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak: wilki, rysie, żbiki, 

cieciorki i bażanty również żyją w lasach, a w górach można spotkać koziorożca. Wszystkie te 

zwierzęta są gatunkami chronionymi. 

 W kraju wiele gatunków ptaków zakłada gniazda. Wiele innych gatunków migruje 

z całej Europy, śpiąc tutaj podczas migracji. Najwięcej ptaków można zaobserwować w różnych 

parkach regionalnych. Pszczoła Kranj to rodzimy gatunek pszczoły, z których Słowenia jest 

dumna. 

 Słoweńskie rzeki, jeziora i morza są bogate w ryby. W słodkich wodach znajduje się 

wiele krabów. Krasowy świat podziemny jest domem dla światowej sławy „ludzkiej ryby” 

(proteus anguinus lub odmieniec jaskiniowy). 
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Historia 

Czasy prehistoryczne 

 Terytorium współczesnej Słowenii leży w sercu Europy, na styku trzech europejskich 

grup etnicznych: germańskiej, słowiańskiej i rzymskiej. Było już zamieszkałe przed 2 500 lat 

p.n.e., o czym świadczą znaleziska z czasów prehistorycznych. Wiek pozostałości 

neandertalskiego fletu z Divje Babe, znalezionego w jaskini o tej samej nazwie – Divje Babe, 

pod krawędzią równiny Šebrelj nad rzeką Idrijca, został określony przez ekspertów na około 

43 000 lat i prawdopodobnie pochodzą z najstarszego zachowanego na świecie instrumentu 

muzycznego. 

VIII do I w. przed Chrystusem 

 W kulturze halsztackiej (VIII do VI w. p.n.e.) żyły tu plemiona iliryjskie, a w III w. 

p.n.e. Indoeuropejscy Celtowie. W II i I w. p.n.e. żyli oni pod naciskiem Rzymian i plemion 

germańskich. Rzymianie przybyli z południa, tłumili opór mieszkańców i osiedlali ziemię. 

Skolonizowana ziemia została podzielona na prowincje i stopniowo, we współpracy z tubylcami, 

tworzyła własne normy kulturowe i obywatelskie. Prehistoryczne szlaki handlowe stały się 

rzymskimi drogami, wzdłuż których powstawały obozy wojskowe i miasta (np. Celeia, Poetovio, 

Emona, Nauportus, Longaticum w dzisiejszej Słowenii i Virunum w regionie Koroška we 

współczesnej Austrii). 

Epoka chrześcijańska 

 Żołnierze i kupcy ze wschodu wprowadzili kult boga Mitry, rozprzestrzeniło się to 

przez wschodnie prowincje wokół nowoczesnego miasta Ptuj, gdzie nadal można znaleźć 

mityczne relikty. Istnieją ślady chrześcijaństwa sięgające I w. n.e., związane z przybyciem do 

Koštabona diakona Eliasza w 46 r. n.e. i jego męczeństwem w 56 r. n.e. Wiemy, że na wybrzeżu 

adriatyckim byli chrześcijanie co najmniej do III w., podczas gdy biskupi byli w Capris 

(dzisiejszym Koper) i w Emona (Lublana) w IV w. Pierwszym niezawodnie znanym pisarzem na 

ziemi słoweńskiej, był autor komentarza do Pisma Świętego po łacinie Wiktorin z Ptuj 

(zm. 304). Stridon, obszar, który nadal nie został wiarygodnie określony geograficznie, ale który 

prawdopodobnie znajdował się w Słowenii, był miejscem narodzin św. Hieronima, autora 

Wulgaty, łacińskiego przekładu Biblii na początku V w. 

 W okresie masowych migracji w V w. koczowniczy Hunowie przedostali się na 

terytorium Słowenii i osiedlili się w Panonii i Dalmacji, podczas gdy w VI w. przybyli 

Longobardowie i Frankowie, a następnie Awarowie. Za nimi podążali Słowianie z Moraw, 
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którzy osiedlili się w rozległym regionie na wschód od Alp. Wszyscy oni przynieśli ze sobą 

swoje pogańskie wierzenia. 

 Region Carantania, w którym żyli również przodkowie Słoweńców, został 

zaanektowany przez króla Franków, Karola Wielkiego, począwszy od VIII w., co oznacza, że 

byli w kontakcie z zachodnim światem feudalnym. Nowa fala chrześcijaństwa rozprzestrzeniła 

się w kościołach Akwilei i Salzburga w VIII w. pod przewodnictwem irlandzkich mnichów, 

którzy szanowali języki lokalnych ludów. Dlatego około roku 1000 powstały pierwsze 

zachowane pisma święte w języku słoweńskim i najstarsze pisma łacińskie w języku 

słowiańskim, tzw. Briżyńskie spomeniki lub manuskrypty Freisingowe. Dziś są one 

konserwowane w Bawarskiej Bibliotece Państwowej w Monachium. 

Od XIII do XIX w. 

 W XIII w. dynastia Habsburgów (Austro-Węgier) zaczęła rządzić słoweńskimi 

terytoriami. Rządzili Słowenią do końca pierwszej wojny światowej w 1918 r., kiedy to 

Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się. 

 Wieki XV i XVI charakteryzowały się atakami tureckimi, które spowodowały znaczne 

zamieszki na wiejskich obszarach rolniczych, ponieważ tureckie wojska plądrowały i mordowały 

w regionach słoweńskich, pojmując wielu chłopców i szkoląc ich na żołnierzy. 

 W epoce późnego średniowiecza cała edukacja w regionie Słowenii była po łacinie lub 

w mniejszym stopniu po niemiecku, podczas gdy słoweński był językiem codziennym ludu. 

Kulturową rolę miast w Europie Zachodniej odgrywały w Słowenii klasztory Stična, 

Kostanjevica na Krka, Žiče wraz z bogatymi bibliotekami. 

 W połowie XVI w. w Słowenii Primož Trubar, tak zwany „słoweński Marcin Luter”, 

wprowadził ruch reformacji luterańskiej i położył podwaliny słoweńskiej literatury i literackiego 

języka, definiując słoweński jako język. W latach 1550/51 wydrukowano pierwsze książki 

słoweńskie, a do 1584 r. Słoweńcy mieli własne tłumaczenie Biblii dokonane przez protestanta 

Jurija (Jerzego) Dalmatyńczyka. 

 Na początku XVII w. królewski absolutyzm i Kościół katolicki sprzeciwiali się 

protestantyzmowi. 

 W okresie absolutyzmu oświeconego w XVIII w. zniesiono pańszczyznę, zezwolono 

Żydom i protestantom na osiedlenie się, dokonano pierwszego spisu ludności i wprowadzono 

powszechną przymusową naukę przez pierwsze trzy lata w języku słoweńskim (1774 r.). 

 Pod koniec XVIII w. wojny napoleońskie dotarły do Słowenii i przez krótki czas 

(1809–1813) siły francuskie okupowały części terytorium. Lublana stała się wtedy stolicą 

Illyryjskich Prowincji. Po klęsce Napoleona (1815) i w okresie do rewolucji 1848 r. nastąpiła 
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modernizacja wsi i industrializacja kraju. Przyniosło to pierwszą linię kolejową łączącą Słowenię 

z Wiedniem i Triestem. Wiosną Ludów w 1848 r. ustanowiono pierwszy słoweński program 

polityczny, który zjednoczył wszystkie regiony osiedlone przez Słoweńców w jednym kraju, pod 

skrzydłami monarchii Habsburgów. 

XX i XXI w. 

 Pierwsza wojna światowa spowodowała wiele strat. W okresie międzywojennym 

Entente Cordiale regiony słoweńskie zostały podzielone między Królestwo Jugosławii i Włochy. 

W regionie Triestu we Włoszech nadal mieszkają osoby mówiące po słoweńsku. Pod okupacją 

faszystów Słoweńcy mieszkający we włoskiej strefie, doświadczyli w latach międzywojennych 

brutalnej włoskiej ekspansji, a jeszcze większej podczas II wojny światowej. Druga część 

Słowenii, okupowana przez Niemców, uległa gwałtownej germanizacji. Mimo że Jugosławia 

przystąpiła do paktu trójstronnego z 1941 r., bardzo szybko pojawił się ruch oporu prowadzony 

przez Front Wyzwolenia Narodu Słoweńskiego i jego wojskowe skrzydło – partyzanci, którzy 

walczyli z okupantami (Włochy, Niemcy, Węgry). 

 Po wyzwoleniu w 1945 r. taktyka partii komunistycznej, na wzór Związku 

Radzieckiego, doprowadziła do tzw. powojennej masakry pozasądowej słoweńskiej służby 

cywilnej i wojskowej oraz osób powracających z obozów pracy i obozów koncentracyjnych. Do 

chwili obecnej zidentyfikowano przez Komisję ds. Ukrytych Grobów Masowych około 600 

masowych miejsc pochówku. 

 Po II wojnie światowej Słowenia była jednym z sześciu federalnych krajów Federalnej 

Ludowej Republiki Jugosławii (FPRY), która w 1963 r. zmieniła nazwę na Socjalistyczna 

Federalna Republika Jugosławii (SFRY) i weszła do historii jako niezaangażowany kraj pod 

kierownictwem Josipa Broz Tito. 

 System komunistyczny został poważnie wstrząśnięty po śmierci Tito i rozłamem 

między centralistami a federalistycznymi grupami politycznymi w latach 80. XX w. Słoweńcy 

wezwali do demokratyzacji i reorganizacji państw jugosłowiańskich, później dodając do tego 

żądanie uznania praw człowieka i wolności, w tym pluralizmu politycznego. 

 Ponieważ żądania słoweńskie zostały zignorowane przez Jugosławię, komuniści 

słoweńscy wyszli z konferencji partii komunistycznej w Jugosławii w Belgradzie w styczniu 

1990 r. W słoweńskim plebiscycie w dniu 23 grudnia 1990 r., w którym uczestniczyło 93,2% 

wszystkich uprawnionych do głosowania, 95% z nich (88,2% elektoratu) głosowało za 

niezależnością słoweńską. 25 czerwca 1991 r. Słowenia ogłosiła się niezależną republiką 

wielopartyjną, która doprowadziła do dziewięciodniowej wojny z członkami jugosłowiańskiej 

armii. Słowenia skutecznie broniła się, a inne jugosłowiańskie wojsko zostało repatriowane 

drogą morską z Koper. W 1992 r. SFRY rozpadła się podczas wojen w Jugosławii. 
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 Wśród pierwszych, którzy uznali nowy kraj, były Niemcy i Watykan. Unia Europejska 

uznała to w połowie stycznia 1992 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła go jako 

członka w maju 1992 r. W marcu 2004 r. Słowenia stała się członkiem Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (NATO), a w maju przystąpiła do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 r. 

przyjęła euro, a w pierwszej połowie 2008 r. sprawowała prezydencję w ramach Europejskiej 

Rady Ministrów. 

 Dzisiaj Słowenia jest demokratyczną republiką parlamentarną, rządem kieruje premier 

wspomagany przez innych ministrów. System wyborczy jest reprezentacją proporcjonalną. 

Prezydent wybierany jest co pięć lat. Obecnie prezydentem jest Borut Pahor (2017). 

 Rząd jest organem wykonawczym, ustawy są uchwalane przez Parlament, a organ 

sądowy jest odrębny zarówno od organów ustawodawczych, jak i wykonawczych. Obie izby 

parlamentu nazywają się Državni zbor i Državni svet (Zgromadzenie Narodowe i Rada 

Narodowa). Pierwsza ma 90 miejsc i obejmuje również przedstawicieli mniejszości włoskiej 

i węgierskiej, mieszkających w Słowenii. Rada Narodowa ma 40 mandatów, reprezentuje ważne 

grupy gospodarcze, społeczne, zawodowe i regionalne. 

 

Gospodarka 

 Większość gospodarstw rolnych w Słowenii, to małe gospodarstwa rodzinne 

wykorzystujące ekstensywne metody uprawy. Ze względu na niekorzystne warunki dla 

rolnictwa, większa część to hodowla zwierząt oparta na trwałych użytkach zielonych, część 

paszy dla zwierząt hodowlanych również jest produkowana na polach. Najważniejsza jest 

produkcja mleka. 

 Farmy opracowały szereg dodatkowych działań, takich jak domowe produkty, aby 

poprawić sprzedaż. Farmy przyczyniają się również do zachowania różnorodności biologicznej, 

walorów przyrodniczych i typowych obszarów kulturowych. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ 

pomimo środków podjętych w ramach polityki rolnej – obejmującej również płatności 

bezpośrednie dla rolników – powierzchnia wykorzystywana w rolnictwie nadal spada ze 

względu na porzucone gospodarstwa, rozwój obszarów miejskich i infrastrukturę transportową. 

 Od czasu uzyskania niepodległości w 1991 r. Słowenia nadal była najbogatszym 

i najbardziej politycznie otwartym krajem byłych republik jugosłowiańskich. (Chociaż Słowenia 

stanowiła zaledwie 8% ogółu ludności Jugosławii, wyeksportowała prawie 1/3 wszystkich 

wywożonych towarów i utworzyła 20% produktu krajowego brutto Jugosławii). Głównymi 

partnerami handlowymi są: Niemcy, Włochy, Chorwacja, Austria i Francja. 
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 Niezależna Słowenia przyjęła gospodarkę rynkową, ale znalazła się w recesji od czasu 

kryzysu finansowego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych (lata 2008-2009). W 2015 

roku poziom bezrobocia wynosił 12%, chociaż tylko 14,5% populacji jest poniżej poziomu 

ubóstwa (podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 17,2%). 

 Prawie dwie trzecie ludności jest zatrudniona w sektorze usług, jedna trzecia 

w przemyśle i budownictwie. Głównymi branżami są: produkcja pojazdów mechanicznych, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, maszyn, wyrobów z drewna, przemysłu 

farmaceutycznego i produkcji towarowej. 

 

Kuchnia 

 W przeszłości ludność wiejska po prostu zjadała to, co wyprodukowała, przede 

wszystkim: ziemniaki, fasolę, kapustę i rzepę, które również marynowano. Świeże mięso 

spożywało się tylko w niedziele i święta, w innych wypadkach małe kawałki mięsa (lub tylko 

kości) zostawały użyte do przyprawienia gulaszu warzywnego. Mięso było przetwarzane: 

wędzone (szynka), suszone na powietrzu (pršut), zamknięte w tłuszczu (tunka) lub zamieniane 

w kiełbasy (kiełbasa Kranj). Niektóre z tych produktów mają obecnie chroniony status w UE na 

podstawie ich pochodzenia lub nazw geograficznych. 

 Ryby były spożywane tylko na wybrzeżu. Było też wiele produktów zbożowych, 

z jęczmienia, prosa i gryki. Chleb pieczono w różnych formach (Belokranjska pogača). 

W miastach kuchnia była podobna do tej w Wiedniu, ponieważ Słowenia przez stulecia była 

częścią monarchii austro-węgierskiej. 

 Typowy słoweński niedzielny obiad składałby się z bulionu wołowego z knedlami, 

pieczonym kurczakiem, ziemniakami i zieloną sałatą. Na święta wypiekano różne ciasta. 

Najbardziej charakterystyczną z nich jest orzechowa potica. Na piknikach grillowano pasztecik 

w kształcie kiełbasy (čevapčiči), który został przyjęty z kuchni byłej Jugosławii. Słowenia 

produkuje czerwone (Teran) i białe wina, jedną specjalnością jest cviček. Posiadamy również 

wiele źródeł wody mineralnej. 

 

Edukacja 

 Zgodnie z prawem wszyscy powinni mieć dostęp do edukacji. Jest bezpłatna na 

wszystkich poziomach powyżej przedszkola. Rodzice płacą zgodnie ze swoimi środkami, 

maksymalnie do 80% kosztów ekonomicznych za edukację dzieci w wieku od 1 do 6 lat. 
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 Uczęszczanie do szkoły podstawowej było obowiązkowe od XVIII w. (reforma Marii 

Teresy) i dotyczy wszystkich dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Mamy 452 państwowe szkoły 

podstawowe, 5 prywatnych i 28 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. 

 Dla młodych ludzi powyżej 15 roku życia istnieje 211 programów edukacyjnych w 182 

publicznych i 5 prywatnych szkołach średnich. Można wybierać pomiędzy edukacją ogólną, 

zawodową, techniczno-zawodową i specjalistyczną. Istnieje 5 uniwersytetów – z których 3 są 

publiczne, a 2 są własnością prywatną – i 40 uczelni wyższych. 

 Kobiety mają taki sam dostęp do edukacji jak mężczyźni, co widać w bardzo 

podobnych liczbach studentów, absolwentów i doktorantów na uniwersytetach. 

 

Opieka zdrowotna i opieka społeczna 

 Opieka społeczna zapewnia dostęp do usług zdrowotnych, pomocy społecznej 

i edukacji osobom potrzebującym. Bezrobotni, osoby starsze, osoby przechodzące wyjątkowe 

okoliczności (np. śmierć w rodzinie) mają prawo do pomocy finansowej. 

 Państwo przeznacza 9,2% PKB na opiekę zdrowotną. Większość opieki zdrowotnej jest 

świadczona przez instytucje publiczne, mimo że ludzie muszą płacić za dodatkowe 

ubezpieczenie i czekać na dostęp do usług. W przypadku osób, których ubezpieczenie nie jest 

opłacane, istnieją 4 świadczenia ambulatoryjne świadczone na zasadzie pro bono, finansowane 

z darowizn. Państwo oferuje bezpłatne badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania raka 

w określonych grupach wiekowych oraz specjalną opiekę dla osób starszych i osób 

potrzebujących pomocy w rozwoju fizycznym i umysłowym. 

 Podobnie jak w wielu innych krajach problemem jest nadużywanie narkotyków, 

a najważniejszym narkotykiem jest alkohol. Istnieje szereg programów zainicjowanych przez 

służbę zdrowia i opiekę społeczną a także z inicjatywy prywatnej (AA, grupy dla osób 

uzależnionych od narkotyków), próbujących pomóc osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

 Słoweńskie kobiety w dużym stopniu same decydują, kiedy będą miały dzieci. Środki 

antykoncepcyjne i opieka ginekologiczna są bezpłatne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego. Aborcje są legalne i przeprowadzane po konsultacji lekarskiej w klinikach 

ginekologicznych. Blisko 60% kobiet rodzi jedno lub dwoje dzieci, 15% ma troje lub więcej, 

25% nie ma dzieci. 

 Nieco mniej niż połowa populacji powyżej dwudziestego roku życia jest zamężna, 

około 8% współżyje z partnerem. Ze względu na dostęp do bezpłatnej edukacji, ale niskich 

zarobków, wysokich cen mieszkań i ogólnych warunków społeczno-ekonomicznych w kraju, 

młodzi ludzie mieszkają dłużej z rodzicami. Średni wiek panien młodych po raz pierwszy 
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wychodzących za mąż wynosi prawie 30 lat, podczas gdy ich mężowie są o 2,8 roku starsi. 

Zwiększa się również średni wiek kobiet mających pierwsze dziecko: w 2000 r. wynosił 26,5 lat, 

obecnie wynosi ponad 28,5 lat, a mniej niż jedna czwarta dzieci rodzą matki w wieku poniżej 25 

lat. Generalnie wzrasta liczba dzieci urodzonych przez pary niezamężne, obecnie przekraczają 

one 58% żywych urodzeń. 

 Rodzice mogą otrzymywać zasiłki na dzieci poniżej 18 roku życia. Kobiety pracujące 

mają prawo do urlopu macierzyńskiego od miesiąca przed porodem do pierwszych urodzin 

dziecka, w którym to okresie otrzymują zasiłek macierzyński równy ich wynagrodzeniu. Są 

również uprawnione do jednorazowej dodatkowej płatności, gdy dziecko się urodzi. Ojcowie 

mogą również poprosić o urlop ojcowski. Matki czworga lub więcej dzieci, mogą pozostać 

w domu do ukończenia przez najmłodsze dziecko 10 r.ż. W tym okresie wszystkie składki na 

ubezpieczenie społeczne są opłacane przez państwo. 

 Emerytowani dziadkowie, zwłaszcza babcie, pomagają swoim dzieciom, zazwyczaj 

bezrobotnym lub pracującym sezonowo, w opiece nad ich dziećmi. Często odbierają dzieci ze 

szkoły lub przedszkola, opiekują się nimi, gdy są chore lub w nocy, gdy ich rodzice pracują na 

nocną zmianę. Również z powodu niskiego poziomu emerytur wielu z tych dziadków musi 

pracować przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin. 

 Bezrobocie i bezdomność były praktycznie nieznane w czasach reżimu 

socjalistycznego, co jeszcze bardziej niszczy tych, którzy są teraz dotknięci przez jedno lub oba. 

 

Religia 

 Jak wspomniano w części poświęconej historii, w Słowenii od dawna występują kulty 

i religie różnych narodów i kultur. Mimo że reformacja luterańska w XVI w. została dotknięta 

przez kontrreformację, najbardziej szczególny wkład reformacji stanowi rdzeń słoweńskiej 

tożsamości – pierwszych książek i Pisma Świętego w języku słoweńskim przetłumaczonego 

przez Primoža Trubara i Jurija Dalmatyńczyka. 

 Podczas rządów komunistycznych po II wojnie światowej przekonania religijne stały 

się niepożądane. Uwięzienie i prześladowanie ograniczały dostęp do miejsc pracy, a wierzący 

doświadczali dyskryminacji. Po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości w 1991 r. instytucje 

religijne odzyskały swoją rolę społeczną, chociaż kulturowo nadal istnieją pewne uprzedzenia. 

 Według spisu ludności z 2002 r. (w którym odpowiedź na pytanie o przynależność 

religijną była opcjonalna) cztery najsilniejsze grupy religijne w Słowenii to: katolicy (ok. 60%), 

prawosławni i muzułmanie (każde 2,5%) i luteranie (ok. 1%). 
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 Członkowie Serbskich i Macedońskich Kościołów Prawosławnych oraz Islamu 

wywodzą się z byłej Jugosławii, którzy wyemigrowali do Słowenii, aby pracować w przemyśle. 

Kościół luterański znajduje się przeważnie wśród społeczności węgierskich w północno-

wschodnim regionie Prekmurje. 

 Po uzyskaniu niepodległości, rząd Słowenii uznał kulturalny wkład protestantów, 

czyniąc 31 października – Dzień Reformacji, świętem narodowym. Edukacja religijna nie 

odbywa się w szkołach, lecz w parafiach. 

 

Kobiety 

 Kobiety stanowią 50,5% ludności Słowenii, ponieważ ich okres życia jest dłuższy niż 

mężczyzn. Przewidywana długość życia dziewcząt urodzonych po roku 2000 wynosi 82 lata. 

 Poziom zatrudnienia kobiet wynosi około 65%, czyli jest o 8% niższy niż mężczyzn. 

Ponad 92% kobiet czynnych zawodowo, pracuje w pełnym wymiarze godzin. Kobiety są prawie 

tak samo obecne w usługach publicznych i nauczaniu – w tym wśród wyższych urzędników 

(48,5%) i nauczycieli trzeciego stopnia (37,8%), a większością w służbie zdrowia i usługach 

społecznych, chociaż ich wynagrodzenie jest średnio o 7% niższe niż mężczyzn. Jedynym 

wyjątkiem jest przemysł budowlany i transportowy, w którym tylko 10% stanowią kobiety, ale 

mają bardziej wymagające i lepiej płatne stanowiska niż mężczyźni. 

 Wiele kobiet, szczególnie na obszarach wiejskich, musi jeździć do pracy, zwykle 

własnymi samochodami. Dlatego w przypadku osób w wieku 18 lat lub starszych prawo jazdy 

posiada tylko o 15% mniej kobiet niż mężczyzn. 

 W rodzinach i związkach partnerskich, w których oboje rodzice pracują, opieka nad 

domem i dziećmi jest zazwyczaj dzielona między nich i dziadków. Chociaż często matki 

wykonują cięższe zadania domowe, takie jak: zakupy i gotowanie, sprzątanie domu, pranie 

i pomaganie dzieciom w odrabianiu zadań domowych. 

 

ŚDM Słowenia 

 Pierwszy słoweński Światowy Dzień Modlitwy odbył się w Rogaska Slatina w 2000 r. 

Został zorganizowany przez panią Ljudmilę Schmidt Šemerl ze Szwajcarii, która zachęciła inne 

społeczności, w tym panią Velike Lašče, do przyłączenia się do ŚDM. Równolegle w 2001 r. 

dwujęzyczna służba w języku niemieckim i słoweńskim została zorganizowana przez panią 

Corinnę Harbig w Lublanie. 
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 Jesienią 2001 r. pani Corinna Harbig, przewodnicząca ŚDM w Słowenii, zgromadziła 

organizatorów z Rogaska Slatina, Murska Sobota, Mariboru i Lublany na spotkaniu 

poświęconym planowaniu przyszłości ŚDM w Słowenii. Ustanowiono praktykę wspólnego 

przygotowywania i centralnego tłumaczenia nabożeństwa i materiałów źródłowych. W styczniu 

2002 r. pani Harbig zorganizowała pierwsze seminarium przygotowawcze, w którym wzięły 

udział kobiety z Lublany, Rogaska Slatina, Murska Sobota i Mariboru. Podczas weekendowych 

warsztatów w Planinie, w styczniu 2004 r., przedstawicielka regionalna na Europę, pani Inge-

Lise Lollike z Danii, przedstawiła perspektywę Międzynarodowego Komitetu ŚDM. Dziś ŚDM 

obchodzone jest w 6 lokalizacjach w Słowenii, w których bierze udział około 100 osób, 

a uczestniczy w nich około 500 osób. 

 Kobiety ŚDM pochodzą głównie z Kościołów katolickich, luterańskich, 

zielonoświątkowych i ewangelicznych. Tanja Povšnar jest przewodniczącą od 2013 r. Komitet 

Krajowy spotyka się regularnie dwa razy w roku (warsztaty przygotowawcze w styczniu i po 

nabożeństwie), w razie potrzeby mniejsza grupa spotyka się częściej w Lublanie. Słowenia 

używa motto ŚDM – „Świadoma modlitwa. Modlitewne działania”. W nadchodzących latach 

ŚDM Słowenii chce się skupić na promowaniu ŚDM, organizowaniu nowych grup zajmujących 

się nabożeństwami dla dzieci i zwiększaniu udziału młodych kobiet. 

 

Tłumaczenie: Monika Polkowska i Iga Zalisz 


