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ZBIÓR, ZBIOROWOŚĆ, GRUPA SPOŁECZNA 

Człowiek jest istotą społeczną, dlatego wraz z innymi tworzy różne zbiory, zbiorowości czy grupy społeczne.  

Człowiek nie jest w stanie przeżyć bez pomocy innych ludzi i stać się człowiekiem.  

Zbiór społeczny - ogół jednostek posiadających pewną cechę wspólną, np. cel, potrzebę, postawę. Np. 

blondyni. 

Zbiorowość społeczna - ogół jednostek, pomiędzy którymi wytworzyła się pewna więź społeczna czy 

interakcje. Rodzaje: 

1) para - mistrz i uczeń, wolontariusz i osoba niepełnosprawna, para przyjaciół 

2) krąg społeczny – koledzy, osoby dojeżdżające codziennie do pracy 

4) publiczność - widzowie w teatrze 

5) wspólnota - wspólnota wyznaniowa 

7) tłum 

Grupa społeczna – co najmniej trzy osoby, które oprócz więzi czy interakcji wykształciły określoną 

strukturę i wspólnie realizują określone cele. Przykłady: grupa przyjaciół, klasa, rodzina, naród. 

 

NORMY SPOŁECZNE 

Społecznie akceptowane reguły postępowania jednostek w społeczeństwie. Wskazują nam, jak powinniśmy 

postępować w określonych okolicznościach i jakiego postępowania powinniśmy unikać, jakie mamy 

obowiązki w związku z pełnieniem różnych ról życiowych (zawodowych, rodzinnych, koleżeńskich). Ich 

nieprzestrzeganie może spowodować sankcje społeczne (rodzaj kary wymierzanej przez daną społeczność). 

 

PODZIAŁ NORM SPOŁECZNYCH 

⇒ prawne (stanowione przez organy władzy państwowej, obowiązują obywateli i wszystkie osoby 

przebywające na terytorium danego państwa, karę za ich nieprzestrzeganie wymierzają organy władzy 

państwowej) 

⇒ religijne (stanowione przez wyznawców danej religii - też władze religijne - i ich obowiązujące, sankcję 

za ich nieprzestrzeganie wymierzają współwyznawcy, ale także sumienie) 
⇒ moralne (etyczne) (służą odróżnieniu dobra i zła, obowiązują wszystkich)  
⇒ obyczajowe (przekazywane przez starsze pokolenie młodszemu lub tworzone przez grupę, kształtują 

zachowanie jednostki w konkretnych sytuacjach); ich nieprzestrzeganie może prowadzić do wykluczenia 

jednostki z grupy (ostracyzm) 

 

INSTYTUCJE SPOŁECZNE 

Instytucja społeczna to określony zespół osób, tworzący strukturę (z reguły ma przywódcę oraz niżej 

postawionych członków) i działający w określonym celu (przeważnie jest nim zaspokojenie potrzeb jej 

członków). Posiada ponadto potrzebne środki materialne do realizacji swoich funkcji, a także realne 

możliwości działania.  

„Trwałe elementy ładu społecznego (rodzina, własność, prawo), uregulowane formy działalności 

(szkolnictwo, sądownictwo), oraz pewnego typu organizacje pełniące określone funkcje dla społeczeństwa 

(np. szpitale, więzienia)”. 

ANOMIA SPOŁECZNA 

Zjawisko społeczne polegające na rozpadzie powszechnie przyjętych norm i więzi społecznych, występujące 

w czasie wielkich kryzysów; stan wyobcowania i dezorientacji jednostki w takiej sytuacji; 

 

Przyczyny: 

⇒ rewolucja ustrojowa 

⇒ rewolucja technologiczna 

⇒ wojna, np. domowa,  

⇒ przemiany ideologiczne 

⇒ przemiany obyczajowe 
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Skutki: 

⇒ dezorientacja jednostki 

⇒ alienacja jednostki 

⇒ rozpad więzi międzyludzkich 

⇒ nasilenie postaw egoistycznych 

⇒ zahamowanie rozwoju społecznego 

⇒ tendencje autodestrukcyjne, np. samobójstwa 

⇒ adaptacja jednostki poprzez przyjmowanie innych zachowań np.: 

 konformizm (bierna adaptacja do wymogów społecznych) 

 rytualizm (odrzucenie wartości, celów społecznych przy jednoczesnej akceptacji norm, np. 

olimpizm - ważniejszy od wyniku jest sam udział w zawodach) 

 wycofanie (odrzucenie wartości i norm społecznych, bez zastąpienia ich nowymi, 

samowykluczenie, np. przedstawiciele subkultury Emo) 

 bunt (oznacza zastąpienie ich nowymi wartościami i normami, np. alterglobaliści) 

⇒ innowacyjność (uznanie wartości, ale odrzucenie norm, skutkuje wybieraniem drogi na skróty, np. 

zdobycie dyplomu przez kupienie go nielegalnie bez zdawania egzaminów) 

⇒ wzrost patologii społecznych 

 

KONFLIKTY SPOŁECZNE 

Przedłużająca się niezgoda między stronami, różnica między wartościami, postawami itp., której nie sposób 

usunąć. Powstają pomiędzy jednostkami, grupami lub państwami w wyniku różnic między nimi, a także w 

wyniku rywalizacji o te same cele.  

 

Przyczyny konfliktów:  

⇒ klasowe (np. różny poziom życia poszczególnych klas społecznych) 

⇒ kulturowe (np. różne zwyczaje) 

⇒ ekonomiczne (np. kryzys gospodarczy, dostęp do surowców) 

⇒ wartości (np. różny światopogląd) 

⇒ pokoleniowe (np. rodzice - dzieci) 

 

W szczególnych przypadkach konflikty mogą mieć pozytywny wpływ na uczestników sporu: 

⇒ uczą poszukiwania jego możliwych rozwiązań i współpracy, 

⇒ pozwalają poznać poglądy innych 

⇒ pomagają kształtować postawę tolerancji. 

Warunkiem pozytywnego wpływu konfliktów jest jego konstruktywne rozwiązanie, prowadzące do 

kompromisu (osiągnięcia wspólnego stanowiska poprzez ustępstwa obu stron) lub konsensusu (współpracy 

stron pomagającej uzyskać wspólne stanowisko). Nie sprzyjają temu takie postawy, jak unikanie, 

rywalizacja, dostosowanie (uleganie) czy zastosowanie siły. 

 

Sposoby rozwiązywania konfliktów: 

⇒ Negocjacje (rozmowy między stronami) 

⇒ Mediacja (rozmowy z udziałem stron za pośrednictwem osoby trzeciej, proponującej rozwiązanie, 

któremu strony nie muszą się podporządkować) 

⇒ Arbitraż (rozmowy za pośrednictwem osoby trzeciej, proponującej rozwiązanie, któremu strony 

muszą się podporządkować) 

⇒ Koncyliacja (działania bezstronnej komisji międzynarodowej bez udziału stron proponującej 

rozwiązanie, któremu strony nie muszą się podporządkować) 

⇒ sąd 

⇒ referendum, 

⇒ plebiscyt, 

⇒ głosowanie, 
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⇒ wybory 

 

SOCJALIZACJA (uspołecznienie) 

Proces przystosowania jednostki do życia społecznego, który polega na przyswojeniu systemu wartości i 

norm oraz nabycie umiejętności pomaga jednostce stać się członkiem społeczeństwa. 

 

Na proces socjalizacji (uspołecznienia) mają wpływ różne czynniki: 

⇒ osobowość jednostki, 

⇒ rodzina, 

⇒ szkoła, 

⇒ grupa rówieśnicza, 

⇒ mass media. 

 

Funkcje socjalizacji: 

⇒ przygotowanie jednostki do życia w cywilizacji oraz kulturze określonej społeczności, 

⇒ przejmowanie wzorców kulturowych, dorobku cywilizacyjnego poprzednich pokoleń przez 

pokolenia następne, 

⇒ gwarancja porządku społecznego poprzez przejmowanie norm postępowania obowiązujących w 

danej społeczności.  

 

Socjalizacja przebiega przez całe życie.  

Wyróżniamy dwa etapy socjalizacji: 

⇒ pierwotną 

⇒ wtórną 

 

Socjalizacja pierwotna: 

⇒ przebiega w dzieciństwie 

⇒ przebiega głównie poprzez naśladowanie  

⇒ nabywane umiejętności to: mówienie chodzenie, panowanie nad czynnościami fizjologicznymi, 

obserwowanie, naśladowanie i kopiowanie zachowań matki, ojca  

⇒ osoba, od której nabywanie są umiejętności, to tzw. „znaczący inny”, czyli osoba bliska dziecku 

 

Socjalizacja wtórna 

⇒ przebiega w młodości i kolejnych etapach życia (trwa przez całe życie) 

⇒ przebiega poprzez mniej lub bardziej świadome analizowanie 

⇒ nabywanie umiejętności to np. nauka (szkoła, studia), funkcjonowanie w grupach, odgrywanie ról 

społecznych 

⇒ osoba, od której nabywane są umiejętności, to tzw. „uogólniony inny”, czyli osoby niekoniecznie 

bliskie jednostce 

 

Socjalizacja jest procesem, który może przebiegać zgodnie ze wzorcami promowanymi przez 

społeczeństwo, bądź w sposób niewłaściwy (dewiacja). Jednostka może zatem wymagać ponownego 

uspołecznienia, czyli resocjalizacji. Współcześnie obserwujemy także zjawisko socjalizacji odwróconej, 

kiedy to pokolenie starsze uczy się od młodszego (np. wnukowie pomagają dziadkom poznać zasady obsługi 

komputera). 

 

KONTROLA SPOŁECZNA 

Sprawdzanie, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. 

 

Społeczeństwo wymusza na jednostce zachowanie zgodne z normami społecznymi poznanymi w procesie 

socjalizacji poprzez formy kontroli społecznej, stosując sankcje za nieprzestrzeganie norm.  
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Efektem działania kontroli społecznej jest wymuszanie na jednostce postawy konformistycznej - 

podporządkowania się wzorcom, normom grupy.  

Może ona przybrać formę: 

⇒ legalizmu (to, co jest zgodne z oczekiwaniami, musi być przestrzegane, gdyż wynika np. z 

obowiązującego prawa) 

⇒ oportunizmu (to, co jest zgodne z oczekiwaniami, musi być przestrzegane, gdyż w ten sposób można 

osiągnąć korzyść). 

 

Osoby, które nie chcą się podporządkować regułom, buntują się przeciw nim, są określane mianem: 

nonkonformistów lub antykonformistów.  

Nonkonformizm - sprzeciw wobec obowiązujących norm i poglądów, niezależność jednostki od próby 

narzucenia systemu wartości, ale tylko wówczas, gdy jest on niezgodny z jej sposobem myślenia. 

Antykonformizm - skrajna postawa nonkonformistyczna, polegająca na odrzuceniu norm i wartości 

uznawanych przez grupę bez względu na to, czy są one zgodne czy nie z systemem jednostki. 

 

DEWIACJA SPOŁECZNA 

Silne odchylenie od normy w zachowaniu, postępowaniu lub myśleniu. 

 

Zachowania dewiacyjne to takie, które oznaczają naruszenie norm społecznych. Dewiacji nie należy mylić z 

przestępstwem, które podlega sankcjom karnym. Dewiacja jest pojęciem szerszym i określa także 

zachowania niezagrożone sankcjami prawnymi. 

 

Istnieje kilka typów reagowania na dewiację: 

⇒ styl karny - osoba, która naruszyła zakaz, powinna zostać ukarana, odczuwać ból, deprywację (stan 

wywołany brakiem możliwości zaspokojenia istotnej potrzeby lub popęd) lub upokorzenie, 

⇒ styl kompensacyjny - dewiant staje się dłużnikiem winnym odszkodowania za niewywiązanie się z 

obowiązków, stosownie do rozmiarów szkody, którą dany czyn spowodował, 

⇒ styl terapeutyczny - dewiant wymaga pomocy, która pozwoli go przywrócić do stanu normalnego, 

styl koncyliacyjny - dewiant jest stroną sporu, który powinien być rozwiązany tak, żeby przywrócić 

harmonię społeczną, 

⇒ strategia prewencji (profilaktyka) - skierowana na zmianę sytuacji potencjalnego dewianta, 

⇒ strategia reformy (resocjalizacji) - skierowana na usunięcie przyczyn zachowania dewiacyjnego. 

 

STYGMATYZACJA 

Publiczne potępianie jakiejś osoby lub grupy osób i odrzucanie ich w kontaktach społecznych. 

 

Stygmatyzacja nie musi wynikać z zachowań osoby naznaczanej, ale zwraca uwagę na wybrane jej cechy 

(np. niepełnosprawność lub cechy wyglądu lub zachowania), na dalszy plan spychając te jej cechy, które nie 

pasują do nadanego piętna (np. inteligencję, uczciwość). Proces stygmatyzacji jest względnie trwały, to 

znaczy, że określa jednostkę nawet wówczas, gdy ta zaczyna zachowywać się zgodnie z normami 

społecznymi. 

 

Przyczyny stygmatyzacji: 

⇒ nietypowy wygląd, zachowanie, poglądy 

⇒ odmienność kulturowa 

⇒ odmienność rasowa 

⇒ orientacja seksualna 

⇒ zachowanie przestępcze (dewiacyjne) 

⇒ choroba jednostki 

⇒ kierowanie się stereotypami 
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Skutki stygmatyzacji: 

⇒ depresja 

⇒ bezsilność jednostki 

⇒ niskie poczucie wartości 

⇒ wzrost poczucia zagrożenia 

⇒ zachowanie zgodne z nadaną „etykietą” 

⇒ pogłębienie dewiacji 

⇒ wykluczenie społeczne 

 

GRUPA SPOŁECZNA 

Zbiorowość licząca trzy lub więcej osób, powiązanych ze sobą więzami i zależnościami o względnie 

trwałym charakterze. 

 

CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ 

⇒ ma własne reguły postępowania 

⇒ ma własne cele 

⇒ ma własne wartości 

⇒ posiada określoną liczebność 

⇒ ma własne symbole, które odróżniają ją od innych grup 

⇒ stanowi jedność na zewnątrz 

⇒ posiada własną wewnętrzna strukturę  

⇒ na czele grupy stoi przywódca 

⇒ w grupach zachodzą ciągłe procesy oddziaływania: jednostka-jednostka, jednostka-grupa, grupa-

jednostka 

 

PODZIAŁ GRUP SPOŁECZNYCH 

Wyróżniamy cztery kryteria podziału grup społecznych: 

1. Ze względu na rodzaj więzi: 

⇒ pierwotne 

⇒ wtórne 

2. Ze względu na sposób zorganizowania (formę): 

⇒ formalne 

⇒ nieformalne 

3. Ze względu na charakter członkostwa: 

⇒ zamknięte (ekskluzywne) 

⇒ otwarte (inkluzywne) 

4. Ze względu na liczebność: 

⇒ małe 

⇒ duże 
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CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW GRUP SPOŁECZNYCH 
Kryterium podziału 
grup społecznych 

Rodzaje grup 
społecznych 

Cechy Przykłady 

rodzaj więzi 

pierwotne 

+ członków łączy silna więź emocjonalna i 

kontakty osobista; 

+ przynależność nie zawsze wynika z woli 
jednostki; 

+ każdy członek wspólnoty nosi cechy wspólne z 

pozostałymi członkami np. rysy twarzy, język; 
+ istnieją określone tradycje, zwyczaje i normy; 

+ udział w grupie wynika z norm i tradycji; 

+ rodzina 

+ grupa rówieśnicza 

+ przyjaciele 
+ sąsiedzi mający ze 

sobą bliskie kontakty 

 

wtórne 

+ członków łączy więź rzeczowa wynikająca ze 

wspólnych zainteresowań; 
+ członkowie są na zasadzie dobrowolnego 

wyboru; 

+ tworzone są w celu osiągnięcia określonego 
celu, wykonania zadania, lub zamierzonego 

interesu 

+ partia polityczna 

+ związek zawodowy 
+ organizacje 

kościelne 

+ stowarzyszenia 
+ zakłady pracy 

+ szkoły 

 

sposób 

zorganizowania 

(formę) 

formalne 

+ posiadają ściśle określona sformalizowane 
strukturę; 

+ są powołane na mocy aktu prawnego; 

+ cele i zasady działania określają przepisy prawa;  
+ możliwe jest stosowanie sankcji wobec 

członków; 

+ szkoła 
+ wojsko 

+ związek zawodowy 

+ partia polityczna 
+ stowarzyszenie 

nieformalne 

+ tworzą się spontanicznie, bez stosowania 

procedur i formalności 
+ nie mają sformalizowanej struktury 

+ nie posiadają wewnętrznych przepisów 

prawnych 
+ opierają się na wewnętrznych relacjach 

pomiędzy członkami 

+ tworzą się za względu na wspólne 

zainteresowania, sposób spędzania czasu lub 
poglądy 

+ grupa koleżeńska 

+ kółka zainteresowań 

charakter 

członkostwa 

zamknięte 

(ekskluzywne) 

+ o przynależności jednostki decyduje spełnienie 

przez nią określonych kryteriów np. majątek, 
wykształcenie lub poświęcenie i oddanie; 

+ do niektórych grup zamkniętych można należeć 

automatycznie np. przez urodzenie (system 

kastowy w Indiach); 

+ stowarzyszenie 

biznesowe 
+ kasta 

 

otwarte 

(inkluzywne) 

+ przynależności decyduje wola jednostki lub 

polityka prowadzona przez ta grupę 

 

liczebność 

małe 

+ posiadają prostą strukturę wewnętrzną 
+ nie występuje podział na mniejsze podgrupy 

+ stosunki pomiędzy członkami są bardziej 

bezpośrednie i osobiste 

+ szkolny zespół 
baletowy 

+ rodzina 

+ społeczność lokalna 

+ grupa rówieśnicza 

duże 

+ posiadają rozbudowaną strukturę wewnętrzną 

+ wewnątrz grupy istnieje wiele podgrup 

+ członkowie nie zawsze znają się osobiście 

+ przynależność do grupy jest pośrednia np. przez 
małe grupy 

+ plemienne 

+ narodowe 

+ religijne 

+ partie polityczne 
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PIRAMIDA POTRZEB AUTORSTWA ABRAHAMA MASLOWA 

 
 

Piramida potrzeb nie tłumaczy jednak wszystkich zachowań ludzkich. Pozornie według niej człowiek 

podejmuje działania w celu zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, dopiero po zaspokojeniu potrzeb 

niższego rzędu, np. człowiek głodny nie będzie zajmować się kulturą. Od tej reguły zdarzają się istotne 

wyjątki np. działalność teatru polskiego w czasie okupacji niemieckiej przy niezaspokojonej potrzebie 

bezpieczeństwa. Dlatego też na stosunek jednostki do swoich potrzeb wpływają jeszcze czynniki 

genetyczne, środowiskowe oraz aktywność własna jednostki lub też behawioralny system bodźców i reakcji. 

 

RODZINA 

To grupa społeczna, ze względu na charakter więzi – pierwotna, charakteryzująca się silnymi więzami 

emocjonalnymi, należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na to czy tego chcemy 

czy nie, ze względu na charakter członkostwa – zamknięta, ze względu na rodzaj zorganizowania – 

formalna, mająca określoną prawnie strukturę, cele i normy w ramach, których funkcjonuje w 

społeczeństwie, ze względu na liczebność – mała. Człowiek podlega w niej procesowi socjalizacji. 

 

samorealizacji - wyrażają 
się w dążeniu człowieka do 
rozwoju swoich możliwości 
np. estetyczne (potrzeba 

harmonii i piękna), 
poznawcze (potrzeby 
wiedzy, rozumienia, 

nowości) 

szacunku i uznania – potrzeby 
uznania i prestiżu we własnych 
oczach i w oczach innych ludzi; 

pragnienie potęgi, wyczynu i 
wolności; potrzeba respektu i 
uznania ze strony innych ludzi, 

dobrego statusu społecznego, sławy, 
dominacji, zwracania na siebie 

uwagi 

przynależności - występują w usiłowaniach 
przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, 

tendencji do nawiązywania bliskich intymnych 
stosunków, uczestnictwa w życiu grupy 

bezpieczeństwa - pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, 
ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne 

biologiczne i fizjologiczne (np. jedzenia, snu) - gdy nie są zaspokojone, dominują nad 
wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu 

zachowania człowieka  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Behawioryzm
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TYPY RODZIN 

⇒ Rodzina nuklearna (mała) - składa się z pary małżeńskiej i niepełnoletnich dzieci. Natomiast 

kontakty osobowe z krewnymi są ograniczone do najbliższych członków rodziny. Tworzą ją dwa 

pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co 

stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się 

geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach 

Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne. 

 

⇒ Rodzina wielopokoleniowa (duża) - zawiera się w niej kilka pokoleń krewnych żyjących we 

wspólnym gospodarstwie. Są one przynajmniej trzy pokoleniowe, a krewni w jej ramach są 

połączeni wspólnotą majątkową. 

  

W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy także rodziny: 

1. Ze względu na liczbę małżonków: 

⇒ Monogamiczne - zawierające dwoje małżonków; 

⇒ Poligamiczne - zawierające np. jednego mężczyzna wiele kobiet (poligynia) lub jedną kobietę wielu 

mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywamy multilateralizmem;  

 

2. Ze względu na pochodzenie małżonków: 

⇒ Endogamiczne - oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości; 

⇒ Egzogamiczne - małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości; 

 

3. Ze względu na władzę i poważanie: 

⇒ Patriarchalne - w rodzinie dominuje mężczyzna; 

⇒ Matriarchalne - w rodzinie dominuje kobieta; 

⇒ Egalitarne - nie ma dominacji kobiety ani mężczyzny jest za to równy podział pracy 

 

4. Ze względu na dziedziczenie nazwiska i majątku: 

⇒ Patrylinearne - dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu; 

⇒ Matrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce; 

 

MODEL WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 

 

Na przestrzeni wieków rola i model rodziny ulegały powolnej ewolucji. W wieku XIX, a już w 

szczególności XX grupa ta zmieniała się już z pokolenia na pokolenie. Przyczyniło się do tego wiele 

czynników m. in. rewolucja obyczajowa, postępująca laicyzacja, a także indywidualizacja społeczeństw, 

wcześniejsze dojrzewanie biologiczne młodzieży związane z lepszymi warunkami życia, ruch emancypacji 

kobiet, rozpowszechnienie się kultury masowej, rosnące oddziaływanie mediów na społeczeństwa czy 

wzrastająca ilość wolnego czasu. 

 

Współcześnie upowszechnił się partnerski typ rodziny - w klasie średniej i w rodzinach inteligenckich 

uchodzi już prawie za normę. W takiej rodzinie pracują zwykle obydwoje małżonkowie i przynajmniej 

teoretycznie oboje w podobnym stopniu zajmują się prowadzeniem domu i wychowywaniem potomstwa. 

Praktycznie częściej sprawami domu zajmuje się oczywiście kobieta, ale i tak podział ról jest bardziej 

elastyczny niż w rodzinach tradycyjnych, gdzie mężczyzna zarabiał na utrzymanie rodziny, a kobieta 

zajmowała się w wychowywaniem dzieci i domem. 
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FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 

⇒ funkcja prokreacyjna - pozwala na zaspokojenie emocjonalno-rodzicielskich potrzeb 

współmałżonków oraz na biologiczne przetrwanie społeczeństwa; 

⇒ funkcja ekonomiczna - pozwala na zagwarantowanie bezpieczeństwa materialnego rodzinie, w jej 

skład wchodzą następujące podfunkcje: produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza i usługowo - 

konsumpcyjna; 

⇒ funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca - polega na zabezpieczeniu środków niezbędnych do życia oraz 

sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi lub chorymi członkami rodziny; 

⇒ funkcja socjalizacyjna - jest realizowana w dwóch wymiarach: jako przygotowanie dzieci do 

samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych oraz jako wzajemne dostosowanie swoich 

zachowań i cech osobowości przez współmałżonków; 

⇒ funkcja stratyfikacyjna - polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoich członków 

(ma istotne znaczenie szczególnie w społeczeństwach kastowych, takich jak np. w Indiach); 

⇒ funkcja rekreacyjna - polega na zaspokojeniu potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki; 

⇒ funkcja emocjonalna - polega na zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych; 

⇒ funkcja kulturowa - przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego poprzez zapoznawanie ich z 

dziełami sztuki, literatury, zabytkami i innymi cennymi reliktami przeszłości; 

 

RODZINA I PRAWO 

W świetle polskiego prawa rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna połączeni prawnym węzłem małżeńskim 

oraz pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Stosunki rodzinne, a więc relacje między mężem a żoną, 

rodzicami a dziećmi czy też między rodzeństwem, określane są przez normy moralne, obyczajowe i 

religijne. Stanowią też przedmiot regulacji prawnych zawartych w prawie rodzinnym i opiekuńczym 

normującym stosunki wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia oraz 

zawiera przepisy dotyczące instytucji opieki i kurateli. 

Źródłem prawa rodzinnego jest uchwalona 25 lutego 1964 roku Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 

Według prawa, założenie rodziny ma miejsce w momencie wstąpienia mężczyzny i kobiety w 

usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek, który zostaje zawarty, gdy przyszli 

małżonkowie złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że wstępują w związek 

małżeński. Oświadczenie takie powinni złożyć publicznie w obecności przynajmniej dwóch pełnoletnich 

światków. Jest to tak zwany ślub cywilny. 

 

Przeszkody w zawarciu małżeństwa: 

⇒ wymóg ukończenia przez przyszłych małżonków 18 roku życia w momencie wstępowania w 

związek małżeński, choć z ważnych powodów sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która 

ukończyła 16 lat; 

⇒ całkowite ubezwłasnowolnienie ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy; 

⇒ pozostawanie w ważnym związku małżeńskim (zakaz bigamii – dwużeństwa); 

⇒ zakaz małżeństwa z krewnym w linii prostej lub między powinowatymi w linii prostej (np. zięć - 

teściowa), ale z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie takiego związku.  

 

Unieważnienie małżeństwa: 

Jeśli małżeństwo zostało zawarte przez osoby niespełniające warunków prawnych (np. wstępujący w 

związek małżeński był ubezwłasnowolniony całkowicie) istnieje możliwość unieważnienia takiego związku, 

ale jedynie sąd może uznać je za nieważne od samego początku. 

 

Ustanie małżeństwa: 

⇒ w wyniku śmierci lub uznania za zmarłego jednego z współmałżonków; 

⇒ rozwód udzielany przez sąd okręgowy. 
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STRUKTURA SPOŁECZNA 

Układ stosunków społecznych pomiędzy osobami i instytucjami występujący w społeczeństwie. 

System, który tworzą wszystkie elementy określające społeczeństwo np. układ grup społecznych, 

zbiorowości, klasy, warstwy, grupy zawodowe oraz wzajemnie przenikające się zależności i więzy.  

Składa się z dwóch typów: 

Makrostrukturę - tworzą ją duże grupy np. klasy, warstwy i relacje pomiędzy nimi. 

Mikrostrukturę - tworzą ją małe grupy np. rodziny, rówieśnicy i relacje pomiędzy nimi. 

 

Rodzaje struktury społecznej: 

1. Demograficzna 

2. Zawodowa 

3. Klasowa 

4. Warstwowa 

5. Narodowościowa 

6. Wyznaniowa 

 

STRUKTURA KLASOWA 

Klasa społeczna to część społeczeństwa, do której należą osoby o podobnej sytuacji ekonomicznej. 

 

Pozycja w strukturze klasowej jest wyznaczona przede wszystkim przez zamożność, ale także jest związana 

z wykształceniem, wykonywanym zawodem, zajmowanym stanowiskiem i stylem życia. 

 

Wyróżnia się z reguły cztery lub pięć klas: 

⇒ Klasa wyższa - nie jest zbyt liczna, obejmuje osoby bardzo zamożne, o wysokim wykształceniu, 

wybitnych specjalistów, właścicieli dużych przedsiębiorstw oraz wysokie kadry kierownicze. 

⇒ Klasa średnia (czasem dzielona na klasę wyższą, średnią i niższą) - najliczniejsza klasa, obejmuje 

średnich i drobnych przedsiębiorców, średnią i niższą kadrę menedżerską, specjalistów (nauczycieli, 

lekarzy, prawników) oraz wykwalifikowanych robotników. 

⇒ Klasa niższa - obejmuje osoby o niskim wykształceniu, wykonujące prace niewymagające 

specjalnych kwalifikacji. 

⇒ Underclass (podklasa) - zbiorowości ludzi wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, 

zmarginalizowanych i wykluczonych, na ogół są to osoby o niskim wykształceniu, niepracujące, 

niepłacące podatków, biedne, żyjące w złych warunkach ekonomicznych oraz bezdomne. Osoby 

należące do underclass tworzą specyficzną kulturę przetrwania - subkulturę ubóstwa, której cechami 

mogą być np. brak zapobiegliwości i aspiracji edukacyjnych czy zawodowych, wczesne, samotne 

macierzyństwo, przestępczość, uzależnienia. 

 

Podział na klasy nie jest sztywny i trwały - ludzie mogą zmieniać pozycje społeczne i przynależność 

grupową. Przemieszczenia między pozycjami i grupami ulokowanymi na różnych szczeblach hierarchii 

nazywamy pionową ruchliwością społeczną. 

 

STRUKTURA WARSTWOWA 

Członkowie warstw społecznych (także hierarchicznych) uznają, że łączy ich wspólna pozycja 

społeczna (status społeczny). Wyznacznikiem tej pozycji może być poziom kultury, styl życia, 

zainteresowanie kulturą, poglądy polityczne. Warstwa może być wewnętrznie zróżnicowana np. 

inteligencja. 

 

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

Struktura demograficzna pozwala na wyróżnienie grup ze względu na cechy demograficzne takie jak 

wiek, płeć lub miejsce zamieszkania. 

Ze względu na wiek wyróżniamy osoby w wieku: 
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⇒ przedprodukcyjnym (do 17. roku życia), 

⇒ produkcyjnym mobilnym - charakteryzującą się aktywnością zawodową i dużą ruchliwością 

zawodową (18-44 lata), 

⇒ produkcyjnym niemobilnym (45-59 dla kobiet i 45-64 lat dla mężczyzn), 

⇒ poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet lub 65 lat i więcej dla mężczyzn). 

 

STRUKTURA ZAWODOWA 

Zróżnicowane ze względu na pozycję zawodową i związany z nią prestiż zawodowy, czyli uznaniem 

społecznym. O pozycji zawodu nie muszą świadczyć zarobki. Na przykład na szczycie hierarchii 

zawodowej od wielu lat znajdują się wykładowcy wyższych uczelni, których zawód cieszy się dużym 

uznaniem społecznym, a ich zarobki są przeciętne. 

 

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA 

Podział społeczeństwa ze względu pochodzenie etniczne (np. Polacy, Karaimi, Białorusini)  

 

STRUKTURA WYZNANIOWA 

Podział społeczeństwa ze względu na wyznawaną religię, np. katolicy, prawosławni, protestanci, 

muzułmanie, hindusi. 

RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA 

Przemieszczanie się jednostek lub grup społecznych w strukturze społecznej.  

Jest ona możliwa w społeczeństwie otwartym (panuje w nim wolność działania), a utrudniona bądź prawie 

niemożliwa w społeczeństwie zamkniętym (istnieją w nim formalne lub nieformalne ograniczenia, np. 

system kastowy). 

Ruchliwość horyzontalna (pozioma) - oznacza przemieszczanie się jednostek i grup w obrębie tej samej 

warstwy społecznej lub tego samego poziomu hierarchii. Najczęściej jest to ruchliwość związana ze zmianą 

miejsca pracy, bez zmiany stanowiska lub zmiana miejsca zamieszkania. 

Ruchliwość wertykalna (pionowa) – oznacza przechodzenie w dół (degradacja) lub w górę (awans 

społeczny) względem struktury klasowej, klasowo-warstwowej czy ogólnie w hierarchii społecznej. 

Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa - oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami 

hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie 

wyższego wykształcenia. Degradacja w tym przypadku może być wynikiem zaniechania tego typu działań, 

co w efekcie powoduje, że inne jednostki czy grupy poprzez własny awans społeczny podwyższają poziom 

w hierarchii. 

Ruchliwość międzypokoleniowa - to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji 

zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony 

empirycznej ruchliwość ta badana jest poprzez porównywanie pozycji jednostki i jej rodziców (najczęściej 

przyjmuje się wskaźnik jakim jest pozycja ojca). 

Ruchliwość strukturalna - to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego 

kolejnych pokoleń. 

Czynnikami, które mogą przyspieszać lub spowalniać ruchliwość społeczną albo jej kształt mogą być 

uprzedzenia rasowe czy etniczne względem pewnych kategorii społecznych, np. grup etnicznych, formy 

ustrojowe czy typ gospodarki. Jednym z najważniejszych czynników jest sytuacja na rynku pracy, która 

może przyczyniać się do zwiększania lub zmniejszania zasobów ekonomicznych jednostek oraz ich prestiżu, 

poprzez możliwość tworzenia przez jednostkę własnej kariery albo też do degradacji np. w przypadku 

restrukturyzacji zakładów pracy. 

W większości społeczeństw większe szanse awansu społecznego mają mężczyźni niż kobiety. W 

szczególności dotyczy to społeczeństw tradycyjnych, gdzie najważniejsze dla społeczności funkcje pełnione 

są przez mężczyzn. W społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych blokowanie możliwości 

awansu kobietom określane jest jako dyskryminacja, dotyczy też mniejszości narodowych czy etnicznych. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Awans_spo%C5%82eczny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Awans_spo%C5%82eczny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warstwa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_%28genetyka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_etniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Presti%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kariera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Restrukturyzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_tradycyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_przemys%C5%82owe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_postindustrialne
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MIGRACJE 

Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. 

 

Migracje można podzielić ze względu na: 

 
FORMY MIGRACJI 

⇒ emigracja – wyjazd z danego państwa, 

⇒ imigracja – przyjazd, 

⇒ reemigracja – powrót z emigracji czasowej, 

⇒ uchodźstwo – ucieczka, 

⇒ ewakuacja – zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia, 

⇒ repatriacja – powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo, 

⇒ przesiedlenie (transfer) – przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy, 

⇒ deportacja – przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub 

poza jego granice 

 

MOBILNOŚĆ LUDNOŚCI 

Skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. 

Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a 

bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i 

ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się 

do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej. 

 

zasięg 

migracje wewnętrzne – 
przemieszczanie się ludności 
w granicach danej jednostki 

administracyjnej (miasto, 
gmina, województwo itp.) lub 

politycznej (państwo). 

migracje zewnętrzne – 
przemieszczanie się ludności 

z jednej jednostki 
administracyjnej lub 
politycznej do innej. 

czas trwania 

czasowe - w tym sezonowe i 
wahadłowe 

trwałe 

cel 

turystyka 

lecznictwo 

pielgrzymki 

zarobki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emigracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imigracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewakuacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Repatriacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deportacja_%28politologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Zachodnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MIGRACJE 

⇒ czynniki wypychające – wywołują chęć opuszczenia danego miejsca, 

⇒ czynniki przyciągające – dają jakąś alternatywę i skłaniają do przyjazdu do danego miejsca. 

 

Migracja natrafia jednak na przeszkody, które stanowią główne przyczyny małej mobilności ludności. 

Należą do nich:  

⇒ bariery polityczne – prawdopodobnie główna przyczyna niskiej mobilności ludności w skali świata, 

⇒ bariery językowe – jedna z głównych przyczyn niskiego poziomu migracji międzynarodowej w Unii 

Europejskiej i na innych obszarach bez barier politycznych, 

⇒ bariery kulturowe, 

⇒ bariery infrastrukturalne – np. słaby rozwój mieszkalnictwa. 

 

MODELE MIGRACJI 

Po 1945 roku zostały wyróżnione cztery najważniejsze: 

⇒ Klasyczny model migracji – pomimo pewnych limitów ilościowych, migrantów generalnie zachęca 

się do przyjazdu, gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy tak zwanych „narodów 

imigrantów”, a więc Kanady, Australii. 

⇒ Kolonialny model migracji – dotyczy dawnych imperiów kolonialnych, głównie Wielkiej Brytanii i 

Francji. Zakłada on faworyzowanie imigrantów z dawnych kolonii kosztem tych z innych krajów. 

⇒ Model gastarbeiterów – zakłada politykę przyjmowania imigrantów jako pracowników na 

określony czas, bez udzielania im obywatelstwa (nawet pomimo długotrwałego pobytu w kraju) np. 

Niemcy, Szwajcaria i Belgia. 

⇒ Imigracja nielegalna – samowolne przekraczanie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu 

po upływie terminu, np. wizy turystycznej. Nielegalni imigranci automatycznie stają się marginesem 

społecznym. 

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 

Wyłączenie osoby ze społeczeństwa, marginalizacja. 

 

Marginalizacja, czyli wykluczenie z życia społecznego: 

⇒ polega na braku lub ograniczeniu możliwości uczestnictwa w różnych aspektach życia społecznego 

(gospodarczym, politycznym, kulturalnym), 

⇒ dotyczy jednostek, grup społecznych lub całych społeczeństw (ujęcie globalne), 

⇒ dotyczy tylko jednego aspektu (jednej sfery życia, np. społecznej) lub częściej wielu aspektów 

(oznacza brak możliwości uczestniczenia np. w życiu gospodarczym, politycznym i kulturowym), 

⇒ jest stanem przejściowym lub permanentnym, 

⇒ wynika z przyczyn niezależnych lub z wyboru jednostki. 

Przyczyna wykluczenia Sposób przeciwdziałania 

Ubóstwo działalność Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 

Bezrobocie metody aktywne (np. szkolenia, staże zawodowe), metody pasywne (np. zasiłki 

i świadczenia socjalne) 

Uzależnienia działalność instytucji typu MONAR 

Pobyt w więzieniu pomoc państwa w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej 

Niepełnosprawność zachęty ekonomiczne dla zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 

Patologia w rodzinie pomoc dla dzieci, np. psycholog szkolny, świetlice środowiskowe 

Podeszły wiek pomoc w ramach Domów Pomocy Społecznej 

Niski poziom 

wykształcenia 

organizowanie kursów uzupełnienia wykształcenia 

 

Stereotypy edukacja przeciwdziałająca szkodliwym stereotypom 

Inna kultura organizowanie kampanii na rzecz tolerancji 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Imigracja_nielegalna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja
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WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH 

W przeciwdziałaniu wykluczeniu dużą rolę odgrywa wyrównywanie szans życiowych, rozumiane jako 

prawo do sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych możliwości (bez względu na płeć, wyznanie, 

narodowość czy dochody). Wyrównaniu szans służą np. stypendia dla osób z ubogich rodzin, wsparcie 

finansowe DE dla początkujących przedsiębiorców, wsparcie dla dzieci z niepełnych rodzin czy wsparcie 

dla ludzi młodych wkraczających w dorosłość. 

 

Działania dotyczące bieżących problemów: 

⇒ wsparcie stypendialne dla uczących się 

⇒ działania państwa prowadzące do zmniejszenia liczby tzw. umów śmieciowych (zlecenie, o dzieło) 

⇒ działania państwa prowadzące do zmniejszenia problemów mieszkaniowych ( Rodzina 500+ 

„Rodzina na swoim”, „Mieszkanie+”) 

⇒ rozwój poradnictwa dla młodych 

⇒ wykorzystywanie funduszy unijnych na rzecz walki z bezrobociem 

 

Profilaktyczne 

⇒ edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień, 

⇒ pomoc rodzinom, by młodzi nie powielali problemów, w których wyrastali, 

⇒ pomoc psychologiczna wzmacniająca poczucie wartości 

 

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Formy organizacji społeczeństw zmieniały się w ciągu stuleci poprzez: 

⇒ ewolucję - zmiany mają charakter ukierunkowany, a społeczeństwa przechodzą z form prostych do 

bardziej złożonych (teoria linearna - August Comte, Herbert Spencer, Karol Marks), 

⇒ powtarzając poszczególne fazy rozwoju w określonej kolejności, fazy powtarzają się co jakiś czas 

(teoria cykliczna - Vilfredo Pareto, Pitrim Sorokin), 

⇒ przechodząc od struktur opartych na grupach pierwotnych do struktur przeciwstawnych, opartych na 

grupach złożonych i wtórnych (teoria dychotomiczna - Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies, 

Charles Cooley). 

 

PRZYCZYNY ZMIAN SPOŁECZNYCH 

⇒ Nierówności społeczne i wykluczenie społeczne - brak dostępu do społecznie pożądanych dóbr i 

niezadowolenie prowadzi do konfliktów i do zmiany w postaci reformy lub rewolucji. 

⇒ Zmiany demograficzne i biologiczne - przyrost ludności, przedłużenie wieku ludzkiego, pojawienie 

się wysokiego odsetka ludzi starych, mają skutki w podziale pracy, możliwościach wzrostu 

gospodarki, postawach ludności. 

⇒ Zmiany środowiska przyrodniczego - zmiany naturalne np. powodzie, które niszczą pola uprawne i 

mają konsekwencje w życiu społecznym, jak i zmiany spowodowane działalnością ludzi np. 

osuszaniem bagien, wycinaniem lasów itp. prowadzą do zmian gospodarczych oraz zmian wzorów 

życia. 

⇒ Innowacje techniczne, naukowe i organizacyjne - nowe rozwiązania technologiczne prowadzą do 

zmiany struktury społecznej pod wpływem dostępu do pracy, reorganizacja komunikacji społecznej. 

⇒ Przenikanie kultur - dyfuzja różnych elementów kulturowych - narzędzi, metod pracy, wzorów 

postępowania, idei, wytworów materialnych skraca i zmienia kierunek naturalnego rozwoju. 

⇒ Działalność ruchów społecznych - ruchy społeczne rozwijają się w szczególności w reakcji na stan 

niepokoju i służą zmianie sytuacji i położenia społecznego uczestników ruchu. 
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CHARAKTERYSTYKA HISTORYCZNYCH FORM SPOŁECZEŃSTWA 

 

Społeczeństwo 

pierwotne (myśliwsko-

zbierackie) 

Społeczeństwo 

tradycyjne 

(rolnicze, 

chłopskie) 

Społeczeństwo 

industrialne 

(przemysłowe) 

Społeczeństwo 

postindustrialne 

(poprzemysłowe, 

usługowe) 

Stosunki 

społeczne 

+ podział pracy oparty 

na różnicy płci, wieku 

+ tradycyjne role kobiet 

i mężczyzn 

+ duże znaczenie 

rodziny, opartej na 

więzach krwi 

+ brak dużych różnic 

społecznych 

+ kultura o charakterze 

przedpiśmiennym 

+ rozbudowana 

struktura społeczna 

+ niewielka 

ruchliwość 

społeczna (podział 

na stany społeczne, 

przywileje) 

+ silne 

zróżnicowanie 

regionalne ludność 

skupiona głównie 

we wsiach wokół 

dworów, 

folwarków lub 

grodów 

 

+ duże nierówności 

materialne 

(robotnicy - 

burżuazja) 

+ początki klasy 

średniej 

+ duża ruchliwość 

społeczna 

(pionowa i 

pozioma) 

+ ludność skupiona 

głównie w 

miastach,  

+ wyludnianie wsi, 

+ ujednolicenie 

zachowań 

+ kultura o 

charakterze 

masowym 

+ duża ruchliwość 

społeczna 

+ duża waga 

wykształcenia 

(kluczowa rola 

wiedzy) 

+ duże znaczenie 

wykwalifikowanych 

specjalistów 

+ tolerancja dla 

różnych stylów 

życia, 

+ większość ludzi 

skupiona w dużych 

aglomeracjach 

 

Stosunki 

gospodarcze 

+ działalność oparta na 

myślistwie, zbieractwie, 

rybołówstwie 

czasem prymitywne 

rolnictwo i hodowla, 

+ proste narzędzia z 

kamienia i drewna 

+ słaba wymiana 

handlowa (handel 

wymienny), 

+ duże znaczenie 

uprawy roli i 

hodowli 

zastosowanie pracy 

ręcznej, pracy 

zwierząt 

pociągowych i 

energii naturalnej 

(wiatr, woda), 

+ handel 

wymienny 

zastąpiony 

wymianą pieniężną 

 

+ rozwój 

przemysłu 

związany z 

rewolucją 

przemysłową 

+ nowe 

technologie 

produkcji 

(maszyna parowa, 

energia 

elektryczna) 

 

+ główny przedmiot 

produkcji to dobra 

niematerialne 

(informacje, 

usługi), 

+ przewaga 

pracowników 

zatrudnionych w 

sektorze usług, 

+ dominacja 

ponadnarodowych 

korporacji, 

+ produkcja 

masowa 
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WSPÓŁCZESNE FORMY ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA 
Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe) 
Społeczeństwo wysoko rozminięte ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci 

znaczenie przemysł ciężki. Większość ludzi zamieszkuje duże aglomeracie miejskie i rozwija się kultura masowa. 

Społeczeństwo globalne 
Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców 

kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję 

współczesnego świata jako globalnej wioski, w której odległości nie odgrywają już tak istotnej roli, a możliwość 
komunikowania się są nieograniczone. Następuje powstawanie ponadnarodowych organizacji i instytucji 

ekonomicznych (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu). 

Makdonaldyzacja – proces stopniowego upowszechniania się zasad działania znanych z barów szybkiej 

obsługi (uosabianych przez sieć McDonald’s) we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach 

Zjednoczonych i na całym świecie. 

Tematem makdonaldyzacji zainteresował się George Ritzer już w latach 60. XX wieku. Zjawisko 

makdonaldyzacji, powiązane z procesem globalizacji, szybko rozpowszechniło się w większości krajów. 

Makdonaldyzację poprzedziła racjonalizacja i biurokracja. George Ritzer zetknął się z tym elementem 

kulturowym w 1959, dostrzegł ten system i zaczął doszukiwać się podobnych reguł w innych miejscach, np. 

na placu zabaw, w szpitalu, przychodni. Stwierdził, że makdonaldyzacja nie jest nowym zjawiskiem, ale 

stanowi rozwinięcie racjonalizacji, oraz że systemy racjonalne zaczęły dominować i nie ma od nich 

ucieczki, tzw. „żelazna klatka”. Teoria makdonaldyzacji została sformułowana przez Ritzera w 1993 w 

książce pt. „Mcdonaldyzacja społeczeństwa”. Autor uważał, że zjawisko to dotyczy wszystkiego, zarówno 

życia codziennego, politycznego, jak i spraw wiary. 
Społeczeństwo informacyjne 

Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (Internet). W społeczeństwie 
informacyjnym najważniejszą rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przetwarzanie. Duża 

liczba pracowników zatrudnionych w tym sektorze (ponad 50%). 

Społeczeństwo masowe 
Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo 

masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult przyjemności, 

zanikają elity umysłowe. Charakteryzuje się konsumpcyjnym stosunkiem do życia oraz biernością w życiu 
politycznym. 

Społeczeństwo wolnego czasu 

Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego 

przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jest nasilające się 
zjawisko pracoholizmu i podejmowania dodatkowej pracy. 

Społeczeństwo konsumpcyjne – jest to społeczeństwo nowoczesne, w którym nadrzędnym celem - ze względu na 

zwiększenie się jakości życia względem czasów dawniejszych - jest konsumpcja, zaś polityka, moralność społeczna i 
obyczaje, podporządkowują się jej. 

 

Możemy wyróżnić także społeczeństwa otwarte i zamknięte – tej typologii dokonali Henri Bergson oraz 

Karl Popper. 

Społeczeństwo otwarte 

To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się 

na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości 

obywateli są prawa obywatelskie. 

Społeczeństwo zamknięte 

W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje 

odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu 

społeczeństwa. Pozycje w hierarchii społecznej uzyskujemy w wyniku własnej pracy, starań, decyzji (nie 

wynikają z faktu urodzenia w tej czy innej kaście czy rodzinie). Ruchliwość społeczna jest bardzo 

ograniczona czy wręcz niemożliwa. 
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DROGI ZMIANY SPOŁECZNEJ 

⇒ Rewolucja 

⇒ Reforma 

 

RUCH SPOŁECZNY 

To zbiorowe, spontaniczne działanie, ukierunkowane na określony cel, zmierzające do wywołania lub 

powstrzymania zmian społecznych. 

Z reguły ruchy społeczne nie tworzą sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych struktur, jednak w 

momencie, kiedy pojawia się możliwość wpływania na władzę, przybierają formę instytucji, tworząc np. 

partie polityczne. 

 

RUCHY SPOŁECZNE – GENEZA 

Genezę powstania ruchów społecznych należy rozpatrywać w 3 perspektywach: psychologicznej, 

socjologicznej oraz historyczno-politycznej. 

 

Perspektywa psychologiczna: 

⇒ motywacja jednostki: pozytywna – pragnienie tworzenia czegoś lub negatywna – likwidacja 

przeszkód, ograniczających daną jednostkę; 

⇒ problemy związane są ściśle ze stanami emocjonalnymi człowieka, jego subiektywnymi odczuciami; 

⇒ jednostka przyłącza się do ruchu, kiedy w jej odczuciu, nie może realizować swoich potrzeb, 

aspiracji, które wcześniej realizowała, gdyż zewnętrze warunki się zmieniają np. kryzys 

gospodarczy; 

⇒ istnieją przypadki, kiedy warunki zewnętrze pozostają niezmienne, jednak potrzeby jednostki, rosną 

szybciej, niż możliwości ich zaspokojenia. 

 

Perspektywa socjologiczna: 

⇒ przyczyn powstania ruchu społecznego upatruje w charakterystycznym napięciu, jakie istnieje 

pomiędzy władzą, systemem politycznym a grupą społeczną; 

⇒ początkowo jednostka wystosowuje do władzy żądanie rozwiązania jednego problemu. W przypadku 

negatywnego ustosunkowania się władzy politycznej, jednostka ta znajduje osoby, u których 

występuje podobny problem, następnie tworzy z nimi grupę społeczną; 

⇒ jako grupa, kierują do władzy ponownie, nieco inaczej sformułowane, żądania, które dotyczą już 

zmiany ustaw lub wydania nowych rozporządzeń; 

⇒ brak pozytywnej odpowiedzi, wzmaga, intensyfikuje działania grupy społecznej, która próbuje 

kolejny raz uzyskać swoje postulaty, domagając się nawet zmian podstaw systemu.  

 

Perspektywa historyczno-polityczna: 

⇒ główny nacisk kładziony jest na konflikt społeczny, z którym ruchy społeczne są ściśle powiązane; 

⇒ podłoże konfliktu stanowią dobra uważane przez społeczeństwo są cenne, będące w dyspozycji 

władzy; 

 

Claus Offe opisał ewolucję w sposobie funkcjonowania ruchów społecznych na przestrzeni ostatnich 150 

lat. Podzielił ją na dwie fazy: 

⇒ stare ruchy społeczne, obejmujące lata od II połowy XIX do lat 60. XX w. – wówczas ruchy 

społeczne tworzyły wąskie kręgi osób, skupione wokół jednej grupy lub klasy społecznej. Były to 

grupy masowe, zajmujące się głównie problemami, swojej organizacji, zaś ich zasięg działania był 

ograniczony. Ponadto grupy te były często zinstytucjonalizowane i zhierarchizowane, na czele stał 

przywódca, lider i jego zastępcy, poniżej działacze odpowiedzialni za działania terenowe, oraz 

zwykli członkowie. Swoje postulaty przedstawiali głównie na wiecach, agitacjach ulicznych, 

pochodach. Stare ruchy społeczne żyły w symbiozie z władzą, która dzięki ich poparciu zyskiwała 

jej zaplecze społeczne; 
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⇒ nowe ruchy społeczne, obejmujące okres od lat 60. XX wieku do czasów dzisiejszych – ruchy te 

tworzą osoby, reprezentujące różnych zawodów i grup, przez co ruch nie jest jak wcześniej jednolity 

społecznie. Nowi uczestnicy, nowe hasła, często o zasięgu globalnym, dotyczące ekologii, rozwoju 

gospodarczego, pacyfizmu lub też spraw dotyczących jednostki tj. mniejszości etnicznych, 

seksualnych, wolności religijnej lub wolności słowa. 

 

RUCHY SPOŁECZNE – WARUNKI 

Warunkiem skuteczności działania ruchów społecznych jest: 

⇒ właściwe określenie celu działania, 

⇒ doprecyzowanie strategii postępowania, 

⇒ precyzyjny podział funkcji poszczególnych członków. 

 

Warunki sprzyjające powstawaniu i rozwijaniu się ruchów społecznych: 

⇒ proces urbanizacji – istnienie dużych skupisk ludzi na względnie niewielkim terytorium, wpływa 

pozytywnie na intensyfikacje społecznych interakcji i ułatwia powstawanie zbiorowych ideologii, 

⇒ proces industrializacji – rzesze pracowników fabryk, stykając się z osobami o zbliżonej sytuacji 

życiowej, mają większe możliwości uzgadniania wspólnego stanowiska w problematycznych 

kwestiach, a także ułatwioną drogę masowych protestów lub walki, 

⇒ upowszechnienie i masowa dostępność edukacji - pozwala na zgromadzenie wielkiej liczby osób 

dzięki czemu można się wymieniać wiedzą, 

⇒ rozwój nowoczesnych technologii – znaczną rolę odgrywają środki masowego przekazu, które 

kształtują świadomość społeczeństwa, dostarczają w bardzo szybkim tempie informacji o bieżących 

wydarzeniach, ponadto wywołują poczucie ponadlokalnej wspólnoty, 

⇒ wzrost niezadowolenia, 

⇒ ideologia aktywistyczna i progresywistyczna – potrzeba zmian w zależności od aktywności ludzi i 

ich możliwości, 

⇒ system demokratyczny – demokracja poprzez prawo do wolności słowa, zrzeszania się, zgromadzeń 

umożliwia ruchom społecznym rozpowszechnianie ideologii, 

⇒ znaczny zasób wolnego czasu i energii uczestników ruchów. 

 

RUCHY SPOŁECZNE – CELE 

Skuteczne działanie danego ruchu społecznego zapewnia właściwe określenie celu, który ma być 

realizowany. Wyznacza go zbiorowość tworząca ruch na początku swojego istnienia. 

 

⇒ Podstawowym celem jest indywidualny cel każdego uczestnika ruchu, jednak tworzenie większej 

grupy prowadzi do przyjęcia wzorców grupowych. 

⇒ Cele ruchów społecznych są wyrazem niezaspokojenia przez istniejący system, określonych potrzeb 

materialnych i niematerialnych określonych grup ludzkich np. robotników. Sygnalizują 

niezadowolenie tych grup społecznych z działania w danej dziedzinie lub formy tego działania. 

Mogą mieć charakter: ekonomiczny, kulturowy, polityczny lub reformatorski. 

⇒ Cele ruchów społecznych mogą być ujmowane jako cele strategiczne (długoterminowe), oraz 

taktyczne (krótkoterminowe, zwane cząstkowymi). 

 

NOWE RUCHY SPOŁECZNE 

Określenie rozmaitych ruchów powstałych na fali kontestacji młodzieżowej lat 60. XX wieku, przede 

wszystkim ekologicznych, feministycznych, pacyfistycznych, antynuklearnych oraz ruchów mniejszości 

seksualnych i ruchów działających na rzecz praw człowieka. Określa się je jako "nowe" dla odróżnienia od 

"starych" ruchów socjalistycznych i komunistycznych. Od lat 80. często znajdują polityczną reprezentację w 

Partiach Zielonych, obecnie często włączają się w działania ruchu alterglobalistycznego. Problematyka 

nowych ruchów społecznych zajmuje ważne miejsce m.in. w teoriach socjologicznych, które opisują Alain 

Touraine, Claus Offe, Ernesto Laclau i Chantal Mouffe oraz Immanuel Wallerstein. 
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NARÓD 

Wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona 

w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. 

 

KONCEPCJE NARODU 

KONCEPCJA NATURALISTYCZNA NARODU 

Naród traktowany jest w niej jako „grupa genetyczna”, uwarunkowana biologicznie. Jest to szczególnego 

rodzaju twór społeczny, który będąc uwarunkowany właściwościami środowiska geograficznego, wytwarza 

definiujące go cechy poprzez podłoże rasowe. Naturalistyczne koncepcje narodu były echem teorii, które – 

bazując na ewolucjonizmie Darwina – w XIX wieku odnosiły swój tryumf. Głosiły popularne wtedy tezy, 

jakoby określone środowiska geograficzne czy też pewne somatyczne właściwości organizmu (rasowe) 

kształtowały w jednostkach szczególne cechy biopsychiczne. W konsekwencji miały też ostateczny wpływ 

na kształt tworzonej przez daną społeczność kultury. Na teoriach naturalistycznych bazowały XX wieczne 

totalitaryzmy. 

KONCEPCJA KULTUROWA NARODU 

W tym ujęciu istota narodu zawarta jest w procesie kształtowania się w toku historii określonej 

społeczności, która tworzy własną kulturę. Obejmowałaby ona język, obyczaje, sztukę, naukę, działalność 

gospodarczą i to, co można by nazwać etosem społecznym. 

 

ASYMILACJA NARODOWA 

Rodzaj asymilacji kulturowej - proces określający całokształt zmian społecznych i psychicznych, jakim 

ulegają jednostki, odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie o odmiennej 

kulturze, proces psychiczny, w rezultacie którego dana jednostka lub grupa jednostek staje się członkiem 

obcej sobie przedtem wspólnoty narodowej. 

 

POSTAWY WOBEC NARODU 

 
Samo pojęcie rasizmu jako określonej ideologii pojawiło się w XIX wieku, jej pierwszym teoretykiem był 

francuski polityk Joseph Arthur de Gobineau, główne założenie przedstawił w rozprawie pt. Esej o 

• postawa miłości, a także szacunku do własnego narodu i państwa,  która uznaje ojczyznę, 
jako najważniejszą wartość, patriota szanuje inne narody, tradycje i kultury; 

patriotyzm 

•  postawa, kiedy człowiek przedkłada interes swojego narodu nad wszystko inne; może 
łączyć się z poczuciem wyższości, niechęcią i nietolerancją, a nawet wrogością do innych 
narodów; w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się naród nacjonalizm może 
przybierać różne formy i różny charakter; 

nacjonalizm 

•  to skrajna postać nacjonalizmu, charakteryzująca się bezkrytycznym uwielbieniem 
swojego narodu, połączona z nienawiścią, a nawet militarną agresją wobec innych 
narodów; 

szowinizm 

• postawa wrogości i niechęci wobec przedstawicieli innych ras, kultur, religii; przyczyny 
ksenofobii tkwią w niezrozumieniu obcych kultur i braku tolerancji; 

ksenofobia 

•  to ideologia głosząca podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie w głównej 
mierze wyglądem zewnętrznym np. kolorem skóry, kształtem czaszki, a także 
predyspozycjami umysłowymi. Ponadto zakłada wyższość jednych ras nad innymi; 

rasizm 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Asymilacja_kulturowa


II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 
 

20 
 

nierówności ras ludzkich. Teoretycy tego poglądu przypisali tego rodzaju różnicom charakter genetyczny, 

naturalny a więc uznawali je za stałe, niezmienne. Skutkiem tego stwierdzenia było wprowadzenie 

hierarchicznego podziału ras na wyższe (lepsze) oraz niższe (gorsze, słabsze). Przy czym rasy rzekomo niżej 

stojące pod względem cywilizacyjnym i intelektualnym powinny podporządkować się rasom wyższym, 

których przetrwanie jest nadrzędną wartością. 

Ideologia ta wytwarza nienawiść i pogardę wobec niektórych ludzi, może doprowadzić do dyskryminacji 

ekonomicznej, politycznej czy kulturowej. W skrajnych przypadkach rasizm prowadzi do ludobójstwa, tak 

jak stało się to podczas reżimu III Rzeszy Niemieckiej. 

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE 

 

MNIEJSZOŚĆ NARODOWA – DEFINICJA USTAWOWA 

6 stycznia 2005 roku została przyjęta Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku 

regionalnym.  

Mniejszością narodową jest grupa obywateli, która spełnia następujące warunki:  

⇒ jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

⇒ w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;  

⇒ dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;  

⇒ ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i 

ochronę;  

⇒ jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 

⇒ utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 

 

MNIEJSZOŚCI ETNICZNE – DEFINICJA USTAWOWA 

Mniejszością etniczną jest grupa obywateli, która spełnia następujące warunki: 

⇒ jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

⇒ w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 

⇒ dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 

⇒ ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i 

ochronę; 

⇒ jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 

⇒ nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 

 

RÓŻNICA MIĘDZY MNIEJSZOŚCIĄ NARODOWĄ A ETNICZNĄ 

⇒ Mniejszość narodowa ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest 

ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę, a mniejszość etniczna ma świadomość własnej 

historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 

⇒ Mniejszość narodowa utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, a 

mniejszość etniczna nie. 

 

MNIEJSZOŚCI ETNICZNE W POLSCE 

Mniejszość karaimska, łemkowska, romska i tatarska. Ogółem stanowią 1,5% obywateli polskich. 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku zawiera zapis: 

1. Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i 

etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju 

własnej kultury. 

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, 

kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu 

spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. 
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Władze Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek: 

⇒ popierać rozwój mniejszości narodowych i etnicznych, 

⇒ chronić ją przed dyskryminacją; 

 

Mniejszości mogą używać swojego języka w pisowni nazwisk i imion, w życiu publicznym i prywatnym. 

Istnieją gminy, w których można posługiwać się językiem mniejszości pod warunkiem, że osób należących 

do mniejszości narodowych i etnicznych jest co najmniej 20%. 

 

CHARAKTERYSTYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE 

Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: 

1. Białorusini, 

2. Czesi, 

3. Litwini, 

4. Niemcy, 

5. Ormianie, 

6. Rosjanie, 

7. Słowacy, 

8. Ukraińcy, 

9. Żydzi, 

Polskę zamieszkują przedstawiciele 4 mniejszości etnicznych: 

1. Karaimi, 

2. Łemkowie, 

3. Romowie, 

4. Tatarzy. 

 

Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem 

regionalnym. 

 
Nazwa 

mniejszości 

narodowej 

Kiedy znaleźli się w 

Polsce 

Województwa, w 

których znajdują 

się największe 
skupiska 

Język 

narodowy 

Liczebność Religia/Kościół 

lub związek 

wyznaniowy 

Przedstawicielstw

o w Sejmie 

Białorusini Po przyłączeniu 

środkowych ziem 

Wielkiego Księstwa 

Litewskiego (unia lubelska 

1569 r.) 

południowo-

wschodnie tereny 

województwa 

podlaskiego 

białoruski 46 tys. Prawosławie/Pols

ki Autokefaliczny 

Kościół 

Prawosławny 

 

Czesi w połowie XVI w. 

związana z 

prześladowaniami 

religijnymi Braci 

Czeskich, kolejne fale 

migracji: pierwsza połowa 

XVII w., druga połowa 

XVIII w. i na początku 

XIX w. – ta ostatnia 

związana była z rozwojem 

przemysłu włókienniczego 

w Łodzi. 

Łódzkie (wieś 

Zelów), śląskie 

czeski 3 tys. Ewangelicy/ 

Kościół 

ewangelicko-

reformowany 

 

Litwini po utworzeniu 

państwa polsko- 
-litewskiego (1569 r.) 

Północne tereny 

województwa 
podlaskiego 

(powiat sejneński, 

miasto Sejny) 

litewski 8 tys. Katolicy/ Kościół 

Rzymsko-
katolicki 

 

Niemcy od XII−XIII w. województwa niemiecki 126 tys. Katolicy, jeden 
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w związku 

z lokacją wsi 

i miast na prawie 

niemieckim 

opolskie, śląskie, 

warmińsko-

mazurskie 

ewangelicy/ 

Kościół 

Rzymsko-

katolicki, Kościół 

Ewangelicko-

Augsburski 

przedstawiciel 

mniejszości 

niemieckiej 

wybrany z listy 

komitetu 

wyborczego 

mniejszości 

niemieckiej 

Ormianie Kolonie ormiańskie 
powstałe około XI w. na 

Rusi Kijowskiej (Lwów, 

Łuck, Kamieniec Podolski) 

weszły w skład państwa 

Polskiego za panowania 

Kazimierza Wielkiego. W 

1356 r. kolonie w 

Kamieńcu Podolskim i we 

Lwowie uzyskały 

potwierdzenie swojej 

autonomii, a Lwów został 
siedzibą biskupa 

ormiańskiego. Po II wojnie 

światowej polscy Ormianie 

z dawnych kresów 

południowo-wschodnich w 

większości repatriowali się 

na obecne tereny państwa 

Polskiego. W latach 90–

tych XX wieku na terenach 

Polski osiedliła się 

stosunkowo liczna grupa 

migrantów z terenu 
Republiki Armenii. 

województwa 
mazowieckie, 

śląskie, 

małopolskie, 
Największe 

skupiska polskich 

Ormian znajdują 

się w Warszawie i 

Krakowie. 

Ważnym centrum 

kulturalnym 

mniejszości 
ormiańskiej są też 

Gliwice. 

ormiański 1 684 katolicy obrządku 
ormiańskiego lub 

łacińskiego albo 

należą do 

Apostolskiego 

Kościoła 

Ormiańskiego 

 

Rosjanie wywodzą się głównie z 

kolejnych fal 

migracyjnych, w ramach 

których przybywali do 

Polski: w okresie 

rozbiorów, po rewolucji 

październikowej, w okresie 

Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej oraz po rozpadzie 

Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

województwa 

mazowieckie, 

dolnośląskie, 

śląskie 

rosyjski 9 tys. Polski 

Autokefaliczny 

Kościół 

Prawosławny 
Ponadto w 

województwie 

podlaskim i 

warmińsko-

mazurskim 

mieszkają 

staroobrzędowcy 
(starowiercy). 

Grupa ta, jako 

grupa 

wyznaniowa, 

powstała w 

drugiej połowie 

XVII wieku w 

wyniku rozłamu 

w rosyjskiej 

cerkwi 

prawosławnej. 

Pod koniec XVIII 
wieku 

staroobrzędowcy 

osiedlili się na 

obecnych 

terenach Polski 
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(Suwalszczyzna i 

Mazury) 

uchodząc przed 

prześladowaniami 

religijnymi. W 

okresie ostatnich 

lat w grupie tej 

obserwuje się 
przechodzenie od 

samoidentyfikacji 

przede wszystkim 

religijnej do 

narodowej, co 

związane jest m. 

in. z 

zacieśnianiem 

współpracy z 

innymi 

organizacjami 
mniejszości 

rosyjskiej w 

Polsce, 

grupującymi 

przede wszystkim 

imigrantów oraz 

ich potomków 

oraz korzystaniem 

z programów 

Federacji 

Rosyjskiej 

przeznaczonych 
dla organizacji 

mniejszości 

rosyjskiej zza 

granicy. 

Słowacy po przyłączeniu 

płn.-zach. skrawka 

Spiszu w 1920 r. 

województwo 

małopolskie, 

śląskie, 

mazowieckie, 
zamieszkują 

tradycyjnie tereny 

Spisza i Orawy 
Powiaty: 
nowotarski 

(gmina wiejska 

Nowy Targ, 

Łapsze Niżne, 

Jabłonka), 

tatrzański (gmina 

Bukowina 

Tatrzańska) 

słowacki 3 tys. Kościół 

Rzymskokatolicki 

 

Ukraińcy W wyniku 

przeprowadzonej w 1947 r. 

przez ówczesne władze 

komunistyczne akcji 

„Wisła” niemal cała 
ludność ukraińska, 

zamieszkująca tereny 

południowo-wschodniej 

Polski, została 

przesiedlona na tereny 

województwo 

warmińsko-

mazurskie, 

zachodniopomors

kie, pomorskie 

ukraiński 40 tys. Kościół Katolicki 

Obrządku 

Bizantyńsko-

Ukraińskiego i 

Polski 
Autokefaliczny 

Kościół 

Prawosławny 
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Polski północnej i 

zachodniej, gdzie obecnie 

znajdują się jej największe 

skupiska. Części 

Ukraińców udało się 

uniknąć przesiedlenia z 

rodzimych terenów, a 

części pozwolono na 
powrót po 1956 r. Stąd też 

skupiska mniejszości 

ukraińskiej w 

województwach 

podkarpackim i 

małopolskim. 

Żydzi Pierwsze wzmianki o 

Żydach na terenach 

polskich pochodzą z X 

wieku, a pierwszym 

oficjalnym polskim 

dokumentem nadającym 
Żydom przywileje i 

autonomię był statut 

kaliski z XIII wieku. Żydzi 

napływali do Polski ze 

względu na stosunkowo 

najlepsze (na tle 

nieustannych pogromów w 

Europie Zachodniej) 

warunki bezpiecznego 

życia i rozwoju własnej 

kultury oraz gwarantowaną 

przywilejami królewskimi 
autonomię gmin 

wyznaniowych. Liczba 

Żydów w Polsce 

tradycyjnie oscylowała w 

okolicach 10% populacji 

(najwięcej w Europie). 

Rozwój żydowskiego 

życia w Polsce został 

brutalnie przerwany przez 

II wojnę światową i 

hitlerowską politykę 
Endlösung (ostatecznego 

rozwiązania). Z ok. 3,5 

miliona polskich Żydów 

wojnę przeżyło ok. 300 

tys. W okresie Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej 

w kilku falach 

emigracyjnych wyjechała 

większość polskich 

Żydów. Po roku 1989 

nastąpiło odrodzenie życia 

żydowskiego w Polsce. 
Wiele osób powróciło do 

swoich żydowskich 

korzeni. Powstały nowe 

organizacje działające na 

rzecz rozwoju życia 

społeczności żydowskiej w 

mieszkają w 

rozproszeniu, 

przede wszystkim 

w dużych 

miastach 

Hebrajski, 

jidisz 

8 tys. judaizm  
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Polsce. 

MNIEJSZOŚCI ETNICZNE 
Nazwa 

mniejszości 

narodowej 

Kiedy znaleźli się w Polsce Województwa, w 

których znajdują się 

największe skupiska 

Liczebność Religia/Kościół 

lub związek 

wyznaniowy 

Karaimi Pierwsze grupy Karaimów przybyły z 
Krymu w XIII wieku i osiedliły się 

na ziemiach księstwa halicko-

wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). 

Na przełomie XIII/XIV w. duża 

grupa Karaimów została osiedlona w 

Trokach koło Wilna. Na obecne 

tereny Polski Karaimi przesiedlili się 

po II wojnie światowej w wyniku 

repatriacji ze wschodnich kresów 

Rzeczypospolitej. 

Warszawa i okolice 
Łodzi i Wrocławia 

313 Karaimów 
wyróżnia religia 

karaimska, 

wywodząca się z 

judaizmu. Istotne 

znaczenie w życiu 

mniejszości 

karaimskiej ma 

działalność 

Karaimskiego 

Związku 

Religijnego w 
Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Łemkowie  Zamieszkiwali tzw. 

Łemkowszczyznę, czyli 

Beskid Niski i część 

Beskidu Sądeckiego. Na 

tereny obecnego 

zamieszkiwania 

(zachodnie województwa 

kraju) zostali 

przesiedleni w 1947 r. w 

wyniku akcji „Wisła” 

(potępionej przez Senat 
Rzeczypospolitej 

Polskiej w 1990 r.). 

Współcześnie jedynie 

część Łemków mieszka 

na terenach historycznej 

Łemkowszczyzny 

(województwo 

małopolskie). 

9 641 Należą do dwóch 

Kościołów: 

Polskiego 

Autokefalicznego 

Kościoła 

Prawosławnego 

oraz Kościoła 

Katolickiego 

Obrządku 

Bizantyńsko-

Ukraińskiego. 

Romowie Pierwszy dokument poświadczający 

obecność Romów w Polsce datowany 

jest na rok 1401 i pochodzi z 

Krakowa. Od XV w. wzdłuż łuku 
Karpat i od strony Niziny 

Węgierskiej przybywały do Polski i 

osiedlały się grupy wędrujących 

Romów. Ich potomkami są Romowie 

Karpaccy. Od XVI wieku do Polski 

zaczęli przybywać z Niemiec 

Romowie nazwani później  Polska 

Roma. W II połowie XIX w. z 

terenów Siedmiogrodu i 

Wołoszczyzny rozpoczęła się 

migracja Kełderaszy (Kelderari - 

kotlarze) i Lowarów (Lovari - 
handlarze końmi). 

w województwie 

dolnośląskim, 

małopolskim, śląskim. 

16 725 Romowie w 

Polsce to w 

zdecydowanej 

większości 
członkowie 

Kościoła 

Rzymskokatolicki

ego, choć od  

kilku lat 

widoczny jest 

udział Romów w  

Kościele 

Zielonoświątkow

ym oraz Związku 

Świadków 

Jehowy. W kraju 
zarejestrowanych 

jest ponad 80 

romskich 

organizacji 

pozarządowych. 

Tatarzy Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach 

Wielkiego Księstwa Litewskiego od 

w województwie 

podlaskim, 

1 828 Muzułmański 

Związek Religijny 
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końca XIV wieku. Ich przodkami byli 

emigranci lub uciekinierzy z terenów 

ówczesnej Złotej Ordy oraz  z 

Krymu. Tatarzy w Polsce zatracili 

znajomość swojego ojczystego 

języka, pozostali natomiast wierni 

religii muzułmańskiej. 

mazowieckim), 

pomorskim. Tatarzy 

zamieszkują rdzenne 

kolonie tatarskie na 

Białostocczyźnie 

(Bohoniki i 

Kruszyniany) oraz 

miasta: Białystok, 
Sokółkę, Dąbrowę 

Białostocką, Warszawę i 

Gdańsk 

w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

Kaszubi nie są mniejszością narodową ani etniczną. Kaszubi (Pomorzanie) to słowiańska ludność 

autochtoniczna Pomorza, zamieszkują województwo pomorskie. W 2005 język kaszubski został ustawowo 

uznany za jedyny język regionalny w Polsce. 
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SUBKULTURA 

Wzory, zasady, normy zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w jakiejś grupie, odmienne od przyjętych przez 

ogół społeczeństw. 

Twórcą pojęcia „subkultura” jest amerykański socjolog Milton Myron Gordon, który zdefiniował je po raz 

pierwszy w 1947 roku w artykule The Concept of the Sub-Cultur and Its Application. 

 

Specyficznymi cechami są: 

⇒ spontaniczność, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Milton_Myron_Gordon


II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 
 

28 
 

⇒ opozycyjność w stosunku do „kultury dorosłych”, 

⇒ zanegowanie kultury dominującej w społeczeństwie, 

⇒ stworzenie własnych wzorów zachowań, 

⇒ podkreślanie odrębności poprzez język (żargon), 

⇒ charakterystyczny wygląd. 

 

Najbardziej znane subkultury to: 

⇒ rockersi, 

⇒ hippisi (lata 60), 

⇒ skinheadzi, 

⇒ punki (lata 70). 

 

W Polsce: 

⇒ gitowcy, 

⇒ depeszowcy, 

⇒ szalikowcy (lata 80). 

 

Uważa się, że subkultura jest wstępną fazą procesu, którego wynikiem jest kultura alternatywna. 

 

SUBKULTURA HIPISÓW 

Powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku i była efektem szerokiego kryzysu kultury 

amerykańskiej, zimnowojennego napięcia, przedłużającej się wojnie w Wietnamie, a w szerszym ujęciu – 

silnym i żywiołowym ruchem kontestacyjnym, sprzeciwiającym się światu dorosłych.  

 

W związku z powyższym zrodził się ruch, do którego cech charakterystycznych zaliczyć można: 

⇒ swobodę obyczajową (wolne związki między mężczyznami a kobietami), 

⇒ niechęć wobec zastanego systemu państwowego i tradycyjnym instytucjom, 

⇒ unikanie stabilizacji, życie w podróży, bez planowania przyszłości, 

⇒ życie w gronie przyjaciół – większej wspólnoty hipisów, 

⇒ wegetarianizm (traktowanie zwierząt w kategoriach przyjaciół), 

⇒ słuchanie określonej muzyki (rockowej) – przykłady twórców lubianych przez hipisów to: John 

Lennon, Jimi Hendrix, Janis Joplin. 

 

Warto zauważyć, że wielu hipisów używało substancji psychoaktywnych (narkotyków), co stało się 

istotnym argumentem władz amerykańskich dążących do zwalczenia wpływów subkultury (szczególnie 

wobec jej aktywnych protestów przeciw wojnie w Wietnamie). 

 

Jeśli chodzi o wygląd, to hipisi wyróżniali się: 

⇒ długimi włosami (często z opaską, chustą, wplecionymi kwiatami itp.) 

⇒ bardzo kolorowymi strojami, m.in. spodnie dzwony, luźne kolorowe spódnice i koszule,  

⇒ mężczyźni nosili brody, 

⇒ często chodzili boso, 

⇒ ich biżuterią bardzo często były kolorowe koraliki (naszyjniki i bransoletki), 

⇒ bardzo często korzystali z różnych symboli, m.in. tzw. pacyfy (czyli symbol pokoju). 

 

W Polsce panowały ograniczone możliwości rozwoju subkultury hipisowskiej, choć warto podkreślić, że od 

czasu do czasu także w Polsce wzrasta zainteresowanie hipisami, ich kulturą i symbolami, choćby 

przejawiające się w kolorowych strojach. 
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

To rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu 

publicznym, są aktywni i odpowiedzialni za swoje działania oraz posiadają zdolność samoorganizacji. 

 

GENEZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

⇒ Starożytność - Arystoteles w dziele Polityka twierdził, że rozwój społeczeństw zmierza do 

powstania państwa, jako najwyższej formy istnienia społeczeństw. Mówił też, że człowiek jest z 

natury stworzony do życia w państwie. 

⇒ Oświecenie - Jan Jakub Rousseau i Imanuel Kant uważali, że jednostka łatwiej rozwija się 

uczestnicząc w życiu publicznym niż prywatnym. 

 John Locke i Georg Hegel twierdzili, iż społeczeństwa nie są zależne od instytucji państwa, a 

 interesy jednostki mogą być realizowane tylko dzięki obywatelskiej współpracy. Społeczeństwo 

 powinno mieć warunki aby działać swobodnie w ramach istniejącego systemu praw. Według Hegla 

 liczy się współdziałanie wszystkich obywateli. 

⇒ XIX wiek - Alexis de Tocqueville podkreślał dużą rolę stowarzyszeń obywatelskich, które są 

"szkołą demokracji", ponieważ to w tych organizacjach obywatele mogą nabywać doświadczeń 

samoorganizacji i wolności. 

⇒ Współcześnie - Społeczeństwa obywatelskie w dzisiejszej formie zaczęły kształtować się na 

przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to rozpadał się system tzw. demokracji 

ludowej (społeczeństwo zamknięte). Powstały na gruncie walki opozycji z władzą komunistyczną.  

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w 

zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i 

zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego 

punktu widzenia). 

Termin ten został wprowadzony do literatury socjologicznej w latach 70. XX wieku przez Pierre'a Bourdieu, 

a następnie rozpowszechniony w przez Jamesa Colemana. 

Kapitał społeczny to przede wszystkim umiejętności społeczne, które pozwalają współpracować z innymi. 

Umiejętność współdziałania czy zaufanie do innych stają się jednymi z ważniejszych cech rozwoju w 

sytuacji, gdy rozwój w coraz mniejszym stopniu zależy od wysiłku pojedynczych osób, a jest efektem pracy 

zespołowej. 

Na poziomie każdego człowieka kapitał społeczny w dużej mierze zależy od jego umiejętności społecznych 

– nawiązywania i utrzymywania kontaktów, a także funkcjonowania w różnych mniej lub bardziej 

formalnych powiązaniach (sieciach). 

 

OPINIA PUBLICZNA 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_%28ekonomia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_produkcyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaufanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://pl.wikipedia.org/wiki/James_Coleman
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Reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości 

tych zbiorowości. 

BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 

Badaniem opinii publicznej zajmuje się socjologia za pomocą metod statystycznych, zwłaszcza sondaży. 

Znajomość opinii publicznej wskazuje politykom, jakie są poglądy na temat danego zjawiska i jak duża 

część społeczeństwa je podziela. Danych dostarczają tu badania opinii publicznej, przeprowadzane przez 

wyspecjalizowane ośrodki. 

Część badań jest podawana w prasie, inne – wykonywane na zlecenie partii czy rządu – pozostają tylko do 

wiadomości zlecających, wpływając za to na ich działania. Badania te są jednym z fundamentów działań 

marketingu politycznego. 

CZWARTA WŁADZA 

W państwach demokratycznych określenie wolnej prasy (mediów masowych, środków masowej 

komunikacji, środków przekazu społecznego). Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwo i politykę. 

Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji.  

Ustawodawstwo medialne 

Wolność prasy i wolność wypowiedzi w Polsce gwarantuje Konstytucja z 1997 roku. Pojawia się w niej 

bezpośrednie odniesienie do tych dwóch elementów demokracji, co rzadko zdarza się w tego typu ustawach. 

Artykuł 54 Konstytucji mówi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz 

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także, że cenzura prewencyjna środków społecznego 

przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. W Polsce istnieje jedynie koncesjonowanie radia i 

telewizji ze względu na ograniczoną liczbę częstotliwości, które można przyznać na naziemne nadawanie 

mediów elektronicznych. 

Dokumentem, który dokładnie reguluje działanie prasy, jest tzw. prawo prasowe, które głosi, że prasa, 

zgodnie z Konstytucją RP, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnego 

informowania, jawności życia publicznego i kontroli i krytyki społecznej. 

Taką szeroką ochronę prawną w Polsce ma głównie prasa. Jeżeli chodzi o radio i telewizję powołany został 

organ – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - który z konstytucyjnego nakazu ma stać na straży wolności 

słowa w radiu i telewizji. Więcej na temat niezależności radia i telewizji mówi Ustawa o Radiofonii i 

Telewizji, która nakazuje Radzie kontrolę „samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia 

otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza_ustawodawcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza_wykonawcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza_s%C4%85downicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_%28media%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_prasowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Radiofonii_i_Telewizji

