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Drodzy Czytelnicy!

Izba Handlowa w Tel Awiwie z przyjemnością oddaje w Wasze 
ręce kolejną edycję Biuletynu Izrael-Polska. Oceniając nasze pismo  
z perspektywy czasu, wolno nam stwierdzić, że zyskało ono sobie stałą 
obecność w wielowarstwowym kompleksie stosunków biznesowych 
między naszymi krajami.

Rok 2014 nie był łatwy. Znane wydarzenia na 
Bliskim Wschodzie odbiły się ujemnie na kondycji 
gospodarki izraelskiej, a wzrost wydatków 
wojskowych w znacznej mierze wstrzymał 
szereg planowanych reform, które miały na celu 
zmniejszenie rozpiętości między poszczególnymi 
warstwami społeczeństwa izraelskiego. Mimo, 
że tempo rozwoju gospodarczego okazało się 
niższe niż to przewidywano, oscyluje między 
3%, a 3,5% rocznie, Izrael nadal jest w czołówce 
państw wysokorozwiniętych.

Drodzy Czytelnicy, z uwagą obserwujemy 
wydarzenia we wschodniej Europie. Jesteśmy 
pełni uznania dla polskich wysiłków mających na 
celu zapewnienia pokoju i stabilizacji. Wiemy, że 
Polska jest atrakcyjnym miejscem dla izraelskich 
ludzi interesu. Jednocześnie zdajemy sobie 
sprawę, że w tej dziedzinie Izrael nie został jeszcze 
wystarczająco odkryty przez biznesmenów  
z Polski. W naszym odczuciu w stosunkach 
ekonomicznych i handlowych istnieją jeszcze 
niezagospodarowane obszary. Sądzimy na przykład, że dotyczy to 
głównie energii odnawialnej i sektora nowoczesnych technologii. 
Podobną opinię wyraziła Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz 
stanu w polskim MSZ, która podczas niedawnego pobytu w Izraelu 
spotkała się z kierownictwem naszej Izby. Podobnie jak rynek polski 
jest atrakcyjny dla biznesu izraelskiego, również rynek izraelski ma 
wiele do zaoferowania dla biznesu polskiego. Szczególnie dotyczy to 
eksportu żywności, maszyn i metalurgii.

Szanowni Czytelnicy, na zakończenie pozwolę sobie na nutę  
o charkterze osobistym. Niedawno wpadła mi do ręki telawiwska 
gazeta „Maariw” z 1988 r. Z opublikowanych tam danych wynika, 
że wymiana handlowa między Izraelem, a Polską wynosiła wtedy 
kilkanaście milionów dolarów. Właśnie tamtego roku założyliśmy w 
Tel Awiwie Izbę Handlową Izrael-Polska. Od tego czasu minęło wiele 
lat. Spoglądając wstecz, nie sposób oprzeć się refleksji dotyczących 
historycznych przeobrażeń jakie zaszły w stosunkach między naszymi 
państwami i narodami.W roku 2015, Izba Handlowa Izrael-Polska 
będzie kontynuować dotychczasową działalność poszukując nowych 
platform, które doprowadzą do jeszcze lepszego poznania naszych 
rynków. Współpracując w tym celu zarówno z izraelskimi i polskimi 
instytucjami biznesowymi i podmiotami gospodarczymi. Wolno nam 
wyrazić nadzieję, że ten rok okaże się owocny dla dalszego rozwoju 
kontaktów handlowych i ekonomicznych między Izraelem a Polską.

Henryk Lewiński,  
Prezydent Izby Handlowej Izrael-Polska

Dear Readers,

The Israel-Poland Chamber of Commerce in Tel Aviv is pleased 
to offer you another issue of the “Israel-Poland” Bulletin. Look-
ing back, we have the right to say that the Bulletin has established  
a permanent presence in the multi-layered complex of business 
relations between our countries.

The year 2014 was not easy. The well-
known developments in the Middle East 
had adversely affected the condition of 
the Israeli economy. And a rise in military 
spending stopped to a large extent many 
reforms designed to diminish disparities 
between individual parts of Israeli soci-
ety. Although the economic growth rate 
turned out to be lower than projected, it 
still ranges between 3.0% and 3.5%. Isra-
el is still one of the leading highly devel-
oped countries.

Dear Readers,
We are closely watching developments 

in Eastern Europe. We are full of praise for 
the Polish efforts aimed to ensure peace 
and stability. We know that Poland is an 
attractive place for Israeli business people. 
At the same time, we are aware that Isra-
el has not been sufficiently discovered yet 
by business people from Poland. We feel 

that there are still untapped areas in our economic and trade re-
lations. We believe this is especially true of renewable energy and 
the high-tech sector. A similar opinion was expressed by Katar-
zyna Kacperczyk, undersecretary of state at the Polish Ministry 
of Foreign Affairs, who met with the leadership of our Chamber 
during her recent visit to Israel. Just like the Polish market is at-
tractive for Israeli business, the Israeli market also has a lot to of-
fer to Polish business. This concerns in particular the exports of 
food, machines and metallurgical products.

Dear Readers, let me conclude on a personal note. I have recently 
come across a 1988 issue of Tel Aviv’s “Maariv” daily. According to 
data published there, trade between Israel and Poland was worth at 
that time less than USD20 million. It was in 1988 that we set up in 
Tel Aviv the Israel-Poland Chamber of Commerce. Many years have 
passed since that time. Looking back, it is impossible not to reflect 
on the historic changes to the relations between our countries and 
peoples. In 2015, the Israel-Poland Chamber of Commerce will 
continue its to-date activity, looking for new platforms, which 
will enable it to get to know our markets even better. It will be 
working to this end with Israeli and Polish business institutions 
and businesses. We may express the hope that this year will be 
fruitful for the further development of trade and economic contacts 
between Poland and Israel.

Henryk Lewiński, 
President of the Israel-Poland Chamber of Commerce



2 • izrael - polska • 2015

Szanowni Czytelnicy,
Izrael jest już po wyborach. Podczas gdy 

wszystkie dotychczasowe kampanie wyborcze 
do Knesetu, toczyły się wokół zagadnień obronnych 

i politycznych, tym razem dyskusję publiczną zdominowała 
problematyka gospodarcza i społeczna. W chwili pisania tych słów 
toczą się rozmowy koalicyjne i nie jest jeszcze jasne, jaki będzie kształt 
nowego rządu, ale wiadomo już, że na dłuższą metę społeczeństwo nie 
ścierpi sytuacji, w której bogaci stają się bogatsi, a biedni biedniejsi.

Nie kwestionując wagi problemów o charakterze obronnym, 
młodzi Izraelczycy wyjeżdżają z kraju nie z powodu Iranu, Hamasu 
czy konfliktu z Palestyńczykami, lecz dlatego, że z trudnością wiążą 
koniec z końcem i nie mogą dorobić się własnego mieszkania. Izrael 
jest bogatym państwem, w którym żyje dużo biednych, a imponujące 
osiągnięcia gospodarki w skali makro nie mają większego wpływu 
na sytuację bytową słabo sytuowanych warstw. Dlatego jednym z 
najpilniejszych zadań rządu będzie troska o sprawiedliwszy podział 
dochodów i dóbr narodowych. Musi temu towarzyszyć szeroko 
zakrojony proces reform w służbie zdrowia, oświacie i systemie 
opieki społecznej.

Szanowni Czytelnicy,
Mimo ogromnych wydatków na cele wojskowe gospodarka izraelska 

odnotowała w 2014 r. znaczne sukcesy. Odkrycie i eksploatacja nowych 
złóż gazu już wkrótce uczyni z Izraela mini-mocarstwo energetyczne. 
Pod koniec marca Egipt zawarł z Izraelem 10-letnią umowę w sprawie 
zakupu gazu na sumę wielu miliardów dolarów. A przecież zaledwie 
kilka lat temu Egipt był dla Izraela najważniejszym dostawcą ropy 
naftowej. Izrael jest dumny ze swoich osiągnięć. Nawet w trudnym 
2014 r. tempo rozwoju było wyższe niż w większości państw należących 
do OECD. Wzrósł eksport, nastąpiła znaczna poprawa w bilansie 
płatniczym, spadło bezrobocie, a odpowiedzialna polityka monetarna 
sprawiła, że produkcja izraelska stała się bardziej konkurencyjna na 
rynkach międzynarodowych.

Szanowni Czytelnicy,
W ubiegłym roku doszło do dalszego zacieśnienia stosunków 

izraelsko-polskich. Kolejnym tego przejawem było otwarcie Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie. Muzeum już teraz cieszy się w 
Izraelu ogromnym zainteresowaniem – również młodzieży, która w 
niemałym stopniu czerpała swoja wiedzę o Polsce, oglądając ją przez 
pryzmat pielgrzymek do hitlerowskich obozów zagłady. Dzięki tej 
niezwykłej placówce uczniowie izraelskich szkół będą mogli teraz 
przerobić ważną i pasjonującą lekcję z własnej historii i historii narodu 
żydowskiego.

Dear Readers,
The Israeli elections are over. While all the previous election 

campaigns to the Knesset had focused on defence and political 
issues, this time public discussion was dominated by economic 
and social problems. As these words are being written, coalition 
talks are underway and it is not yet clear what the new govern-
ment will be like. But it is clear that in the long run, society will 
not be able to put up with the situation where the rich are getting 
richer and the poor are getting poorer.

Without questioning the importance of defence problems, 
young Israelis are leaving the country not because of Iran, Hamas 
or the conflict with the Palestinians but because it is difficult for 
them to make ends meet and because they are unable to buy their 
own home. Israel is a rich state with a large number of poor peo-
ple. The impressive economic achievements on a macro scale do 
not have any significant influence on the living standards of the 
badly-off parts of society. This is why concern for a fairer divi-
sion of income and national resources will be one of the most ur-
gent tasks for the government. This has to be coupled with a large-
scale process of reform of the health service, education and the 
social assistance system.

Dear Readers,
Despite huge military expenses, the Israeli economy was quite 

successful in 2014. The discovery and exploitation of new gas de-
posits will soon turn Israel into a mini energy superpower. At the 
end of March, Egypt signed with Israel a 10-year agreement for the 
purchase of gas worth billions of dollars while only several years 
ago Egypt had been the most important supplier of oil to Israel. 
Israel is proud of its successes. Even in the difficult year 2014, its 
growth rate was higher than in most other OECD countries. Ex-
ports increased, the balance of payments improved considerably, 
unemployment fell and Israeli products became more competitive 
on international markets thanks to a responsible monetary policy. 

Dear Readers,
Relations between Israel and Poland were strengthened fur-

ther in 2014. Another sign of this was the opening of the Muse-
um of the History of Polish Jews in Warsaw. The Museum already 
enjoys great interest in Israel, also from young people, who used 
to derive their knowledge about Poland to a large extent by look-
ing at it through the prism of pilgrimages to Nazi death camps. 
Thanks to this unique institution, students of Israeli schools will 
now have an opportunity to have an important and exciting les-
son about their own history and the history of the Jewish people.  
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Szanowni Państwo!

Rok 2014, podobnie jak lata 
poprzednie, przyniósł wzrost 
polsko-izraelskich obrotów 
handlowych oraz szereg 
przedsięwzięć zmierzających 
do intensyfikacji współpracy 
gospodarczej pomiędzy obu 
krajami. Zeszłoroczne działania 
Wydziału Promocji Handlu  
i Inwestycji koncentrowały 
się wokół takich obszarów, 
jak szeroko pojęta promocja 
Polski, jako kraju przyjaznego 
inwestycjom zagranicznym, 
współpraca technologiczna  
i badawczo-rozwojowa oraz 
promocja polskiego sektora 

żywnościowego. 
W podejmowanych inicjatywach kładziemy coraz większy nacisk 

na stymulowanie współpracy w sektorach high-tech oraz transferu 
technologii, gdyż sądzimy, iż połączenie osiągnięć Izraela w rozwoju 
tych branż oraz rosnącego potencjału badawczo-rozwojowego  
i innowacyjnego polskich instytucji naukowych i przedsiębiorstw 
stanowi doskonałą platformę dla wspólnych działań. W tym kontekście 
należy odnotować III konferencję poświęconą promocji polskich 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii i inżynierii materiałowej, 
która odbyła się w Tel Awiwie 1 grudnia 2014 r. i została bardzo dobrze 
oceniona. Oczywiście, niezmiennie wspieramy również polskich 
eksporterów i izraelskich importerów działających w branżach 
tradycyjnych.

Jak co roku opracowaliśmy i będziemy realizować program 
przedsięwzięć promocyjnych, jak udział w międzynarodowych 
targach, obsługę misji handlowych firm z Polski i Izraela, spotkania/
seminaria/konferencje i wiele innych.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie 
dąży do stymulowania polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej, 
wspierając izraelskich przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych 
lokowaniem swojej działalności w Polsce oraz importem polskich 
produktów, a także polskie firmy zamierzające podjąć aktywność 
na rynku izraelskim. Pomagamy znaleźć partnerów biznesowych, 
eksporterów, dystrybutorów. Udzielamy informacji na temat 
rynku, warunków formalno-prawnych prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiamy kontakt z właściwymi instytucjami  
i organizacjami w Polsce i Izraelu. Jesteśmy otwarci na inicjatywy 
i propozycje współpracy, które mogą przyczynić się do rozwoju 
wzajemnych relacji gospodarczych. 

Rozpoczynając swoją misję w Izraelu jestem przekonany, iż  
w najbliższych latach uda się jeszcze lepiej wykorzystać potencjał 
ekonomiczny Polski i Izraela i podnieść poziom wzajemnych relacji 
gospodarczych na wyższy poziom.

Dear Readers,

The year 2014, just like the preceding years, saw a rise in Polish-
Israeli trade and a number of measures aimed at intensifying eco-
nomic relations between the two countries. The activity of the Trade 
and Investment Promotion Section of the Polish Embassy in Tel Aviv 
focused last year on such issues as a broad promotion of Poland as  
a country friendly to foreign investors, cooperation in the field of 
technology and research and development, and the promotion of the 
Polish food sector.

We put more and more emphasis in the initiatives we undertake 
on stimulating cooperation in high-tech sectors and on technology 
transfer because we believe that combining Israel’s achievements in 
the development of these sectors and the growing R&D and innova-
tion potential of Polish scientific institutions and businesses is an ex-
cellent platform for joint activities. One should note in this context 
the third conference devoted to the promotion of Polish innovation 
in nanotechnology and materials engineering held in Tel Aviv on De-
cember 1, 2014. It was assessed very favourably. Of course, we con-
tinue to support Polish exporters and Israeli importers operating in 
traditional sectors.

As every year, we have prepared and will carry out a programme of 
promotional activities such as participation in international fairs, sup-
port for trade missions of Polish and Israeli firms to each other’s coun-
tries, meetings, seminars, conferences and many other undertakings.

The Trade and Investment Promotion Section wants to stimulate 
Polish-Israeli economic cooperation by supporting Israeli entrepre-
neurs and investors interested in locating their activity in Poland and 
importing Polish products, and Polish firms going to start activity on 
the Israeli market. We help them find business partners, exporters and 
distributors. We provide them with information about the market and 
the regulatory environment for business. We make it easier for them 
to contact relevant institutions and organizations in Poland and Is-
rael. We are open to the initiatives and cooperation proposals which 
may contribute to the development of mutual economic relations.

Starting my mission in Israel, I am convinced that in coming 
years we will manage to make even better use of Poland’s and Is-
rael’s economic potential and bring our mutual economic relations 
onto a higher level.

Krzysztof Bartosz
Radca / Counsellor, 

Kierownik / Head of Section 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji / 
Trade and Investment Promotion Section 

Ambasada RP w Tel Awiwie / 
Embassy of the Republic of Poland in Tel Aviv.

tel.  +972 3 5446246  
fax. +972 3 5446247  
telaviv@trade.gov.pl 

www.telaviv.trade.gov.pl

„Polska krajem przyjaznym
dla inwestycji
zagranicznych”,
mówi Krzysztof Bartosz, Kierownik Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji w Ambasadzie R.P. w Izraelu.

“Poland is a country 
friendly to foreign 
investment”,
says Krzysztof Bartosz, head of the Trade and Investment 
Promotion Department at the Polish Embassy in Israel.
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Szanowni Państwo!
Nie urodziłem się w Polsce, ale stąd pochodzi moja rodzina. Pol-

ska nie może być obojętna dla żadnego Żyda. Na tej ziemi kwitło przez 
wieki bujne życie żydowskie. Tu żyli, tu pracowali, tu walczyli, tu 
umierali. A później, gdy ciemność zapadła nad Europą, z żółtą łatą na 
ramieniu szli na spotkanie ze śmiercią. Polska – kraj w którym Żydzi 
obecni byli prawie tysiąc lat za sprawą Niemiec nazistowskich, stał 
się największym cmentarzem narodu żydowskiego. Znane są nazwi-
ska Mordechaja Anielewicza, Cywię Lubetkim, Pawła Frenkla, Marka 
Edelmana i innych powstańców, bojowników i żołnierzy. Pochodzi-
li z różnych środowisk, należeli do różnych partii i różnych grup, ale 
łączył ich wspólny cel: walka o przetrwanie i walka o godną śmierć.

Nie sposób oddzielić Żydów od Polski i nie sposób oddzielić Pol-
ski od Żydów. Mamy wspólną historię: bogatą, twórczą, różnorodną 
i bolesną. Wiemy, że w Polsce toczy się odważna i szczera dyskusja 
na temat stosunków polsko-żydowskich. Wiemy, że jest ona częścią 
polskich rozważań o wła-
snej przeszłości. Znane jest 
powiedzenie, że Państwo 
Izrael urodziło się w Pol-
sce, ale historia Żydów nie 
zaczęła się na tej ziemi i nie 
skończyła się w Auschwitz. 
Mylą się ci, którzy twierdzą, 
że powstanie odrodzonego 
państwa żydowskiego było 
swoistym ekwiwalentem za 
Zagładę. Od czasu zburze-
nia Świątyni Salomona nie 
dane nam było wrócić na 
starożytne ziemie praojców, 
ale mogliśmy się modlić  
i mogliśmy marzyć. Polska 
może zaświadczyć, że dłu-
go przed Zagładą, na jej ży-
znej ziemi, bez przeszkód 
wyrastała i kwitła idea po-
wrotu rozproszonego naro-
du do historycznej i ducho-
wej ojczyzny.

Szanowni Państwo!
Dzisiaj, będąc w stolicy Polski, Warszawie, mam zaszczyt i obo-

wiązek podziękować tym wszystkim, którzy uratowali sumienie 
świata i pomagali Żydom z narażeniem własnego życia. Bo jak gło-
si Stary Testament: ten który ratuje jedno życie, jakoby ratował cały 
świat.  Czyny Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, wpisały się 
złotymi zgłoskami do kronik obu narodów. Pragnę zapewnić, że  
w Izraelu posiadają oni dużą i kochającą rodzinę. Rodzinę, która pa-
mięta i nigdy nie zapomni.

Ladies and Gentlemen,
I was not born in Poland, but this is where my family comes from. 

For any Jew, it is impossible for Poland not to matter. Rich Jewish life 
flourished in this land for centuries. Here, Jews lives, worked, fought 
and died. And then, when darkness descended over Europe, they 
marched to their death with a yellow patch on their armbands. Po-
land - the country where Jews had been present for nearly 1,000 years 

– became, owing to Nazi Germany, the biggest cemetery of the Jewish 
people. We know the names of Mordechai Anielewicz, Zivia Lubetkin, 
Paweł Frenkel, Marek Edelman and other insurgents, fighters and sol-
diers. They had different backgrounds, were members of different par-
ties and groups, but had one goal in common: fighting for survival and 
fighting for a decent death.

It is impossible to tear Jews away from Poland. And it is impossible to 
tear Poland away from Jews. We have a shared history: reach, creative, 
diverse and painful. We know there is a bold and frank discussion go-

ing on in Poland about Pol-
ish-Jewish relations. We 
know the discussion is part 
of Polish deliberations about 
the country’s own past. The 
saying that the State of Isra-
el was born in Poland is well 
known. However, the his-
tory of Jews did not begin 
in this land and did not end 
in Auschwitz. Those who 
claim that the State of Is-
rael is compensation for the 
Holocaust are wrong. Since 
the destruction of Solomon’s 
Temple we were not able to 
return to the ancient land of 
our forefathers, but we could 
pray and dream. Poland can 
testify that the idea of the 
dispersed people’s return 
to its historical and spirit-
ual homeland flourished in 
Poland long before the Hol-
ocaust.

Ladies and Gentlemen,
Today, being in Poland’s capital Warsaw, I have the honour and duty 

to extend my gratitude to those who saved the world’s conscience and 
helped Jews while risking their own lives. As the Old Testament says, 

“he who saves one life, saves the entire world.” The deeds of the Right-
eous among the Nations will be commemorated in the history of the two 
nations. I wish to ensure you that the Righteous have a big and warm-
hearted family in Israel – a family who remembers and will never forget.

Nie ma Żydów bez Polski, 
nie ma Polski  
bez Żydów
Fragment wystąpienia Prezydenta Izraela Reuwena Rywlina 
podczas uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów 
Polskich

There are no Jews without 
Poland, there is no Poland 
without Jews
Excerpts from Israeli President Reuven Rivlin’s speech at 
the opening ceremony for the Museum of the History of 
Polish Jews

Prezydent Izraela Reuwen Rywlin przed frontem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego /  
President of Israel Reuven Rivlin in front of the Guard of Honour of the Polish Armed Forces
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Our peoples are united by an absolutely unique and special bond. For 
1,000 years Poland was a homeland for the Jewish people, who were able 
to develop here their religious life, culture, and political and economic 
views unrestrainedly. Hitler’s occupation of Poland and the Holocaust 
perpetrated by the German Nazis disturbed the 1,000-year-long sym-
biosis of our people’s histories.

February 27 marks 25 years since 
Poland and Israel resumed diplomat-
ic relations. Remembering about the 
Holocaust of the Jewish people and 
difficult moments in our mutual re-
lations, we are looking into the future 
and basing our relations on the best 
examples of coexistence. As the Polish 
prime minister, I am convinced that 
we have the right and should be sat-
isfied with how much we have man-
aged to achieve in Polish-Jewish and 
Polish-Israeli relations. I attach special 
importance to these relations. I have 
in my close environment Władysław 
Bartoszewski, a former prisoner of the 
Auschwitz concentration camp and  
a member of the legendary Polish 
Council to Aid Jews Żegota, a Right-
eous among the Nations and an hon-
orary citizen of Israel. Thanks to the 
work and commitment of such per-
sonalities, the exchange of ideas, youth 
exchange, trade and economic coop-

eration are flourishing in our mutual relations.
Not so long ago, we celebrated in Poland the 25th years of freedom 

after the fall of communism. A testimony to this transformation is the 
Polin Museum opened recently by President Bronisław Komorowski and 
President Reuven Rivlin. For the first time since the Second World War 
we had an opportunity to show what a multi-ethnic country Poland had 
once been. This museum of life, as it is called, illustrates the history of 
the Jewish people, who for centuries contributed to the Polish econo-
my, culture and science. It is Poland’s duty to commemorate this history.

The intense contacts between our countries exist today on various 
planes – governmental, parliamentarian and interpersonal. The inter-
governmental dialogue conducted since 2011 proves how mature our 
relations are. Apart from Poland, Israel has a permanent consultation 
mechanism only with Germany and Italy. We see that potential for the 
further development of economic relations is present on both sides. We 
hope that our cooperation will be intensified, especially in the sector 
of advanced technologies. We are glad that we signed in 2014 an agree-
ment on cooperation in research and development. It is worth stress-
ing than Israel’s position as Poland’s trade partner is stable and that we 
have noted a steady growth in exports and imports for many years. We 
encourage the intensification of trade in agri-food products. We have 
noticed with joy a growing interest from Israelis in what Poland has to 
offer in the area of tourism, food and culture. The expansion of the net-
work of air connections between our countries and a reduction in air 
travel costs offers us an opportunity to get to know each other better. 
I hope that many Israelis will treat these words as an invitation to our 
country. I have observed with satisfaction how we managed to restore 
a sense of closeness.

Nasze narody łączy więź całkowicie niepowtarzalna, szczególna. Polska 
ziemia przez tysiąc lat była ojczyzną narodu żydowskiego, który w grani-
cach Rzeczypospolitej miał możliwość nieskrępowanego rozwijania swojej 
religijności, kultury, myśli politycznej i gospodarczej. Hitlerowska okupa-
cja i Holokaust, ludobójstwo dokonane przez niemieckich nazistów, za-
kłóciły tysiącletnią symbiozę historii naszych narodów. 

27 lutego br. mija 25 lat od ponowne-
go nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Polską a Izraelem. Pa-
miętając o Zagładzie narodu żydowskiego 
oraz trudnych momentach we wzajem-
nych relacjach, dziś patrzymy w przy-
szłość  i budujemy nasze stosunki na naj-
lepszych przykładach współżycia. Jako 
Premier polskiego rządu jestem przeko-
nana, że możemy i powinniśmy mieć sa-
tysfakcję z tego, jak wiele w stosunkach 
polsko-żydowskich i polsko-izraelskich 
udało nam się osiągnąć. Przywiązuję do 
tych relacji wagę szczególną, posiadam 
w swoim bliskim otoczeniu Władysława 
Bartoszewskiego, byłego więźnia KL Au-
schwitz, członka legendarnej Rady Po-
mocy Żydom Żegota, Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata i honorowego 
obywatela Państwa Izrael. Dzięki pra-
cy i zaangażowaniu takich osobistości, 
w relacjach dwustronnych kwitnie wy-
miana myśli, wymiana młodzieży, wy-
miana handlowa, a także szeroko poję-
ta współpraca gospodarcza.

Nie tak dawno świętowaliśmy w Polsce 25 lat wolności po upadku komu-
nizmu. Świadectwem tej transformacji m.in. stało się nowo otwarte przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Reuvena Rivlina Mu-
zeum Polin. Pierwszy raz od czasów II wojny światowej mieliśmy możli-
wość zaprezentować jak wielokulturowym krajem była niegdyś Polska. To 
muzeum życia, jak przyjęto je nazywać, ilustruje historię narodu żydow-
skiego, który przez stulecia uczestniczył w kreowaniu polskiej gospodar-
ki, kultury i nauki. Upamiętnienie owej historii jest obowiązkiem Polski. 

Ożywione kontakty pomiędzy naszymi krajami odbywają się dziś na 
różnych płaszczyznach, zarówno rządowej, parlamentarnej, jak i mię-
dzyludzkiej. Dowodem na dojrzałość naszych relacji jest prowadzony od 
2011 roku dialog międzyrządowy. Poza Polską stały mechanizm konsul-
tacji Izrael ma tylko z Niemcami i Włochami. Dostrzegamy potencjał po 
obu stronach do dalszego rozwoju relacji gospodarczych oraz liczymy 
na intensyfikację współpracy, szczególnie w sektorze zaawansowanych 
technologii. Cieszymy się, że w 2014 roku doszło do podpisania Umowy 
o współpracy w zakresie badań i rozwoju przemysłu. Godne podkreśle-
nia jest, że pozycja Izraela jako partnera handlowego Polski jest stabilna, 
a od wielu lat odnotowujemy systematyczny wzrost zarówno eksportu, 
jak i importu. Zachęcamy do intensyfikacji wymiany handlowej artyku-
łami rolno-spożywczymi. Z radością dostrzegamy wzrastające zaintere-
sowanie Izraelczyków polską ofertą turystyczną, gastronomiczną  i kul-
turalną. Rozbudowa siatki połączeń lotniczych między naszymi krajami, 
obniżenie kosztów podróży lotniczych daje szansę na jeszcze lepsze po-
znanie się. Mam nadzieję, że wielu Izraelczyków potraktuje te słowa jako 
zaproszenie do naszego kraju. Z wielką życzliwością obserwuję, jak uda-
ło nam się przywrócić poczucie bliskości.

Wypowiedź Premier 
Ewy Kopacz dla 
Biuletynu Izrael-Polska.

Remarks of Prime Minister 
Ewa Kopacz for the “Israel-
Poland” Bulletin
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Szanowni Państwo,
Będąc prawie od pół roku am-

basadorem Izraela w Polsce nie-
malże codziennie napotykam nowe 
dowody, świadczące o wyjątkowo-
ści relacji między naszymi kraja-
mi. Wiemy, że po części nasza hi-
storia jest wspólna, że mieszkający 
tu przez setki lat Żydzi mieli kolo-
salny wpływ na polityczny, kultu-
ralny i gospodarczy rozwój Polski. 
Zdajemy sobie również sprawę, że 
współczesny Izrael powstał w du-
żej mierze dzięki Żydom urodzo-
nym i wykształconym w Polsce, że 
właśnie tu powstało wiele działają-
cych aż po dziś partii politycznych 
i ruchów społecznych. 

Współczesne relacje między na-
szymi krajami miały w swych dzie-
jach wzloty i upadki, tym niemniej 
warto podkreślić, że począwszy od 
pełnego wznowienia pełnych sto-
sunków dyplomatycznych między 
naszymi krajami w lutym 1990 r., 
można je określić mianem znakomi-
tych, a nawet strategicznych. 

Zaledwie przed kilkoma tygodniami z wielkim szacunkiem i uzna-
niem przyglądałam się, jak Polska przyjmuje na siebie ogromne wy-
zwanie zorganizowania uroczystości poświęconych 70 rocznicy wy-
zwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 

W pełni doceniamy polski wysiłek bezkompromisowej walki  
z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem oraz polskie poparcie dla 
starań o upragniony pokój w naszym rejonie. Jako naród, który po-
brał gorzką lekcję historii wiemy, że niekoniecznie poziom PKB czy 
równowaga eksportu i importu świadczy o rozwoju stosunków mię-
dzy krajami, to w naszym przypadku również i relacje gospodarcze 
grają na naszą korzyść.  

Z olbrzymią satysfakcją mogę podkreślić fakt, że współpraca in-
westycyjna Polski i Izraela rozwija się dynamicznie, i na każdym kro-
ku spotykamy się z nowymi możliwościami dalszej poprawy. W tej 
dziedzinie olbrzymią rolę spełnia Izba Handlowa Izrael-Polska.

Korzystając z okazji, pragnę życzyć wszystkim członkom Izby dal-
szy sukcesów w rozwijaniu tych, jakże wspaniałych, relacji.

Z serdecznym pozdrowieniem
Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce

As an Israeli ambassador to 
Poland for nearly half a year now, 
I come across new evidence al-
most every day that relations be-
tween our countries are special. 
We know that we have a shared 
history, that the Jews who lived 
here for centuries had a colos-
sal influence on Poland’s polit-
ical, cultural and economic de-
velopment. We are also aware 
that Israel came into being large-
ly thanks to Jews born and edu-
cated in Poland and that it is here 
that many political parties and 
social movements which are still 
active were established.

Contemporary relations be-
tween our countries had their 
ups and downs. It is worth 
stressing, however, that since 
the full resumption of diplomat-
ic relations between our coun-
tries in February 1990 the rela-
tions can be termed as excellent 
and even strategic.

It was only several weeks ago 
that I watched with great respect and recognition how Poland was tak-
ing up the huge challenge of organizing the commemorations of the 70th 
anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau death camp. 
We fully appreciate Poland’s effort in an uncompromising fight against 
racism, xenophobia and anti-Semitism, and Polish support for striv-
ings for a long-awaited peace in our region. As a people whom history 
taught a bitter lesson, we know that it is not necessarily the GDP lev-
el, or balance between exports and imports, that reflect the develop-
ment of relations between countries. However, in our case, economic 
relations are also to our advantage.

I can stress with great satisfaction that investment cooperation be-
tween Poland and Israel has been developing rapidly and that we con-
stantly encounter new opportunities for further improvement. The 
Israel-Poland Chamber of Commerce plays an enormously important 
role in this respect.

I would like to take this opportunity to wish all members of the 
Chamber further success in developing these excellent relations. 

Anna Azari
Israeli Ambassador 

to Poland

Jesteśmy pod wrażeniem
tego, co robi Polska
mówi Anna Azari - Nowa Ambasador Panstwa Izrael  
w Warszawie w posłaniu dla Biuletynu Izrael-Polska 2015r.

“We are greatly impressed 
by what Poland is doing,”
says Anna Azari, the new Ambassador of the State of Israel in 
Warsaw, in her message for the 2015 “Israel-Poland” Bulletin. 
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New Luxury hotels in Jerusalem

Nowe luksusowe hotele 

w Jerozolimie 
Już wkrótce Jerozolima zajmie wysokie miejsce na światowej liście  

ekskluzywnych hoteli. Mimo niepokojów i napiętej sytuacji, kilka-
naście wielkich sieci rozpocznie wkrótce budowę nowych komplek-
sów hotelowych. Obok działających już Hiltonów, Ritzów i Waldorf  
Astorii, przyszła teraz kolej na Cztery Pory Roku, Marriott, jeszcze 
jeden Waldorf Astoria, Ramadę itd.

Rozmowy z niektórymi inwestorami trwały 20 lat. Prawie wszyst-
kie sieci żądały zgody czynników rządowych w Izraelu na tzw. dobu-
dówki, czyli na przeznaczenie kilku ostatnich pięter na bardzo dro-
gie apartamenty mieszkalne. I tak cena apartamentu trzypokojowego 
miała według planów oscylować w granicach 4-5 mln USD. Minister-
stwo Turystyki i Rada Miejska Jerozolimy nie wyraziły zgody na tego 
typu kombinacje i dopiero ostatnio inwestorzy zgodzili się na rozpo-
częcie budowy samych hoteli. Warto zaznaczyć, że większość zna-
nych sieci hotelowych już od lat działa w Tel Awiwie, Herzliji i Galilei.

W Jerozolimie jest dziś 14 tys. pokoi hotelowych, większość na 
bardzo wysokim poziomie i w odpowiednio wysokiej cenie. W Mini-
sterstwie Turystyki zapowiadają, że w ciągu najbliższych pięciu lat Je-
rozolima będzie dysponować dodatkową bazą liczącą 6 tys. pokoi hote-
lowych. Największe zainteresowanie budzi budowa hotelu W, głównie 

dlatego, że jego ar-
chitektem jest Daniel 
Libeskind, twórca 
Muzeum Żydowskie-
go w Berlinie i nowe-
go Światowego Cen-
trum Handlowego, 
które powstało na 
gruzach World Tra-
de Center na nowo-
jorskim Manhattanie.

Jerozolima cier-
pi na brak hoteli  
o średnim standar-
dzie. Niestety, w tej 
sprawie dzieje się bardzo niewiele. W Związku Hotelarzy tłumaczą, 
że obecny boom jest głównie nastawiony na zamożnych turystów  
z zagranicy, którzy chcą mieć to, co najlepsze i są gotowi za to zapłacić.

Jerusalem will soon occupy a high place on the global list of ex-
clusive hotels. Despite the unrest and the situation being tense, more 
than 10 large chains will soon start the construction of new hotel com-
plexes in the city. After the Hilton, Ritz and Waldorf Astoria brands, 
which are already in operation, time has come for Four Seasons, Mar-
riott, another Waldorf Astoria, Ramada and other hotels.

Talks with some investors lasted for 20 years. Almost every chain 
wanted permission from the Israeli government authorities for the 
construction of a few additional storeys designated for very expen-
sive apartments. The price of a three-room apartment was to range 
from USD4 million to USD5 million. But the Ministry of Tourism and 
the Jerusalem Municipality did not allow this kind of machinations 
and it is only recently that investors have agreed to start the con-
struction of the hotels without the additions. It is worth noting that 
most of the well-known hotel chains have been present for years in 
Tel Aviv, Herzliya and Galilee.

There are now 14,000 hotel rooms in Jerusalem, most of them with 
very high standards and appropriately high prices. Sources at the Min-
istry of Tourism say that in the coming five years Jerusalem will gain 
an additional 6,000 hotel rooms. The construction of a W hotel at-
tracts the biggest interest, mainly because its architect is Daniel Libe-
skind, whose work includes the Jewish Museum in Berlin and the re-
construction of the World Trade Center site in Manhattan, New York.

There is a shortage of average-standard hotels in Jerusalem. Unfor-
tunately, very little is being done about it. They say at the Association 

of Hoteliers that the present boom is mainly oriented at affluent foreign 
tourists who want to have the best product and are ready to pay for it.

Igal Buskin   

Igal Buskin   
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Moim motto jest bliska 

praca z ludźmi 

Close work with people 

is my motto

5 września 2014 r. nowym kierownikiem Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie została 
Aleksandra Krystek.

On September 5, 2014, Aleksandra Krystek became new head 
of the Consular Department of the Polish Embassy in Tel Aviv.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 2003 r., a Tel 
Awiw jest drugą, po Konsulacie Generalnym RP w Chicago, placów-
ką, na której pełni funkcje konsularne. - Praca konsularna jest trud-
na, a w Tel Awiwie wyjątkowo trudna. Konieczność kierowania ca-
łym Wydziałem powoduje, że stoi przede mną ogromne wyzwanie. 
Jednak mimo ogromu pracy i odpowiedzialności na mnie ciążącej,  
z radością i ciekawością podjęłam nowe obowiązki, w nowym miej-
scu, z nową ekipą - mówi Aleksandra Krystek.

Co ciekawe, na wielu wymagających placówkach funkcje konsu-
larne powierzane są kobietom. Nie inaczej jest w Tel Awiwie. - Mam 
przyjemność kierować sześcioosobowym zespołem kobiecym. Moje 
najbliższe współpracowniczki: wicekonsul Dagmara Bobak i wicekon-
sul Maria Markowska, służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzię-
ki nim przejmowanie przeze mnie obowiązków odbyło się sprawnie,  
a w codziennej pracy mogę liczyć na ich kreatywność i gotowość roz-
wiązywania wcale niecodziennych i bezprecedensowych problemów 

- mówi Aleksandra Krystek. 
Po powrocie z Chicago Aleksandra Krystek pracowała w Depar-

tamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jako ko-
ordynator ds. opieki konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych. - To 
był niezwykle ciekawy okres w MSZ, kiedy nauczyłam się, że bycie 
konsulem nie kończy się na przyjmowaniu wniosków paszportowych, 
że to nie tylko urzędnicza praca, ale także bliska praca z ludźmi, któ-
rzy zrządzeniem losu popadli w kłopoty za granicą i nierzadko konsul 
jest ich ostatnią deską ratunku. Ogrom naszego – konsulów – czasu 
poświęcamy na takie właśnie sprawy, losowe zdarzenia, kiedy mu-
simy reagować szybko, podejmować trudne decyzje i interwencje, 
wymagające pomysłowości, wyczucia sytuacji i refleksu oraz znajo-
mości przepisów zarówno prawa polskiego, jak i państwa przyjmują-
cego oraz panujących w nim zwyczajów - mówi Aleksandra Krystek.

Mija pierwsze półrocze pracy Aleksandry Krystek w Ambasadzie 
w Tel Awiwie. To jednocześnie dużo i mało. - To bardzo trudny i in-
tensywny czas, kiedy trzeba nauczyć się funkcjonowania w nowych 
warunkach, ale nie zwalnia to z odpowiedzialności i konieczności 
pracy na najwyższym poziomie, który będę utrzymywać przez cały 
okres mojej służby w Ambasadzie RP w Tel Awiwie.

She has worked for the Ministry of Foreign Affairs since 2003. Tel 
Aviv is the second diplomatic mission, after the Polish Consulate Gen-
eral in Chicago, where she performs consular duties. “Consular work 
is difficult and in Tel Aviv it is exceptionally difficult,” she says. “The 
need to manage the whole Department means there is a huge chal-
lenge for me. But despite the enormous amount of work and the re-
sponsibility I bear I have taken up my new duties, in a new place and 
with a new team, with joy and curiosity.”

Interestingly, women are entrusted with consular responsibilities 
at many demanding diplomatic missions. The same is the case in Tel 
Aviv. “I have the pleasure to head a six-member female team. My clos-
est associates – Vice-Consul Dagmara Bobak and Vice-Consul Maria 
Markowska have offered me their knowledge and experience. Thanks 
to them, I was able to take over my duties smoothly and may count in 
my daily work on their creativity and readiness to solve many unusu-
al and unprecedented problems,” says Aleksandra Krystek. 

After returning from Chicago, Aleksandra Krystek worked at the 
Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs as a coordi-
nator for consular assistance in extraordinary situations. “It was an 
extremely interesting period at the Ministry of Foreign Affairs when 
I learned that being a consul does not merely mean accepting pass-
port applications, that this is not only work in the office, but also 
close work with people who, by a twist of fate, have got into trouble 
while abroad and the consul in many cases is their last hope,” says 
Aleksandra Krystek. “We, consuls, devote a huge amount of our time 
to such issues, fortuitous events, where we have to respond quickly, 
take difficult decisions and make interventions requiring ingenuity, 
intuition, reflex and the knowledge of Polish law, and regulations and 
customs of the receiving state.”

The first six months of Aleksandra Krystek’s work at the Embas-
sy in Tel Aviv are just passing. This is both a lot and little. “It is a very 
difficult and intensive time when you have to learn to function under 
new conditions, but this does not release you from responsibility and 
the need to work to the highest standards, which I will be maintain-
ing throughout my service at the Polish Embassy in Tel Aviv.”
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Mieszkaniec Tel Awiwu, który ostatnio kupił mieszkanie za kilka-
dziesiąt milionów dolarów odpowiada dziennikarzom: - Co się stało? 
Przecież trzeba gdzieś mieszkać.

Gil Shawid, izraelski miliarder, za swój nowy dom w telawiwskiej 
dzielnicy Afeka zapłacił 45 mln USD. W przeszłości willa należała do 
baronowej Batsheva de Rothschild, ale w ciągu ostatnich lat kilka-
krotnie zmieniała właścicieli. Ostatni kupił ją w 2000 r. za okrągłą 
sumę 6 mln USD, co oznacza, że w ciągu 14 lat zarobił 700%. Jeżeli 
chodzi o transakcje w zakresie kupna i sprzedaży mieszkań, to zda-
niem ekspertów obecna cena jest rekordowa.

Ekskluzywną willę o powierzchni 2000 m2 na działce o powierzch-
ni 3600 m2 zaprojektował wybitny architekt Asaf Gootseman. Baro-
nowa zamieszkała tam w 1971 r., a gdy zmarła w 1999 r., dom został 
sprzedany - zgodnie z jej ostatnią wolą część pieniędzy została prze-
kazana stworzonemu przez nią wiele lat wcześniej i nazwanemu jej 
imieniem zespołowi baletowemu „Bat-Szewa”.

Według danych opublikowanych przez dziennik „Yediot Achro-
not”, w 2014 r. sprzedano kilka bardzo drogich mieszkań w Izraelu, 
wszystkie w Tel Awiwie lub centrum kraju. Oprócz wspomnianej już 
willi po baronowej, na liście znalazły się willa w Herzliji – 42 mln USD 
oraz dwa penthausy na nadmorskiej promenadzie w Tel Awiwie wy-
cenione na 35 i 28 mln USD. 

The Tel Aviv resident who has recently bought a home for a few 
dozen million dollars tells journalists: “What’s the deal? One has to 
live somewhere, right?” Gil Shawid, an Israeli billionaire, paid USD45 
million for his new house in the Afeka district of Tel Aviv. The villa had 
once belonged to Baroness Batsheva de Rothschild, but in recent years 
changed hands several times. The last owner before Shawid bought it 
in 2000 for USD6 million. This means that over the 14 years he earned 
700%. Experts say the USD45 million paid recently is a record price 
when it comes to home sales.

The exclusive 2,000 sq m villa on a plot of 3,600 sq m has been de-
signed by outstanding architect Asaf Gootseman. The baroness set-
tled there in 1971. When she died in 1999 the house was sold. In line 
with her last will, part of the money was granted to the Batsheva 
Dance Company, which she had set up many years before and which 
received her name.

According to data published by the “Yedioth Ahronoth” daily, sev-
eral very expensive homes were sold in Israel in 2014, all of them in 
Tel Aviv, or in the centre of the country. Apart from the baroness’ vil-
la, the list includes a villa in Herzliya sold for USD42 million and two 
penthouses at the seafront promenade in Tel Aviv priced at USD35 
million and USD28 million.

Wydatki wojskowe w Izraelu należą do najwyższych na świecie.
Wydatki wojskowe w Izraelu w stosunku do produktu narodowego 

brutto, były do 2012 r. mniejsze niż w pierwszych latach po powstaniu 
państwa. I tak, wg danych opublikowanych pod koniec 2014 r. przez 
Centralne Biuro Statystyczne, np. w latach 2011–2012 wynosiły 5,6% 
PKB, podczas gdy w 1953 roku - 5,8%.

Nie oznacza to, że w liczbach bezwzględnych budżety wojskowe 
ostatnich lat są niższe. Wprost przeciwnie. Optyczny błąd polega na tym, 
że gospodarka izraelska rozwija się w o wiele szybszym tempie, co po-
woduje spadek wydatków w stosunku do produktu narodowego. We-
dług raportów opracowanych przez Ministerstwo Obrony i Minister-
stwo Skarbu, w 2009 r. budżet wojskowy Izraela wyniósł 49,6 mld szekli  
(1 dolar równa się 3,7 szekli). W 2010 r. - 52 mld szekli, 2011 r. – 52,9 mld,  
a w 2012 r. - 55,9 mld. Nie ma jeszcze danych za ostatnie dwa lata, ale 
przewiduje się, że budżet wojskowy w stosunku do PKB wzrósł w 2014r. 
do 6,5%. Wprawdzie jeszcze kilka miesięcy temu oceniano, że w 2014 
roku nie przekroczy on 5%, ale sytuacja uległa zmianie po kilkudziesię-
ciodniowej operacji wojskowej w Strefie Gazy.

Według analityków, budżet wojskowy Izraela w bieżącym roku wy-
razi się rekordową sumą 71,4 mld szekli. Obejmie to wydatki na nowe 
rodzaje broni – w tym czołgi produkcji izraelskiej typu Merkawa-4 wy-
posażone w tzw. płaszcze ochronne przeciwko rakietom przeciwpan-
cernym. Ale najwięcej kosztować będą samoloty najnowszej generacji 
F-35. Każdy kosztuje ponad 100 mln USD. Pod koniec roku Izrael otrzy-
ma dodatkową eskadrę tych maszyn, które uznawane są za najnowo-
cześniejsze na świecie. 

Należy podkreślić, że dane Centralnego Biura Statystycznego doty-
czą tylko wydatków wojskowych i nie obejmują całego budżetu Mini-
sterstwa Obrony. I tak w 2006 r. cały budżet obrony wyniósł 7,1% PKB,  
a rok później 8,9%. Z ostatniego raportu Ministerstwa Obrony wynika, 
że jego budżet w latach 2011–2012 oscylował wokół 65 mld szekli, znacz-
nie więcej niż budżet stricte wojskowy. Nie ulega wątpliwości, że wy-
datki wojskowe Izraela należą do najwyższych na świecie.

Military spending in Israel is among the highest in the world.
By 2012 Israel’s military spending as a percentage of the gross do-

mestic products was lower than in the first years after the country had 
been established. According to data published in 2014 by the Central 
Bureau of Statistics, military spending accounted for 5.6% of GDP in 
2011-2012 versus 5.8% in 1953.

This does not mean that the military budgets of recent years are 
smaller in absolute figures. Just the contrary. According to reports 
prepared by the Ministry of Defence and the Ministry of Finance, Isra-
el’s military budget was 49.6 billion shekels in 2009 (USD1 = 3.7 shek-
els), 52 billion shekels in 2010, 52.9 billion shekels in 2011 and 55.9 bil-
lion shekels in 2012. Data for the past two years are not available yet, 
but it is predicted that the military budget as a percentage of GDP in-
creased to 6.5% in 2014. Several months ago, it was estimated that it 
would not exceed 5% in 2014, but the situation changed after the sev-
eral-week-long military operation in the Gaza Strip.

Analysts say Israel’s military budget this year will reach a record 
amount of 71.4 billion shekels. It will include spending on new types 
of weapons, like for example Israeli-produced Merkava-4 tanks with 
outer protective coats providing protection against anti-tank missiles. 
But the most expensive item will be F-35 fighter jets of the latest gen-
eration. Each costs more than USD100 million. At the end of the year, 
Israel will receive an additional squadron of these jets, which are re-
garded as the most modern in the world.

It should be stressed that the data from the Central Bureau of Sta-
tistics do not reflect the whole budget of the Ministry of Defence – 
they concern only military spending. The defence budget as a whole 
accounted for 7.1% of GDP in 2006 and 8.9% a year later. According to  
a recent report of the Ministry of Defence, its budget in 2011-2012 was 
at around 65 billion shekels, much more than the value of the strict-
ly military budget. It is beyond doubt that Israel’s military spending 
is among the highest in the world.

Mieszkania ze złota

Płaszcz za miliardy

Homes made of gold

Coat for billions 

Nili Gov

Beniamin Olen
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Kilkadziesiąt miast na świecie ubie-
gało się o prawo goszczenia nowego cen-
trum rozwoju i technologii firmy Google. 
Poza USA miała dotychczas tylko dwa za-
graniczne ośrodki: w Londynie i Tel Awi-
wie. Gdzie powstanie trzeci? Ku zaskocze-
niu wielu zainteresowanych czynników, 
Google wybrało Warszawę. Ci, którzy do 
niedawna kojarzyli sobie Polskę z „sztetl” 

– przedwojennym miasteczkiem i przy-
smakami kuchni żydowskiej, będą mu-
sieli w szybkim tempie zapomnieć o sta-
rych stereotypach.

- Pod względem inwencji i inicjatyw 
jesteśmy dzisiaj przodującym narodem w Europie – uważa Katarzy-
na Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ, która w listopadzie 2014 r. 
przebywała z wizytą roboczą w Izraelu i uczestniczyła m.in. we współ-
organizowanej przez Ambasadę RP w Tel Awiwie konferencji poświęco-
nej polskiej innowacyjności. – Przyjechałam, żeby zapoznać miejscowe 
czynniki gospodarcze z naszymi osiągnięciami w dziedzinie nowocze-
snych technologii i żeby powiedzieć, że Polska jest atrakcyjnym i przy-
jaznym miejscem dla biznesu. Jednym z zadań naszego resortu jest pro-
mocja polskiego sektora biznesowego.

Mimo, że Polska już teraz może wykazać się dużymi osiągnięciami 
gospodarczymi, jej rząd rozważa obecnie wprowadzenie modelowych 
reform, które wyrażą się między innymi zmniejszeniem ekonomicznej 
zależności od Unii Europejskiej i zwiększeniem inwestycji w samej Pol-
sce. Katarzyna Kacperczyk wysoko ocenia osiągnięcia izraelskie i po-
stuluje zacieśnienie i pogłębienie współpracy partnerskiej między oby-
dwoma państwami. – Ale powinna to być współpraca między równymi 
partnerami. Jesteśmy gotowi zainwestować poważne środki we wspól-
ne projekty. Według mnie i moich kolegów nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby powołać do życia polsko–izraelskie ośrodki naukowo-badawcze na 
najwyższym światowym poziomie. Mamy ogromny potencjał wysoko-
wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach. Podam jeden 
przykład: tylko w przemyśle lotniczym zatrudniamy 1500 inżynierów.

Według niej zasięg wymiany handlowej między Polską a Izraelem jest 
niewystarczający. – Wiem, że statystyka czasami myli. W tym przypad-
ku, nie obejmuje ona, jeśli chodzi o eksport i import, działalności inwe-
stycyjnej. Mimo, że nie ma dokładnych danych dotyczących inwestycji 
izraelskich w Polsce, obecnoś izraelskiego biznesu nad Wisłą, jest wi-
doczna gołym okiem. Szczególnie dotyczy to przemysłu zbrojeniowego, 
spożywczego, farmaceutycznego. Preferowaną przez Izraelczyków dzie-
dziną jest budownictwo mieszkaniowe i nieruchomości. 

W Izraelu bardzo niewielu wie, że w sektorze badań technologicznych 
działa w Polsce ponad 50 tysięcy firm. Już samo to daje obraz istniejące-
go tam potencjału i możliwości. Czy Warszawa dogoni Herzliję, jeden z 
ważniejszych ośrodków izraelskiego high-techu? Jeszcze nie, ale stoli-
ca Polski już stanęła na starcie. Na obecnym etapie rozwój nowoczesnej 
technologii w Polsce podąża nieco w innym kierunku niż w Izraelu. Po-
lacy mają wybitne osiągnięcia w fizyce i chemii użytkowej, mniej roz-
winięte są dziedziny, w których specjalizuje się Izrael.

– Powinniśmy się nawzajem uzupełniać i dlatego powinniście być  
u nas już teraz – reasumuje pani Kacperczyk. - To atrakcyjna propozy-
cja. Nie znam żadnego izraelskiego biznesmena, który stracił pieniądze  
w Polsce. Natomiast znam takich, którzy tym co w Polsce zarobili, po-
kryli straty poniesione w innych państwach – również w Izraelu.

Tekst opracowano na podstawie artykułu Severa Plockera, jaki ukazał się na łamach 
dodatku ekonomicznego „Mamon” dziennika „Yediot Ahronoth” (12.12.2014).

A few dozen cities across the world 
have sought to become the location for a 
new research and development centre of 
the Google corporation. Outside the Unit-
ed States, Google has only two such cen-
tres: in London and Tel Aviv. Where will 
the third one be established? To the sur-
prise of many, Google has chosen War-
saw. Those who until recently associated 
Poland with the “shtetl,” a pre-war town 
and delicacies of Jewish cuisine, will have 
to quickly forget about the old stereotypes.

“In terms of invention and initiative, 
we are today a leading European nation,” 

says Katarzyna Kacperczyk, undersecretary of state at the Minis-
try of Foreign Affairs, who paid a working visit to Israel in November 
2014 and took part in a conference devoted to innovation in Poland. 
The conference was co-organized by the Polish Embassy in Tel Aviv. 

“I have come to acquaint the local economic circles with our achieve-
ments in the area of modern technologies and say that Poland is an 
attractive and friendly place for business.” Although Poland already 
has great economic achievements to its credit, its government is con-
sidering effecting model reforms, which will result among others in 
reducing its economic dependence on the European Union and rais-
ing investment in Poland. Katarzyna Kacperczyk highly values Is-
raeli achievements and calls for tightening cooperation between the 
two countries as partners. “But this should be cooperation between 
equal partners. We are ready to invest a significant amount of money 
in joint projects. Me and my colleagues think nothing stands in the 
way of establishing world-class Polish-Israeli scientific research cen-
tres. We have a huge potential of highly qualified specialists in vari-
ous fields. Let me give you one example: we employ 1,500 engineers 
in the aviation industry alone.”

She thinks that the scope of trade between Poland and Israel is in-
sufficient: “I know that statistics are sometimes misleading. In this 
case, when it comes to exports and imports, they do not include in-
vestment activity.” Although detailed statistics on Israeli investment in 
Poland are not available, the presence of Israeli business in the coun-
try is visible to the naked eye. This is especially true of the arms, food 
and pharmaceutical industries. The sector preferred by the Israelis is 
residential building and real estate.

Very few people in Israel know that more than 50,000 business-
es operate in Poland in the technological research sector. This single 
piece of information illustrates the potential and opportunities that 
are present there. Will Warsaw catch up with Herzliya, one of the 
more important centres of Israeli high-tech sector? Not yet. But the 
Polish capital city is about to start the race. At the present stage, the 
development of modern technology in Poland goes in a slightly dif-
ferent direction than in Israel. Poles have outstanding achievements 
in applied physics and chemistry. The fields in which Israel special-
izes are less developed in Poland. 

“We should complement each other and this is why you should be 
present in our country right now,” sums up Ms Kacperczyk. “This is 
an attractive proposal. I do not know any Israeli business person who 
has lost money in Poland. But I know some who have covered their 
losses incurred in other countries, also in Israel, with the money they 
have earned in Poland.” 

(Compiled on the basis of Sever Plocker’s article published in “Mamon,” an economic 
supplement to the “Yedioth Ahronoth” daily, on Dec. 12, 2014)

Warszawa goni Herzliję Warsaw catching up with Herzliya 
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From Paris to  
Rishon LeZion

Z Paryża do  
Riszon le-Syjonu

The glass Louvre Pyramid / Szklana piramida przed Luwrem Mitcham Etz Chaim

Słynny amerykańsko–żydowski architekt, Ian Beder, zaprojektuje 
największy w Izraelu ośrodek rozrywkowo-handlowy na terenie by-
łych winnic w podtelawiwskiej miejscowości Riszon le-Syjon. Beder 
jest współwłaścicielem prestiżowego biura architektów Pei Cobb Fre-
ed & Partners (PEI) w Nowym Jorku, którego założycielem jest ame-
rykański architekt chińskiego pochodzenia - Ieoh Ming Pei. Filie PEI 
znajdują się między innymi w Japonii, Singapurze i Południowej Ko-
rei. W latach 80. ub. wieku  Beder uczestniczył w rozbudowie pary-
skiego Luwru, której efektem jest między innymi słynna szklana pi-
ramida na dziedzińcu muzeum.

W ostatnich latach Beder firmował projekty szkoły medycznej  
w Virginia Commonwealth University, the Queens Gateway to the He-
alth Sciences Secondary School i rozbudowę kampusu China Europe 
International Business School w Szanghaju. W realizacji są dwa pro-
jekty, których Beder jest głównym projektantem: Mitcham Etz Cha-
im i Benin w Jerozolimie. Oba tworzą dwa wielopiętrowe budynki: 
hotel i apartamentowiec.

Winnice w Riszon le-Syjon zostały zakupione w XIX w przez ro-
dzinę Rotszyldów. Przez wiele lat była tam znana izraelska wytwór-
nia win „Carmel”. Po powstaniu Izraela w 1948 r., baron Edmond de 
Rotszyld przekazał w imieniu rodziny cały teren państwu. Wytwórnia 
win została ostatnio przeniesiona do Galilei, co umożliwiło rozpoczę-
cie obecnego projektu. Początkowo inwestorzy zamierzali zbudować 
tam sześć 40-piętrowych budynków mieszkalnych, ale Rada Miejska 

- chcąc zachować historyczny charakter tego miejsca - nie wyraziła 
na to zgody. Ocenia się, że koszt budowy centrum rozrywkowo-han-
dlowego w Riszon le-Syjon wyniesie ok. 1 mld szekli (300 mln USD).

Ian Bader, a famous Jewish-American architect, will design Israel’s 
biggest entertainment and shopping centre on the site of former vineyards 
in Rishon LeZion, outside Tel Aviv. Bader is a partner at New York’s 
prestigious architectural practice Pei Cobb Freed & Partners, which 
has been founded by Chinese-American architect Ieoh Ming Pei. The 
architectural practice has offices in Japan, Singapore, South Korea and 
other countries. In the 1980s, Bader took part in the expansion of the 
Louvre complex in Paris, a project which included the construction of 
the famous glass pyramid in the museum’s courtyard.

In recent years, Bader was the lead designer for the Medical Education 
Centre at the Virginia Commonwealth University, the Queens Gateway to 
the Health Sciences Secondary School and the expansion of the campus 
of the China Europe International Business School in Shanghai. Two 
projects on which he is the lead designer are now in progress: Mitchan 
Etz Chaim and Benin in Jerusalem. Each is composed of two multi-storey 
buildings – a hotel and an apartment building. 

In the 19th century, the Rishon LeZion vineyards were bought by the 
Rothschild family. A well-known Israeli winery, called Carmel, operated 
there for many years. In 1948, after Israel was established, Baron Edmond 
de Rothschild donated the whole property on behalf of the family to the 
state. The winery has recently been moved to Galilee, which enabled 
starting the construction project. Initially, the investors planned to build 
there six 40-storey residential buildings, but the City Council did not 
permit that as it wanted to preserve the historic character of the place. 
It is estimated that the construction of the entertainment and shopping 
centre in Rishon LeZion will cost around 1 billion shekels (USD300 million).

Nili Wasserman



We enable development  
by operating globally

Umożliwiamy rozwój,  
działając globalnie

DF Capital & Management Sp. z o.o. jest firmą finansową oferującą 
produkty bankowości inwestycyjnej w Polsce i krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. 

Naszą główną kompetencją jest działalność i zasięg globalny. 
Oprócz działań prowadzonych w Polsce i Europie Centralnej, reali-
zujemy obecnie wiele projektów związanych z Chinami. Ponadto je-
steśmy obecni także na Bliskim Wschodzie, m.in. w Izraelu i Turcji. To 
właśnie w tych regionach chcemy znajdować inwestorów oraz rynki 
dla firm, które mają kompetencje regionalne i globalne, ale brakuje 
im środków na rozwój.

Interesują nas szczególnie innowacyjne branże związane z szeroko 
pojętą energią odnawialną, a także przedsiębiorstwa smart engine-
ering oferujące produkty pozwalające np. lepiej zarządzać konsump-
cją energii. Trzecim interesującym nas obszarem jest ochrona środo-
wiska i nowe technologie związane z utylizacją odpadów, ochroną 
powietrza, wody i innych zasobów naturalnych. Uważamy, że wła-
śnie te obszary będą miały największy potencjał rozwojowy: połączą 
innowacyjność, ewidentną potrzebę wprowadzania tych rozwiązań  
w Polsce i w Europie, z aplikacją środków unijnych, które Polska 
otrzyma w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.

DFCM wspiera polskie firmy poszukające rynków zbytu dla tych 
technologii oraz kapitału, który pomoże w realizacji inwestycji  
w Chinach, Izraelu, krajach Unii Europejskiej. Interesują nas też fir-
my posiadające innowacyjne technologie, których produkt lub usługa 
są skalowalne regionalnie lub globalnie, a wartość inwestycji to mi-
nimum 5 mln euro. Wiele firm, które kilka lat temu zaczynały jako 
małe, dziś są graczami globalnymi lub dyktują warunki w regionie. 

W ciągu 3 lat stworzyliśmy w Polsce wyróżniającą się firmę inwe-
stycyjną, która posiadała licencje maklerskie. Dzisiaj jednak uważa-
my, że choć warszawska giełda pozostanie ważnym elementem ryn-
ku finansowego i pewnie jedną z największych w Europie Centralnej, 
to nie będzie jednak potrafiła dostarczyć polskim firmom potrzeb-
nego im kapitału. Naszą misją jest więc znajdowanie go za granicą  
i przyciąganie do Polski.

Interesują nas firmy transparentne, spełniające wymogi ładu kor-
poracyjnego i rentowne, które mogą zaproponować swoim poten-
cjalnym inwesorom stopę zwrotu minimum 15% w skali roku. Jest 
to oczywiście możliwe, gdy produkt ma potencjał w regionie lub na-
wet na świecie. Wiele firm typu smart engineering o obrotach na po-
ziomie 30-100 mln zł, przy zasilaniu finansowym i globalizacji sprze-
daży, może w ciągu 5 lat podwoić, a nawet potroić swoje przychody.

W przyszłości zamierzamy stworzyć własny fundusz inwestycyjny 
(private equity), który będzie dostarczać firmom „paliwo” potrzeb-
ne im do dalszego rozwoju.

DF Capital & Management Sp. z o.o. (DFCM) is a financial company 
offering investment banking products in Poland and Central and Eastern 
European countries.

Our main competence is global activity and reach. Apart from 
operations conducted in Poland and Central Europe, we are also carrying 
out many projects connected with China. Additionally, we are present in 
the Middle East – in Israel, Turkey and elsewhere. These are the regions 
where we want to look for and find investors and markets for companies 
which have regional and global competences but do not have enough 
money for expansion.

We are particularly interested in innovative sectors associated with 
broadly understood renewable energy, and smart engineering businesses 
offering products which enable, for example, to better manage energy 
consumption. The third area we are interested in is environmental 
protection and new technologies for waste treatment, and the protection 
of air, water and other natural resources. We believe that these sectors will 
have the biggest development potential: they will combine innovation, 
the evident need for introducing such solutions in Poland and Europe, 
and the use of the European Union money which Poland will receive 
under the EU 2014-2020 financial framework.

DFCM supports the Polish firms which are looking for markets for 
these technologies and capital to help them carry out investment projects 
in China, Israel and European Union countries. We are also interested in 
firms which have innovative technologies and whose products or services 
are regionally or globally scalable while the value of investment is at least 
EUR5 million. Many of the firms which started off several years ago as 
small businesses are now global players or dictate conditions in the region.

We created in Poland within three years an outstanding investment 
company, which had brokerage licences. Today, however, we think that, 
although the Warsaw stock exchange will remain an important element 
of the financial market and probably one of the largest exchanges in 
Central Europe, it will not be able to provide Polish companies with 
the capital they need. Our mission is finding the capital abroad and 
attracting it to Poland.

We are interested in transparent firms, meeting corporate governance 
requirements and profitable, able to offer their prospective investors 
an annual rate of return of at least 15%. Of course, this is possible if the 
product has a potential in the region or even in the world. Many smart 
engineering firms with sales of PLN30-100 million can see their sales 
double or even triple in five years if they receive financial injection and 
start selling globally.

In the future, we are going to create our own private equity fund, 
which will be providing companies with the “fuel” they need for further 
development. 

Jarosław Dąbrowski, 
Prezes Zarządu / President
DF Capital & Management Sp. z o.o.
Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, III P
00-078 Warszawa 
tel. +48 22 344 04 02; mob. +48 693 333 555
www.dfcm.eu; j.dabrowski@dfcm.eu
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Statua Wolności kusi nie tylko emigrantów ale również turystów.
„Gdybyś mógł wybrać, dokąd najchętniej pojechałbyś na urlop za 

granicę?” Dokładnie takie pytanie zadali autorzy sondażu przepro-
wadzonego w związku z otwarciem 21. Międzynarodowych Targów 
Turystyki Śródziemnomorskiej w Tel Awiwie (10-11.02.2015). Tak jak 
było do przewidzenia na pierwszym miejscu uplasowały się  Stany 
Zjednoczone. W dalszej kolejności znalazły się: Tajlandia, Włochy, 
Francja i Hiszpania. Udział w tegorocznych targach wzięło 30 państw, 
m.in. Japonia, Grecja, Rosja, Finlandia i po raz pierwszy Korea Po-
łudniowa. Turcja, która w przeszłości miała przez wiele lat najwięk-
szy pawilon wystawowy, w tym roku nie była w Tel Awiwie obecna.

 Według sondażu najpopularniejszym miastem dla Izraelczyków 
jest Nowy Jork, który otrzymał głosy 24% respondentów. Następ-
ne miejsca zajęły Rzym, Paryż i Barcelona. Na końcu pierwszej dzie-
siątki znalazły się Londyn, Amsterdam i Berlin. W ostatnich latach 
panowała opinia, że coraz większym zainteresowaniem Izraelczy-
ków cieszy się Daleki Wschód, głównie Indie. Wyniki sondażu tego 
nie potwierdzają. (Oprócz Tajlandii). I tak okazuje się, że choć wielu 
młodych po wojsku i po studiach ciągnie do Indii, to  cieszą się one 
większą popularnością wśród przedstawicieli „średniego pokolenia”, 
w wieku 45 – 52 lata. Swoistym zaskoczeniem jest bardzo wysoka po-
zycja Barcelony, która w podobnym sondażu 5 lat temu, znajdowała 
się na początku drugiej dziesiątki!

Jedno z pytań zadanych w sondażu brzmiało następująco: „Są 
państwa, które ze względów politycznych nie wpuszczają na 
swoje terytorium obywateli izraelskich. Gdybyś mógł, do którego  

z tych państw chciałbyś pojechać?” Na pierwszym miejscu z dużą 
przewagą nad następnymi znalazł się Dubaj. Po nim: Arabia Saudyjska, 
Indonezja, Iran, Liban i Abu Dhabi. Jednocześnie jednak 40% zapyta-
nych nie wyraziło żadnego zainteresowania wyjazdem do tych państw.

Oren Perelman

Dokąd Izraelczycy chcą wyjechać na urlop?

Na pierwszym miejscu – Nowy Jork

Where do Israelis want to go on holidays?

New York ranks first
The Statue of Liberty lures not only emigrants, but also tourists.
“If you could choose, where would you prefer to spend your foreign 

holidays?” This question was asked of Israelis in a survey carried out 
in connection with the opening of the 21st International Mediterrane-
an Tourism Market in Tel Aviv on February 10-11, 2015. As expected, 
the United States ranked first, followed by Thailand, Italy, France and 
Spain. Thirty countries took part in the fair, including Japan, Greece, 
Russia, Finland and, for the first time, South Korea. Turkey, which 
for many years in the past had had the largest exhibition pavilion at 
the fair, was not present in Tel Aviv this year.

According to the survey, the most popular city for the Israelis is 
New York – it was indicated by 24% of those polled. It came ahead of 
Rome, Paris and Barcelona. London, Amsterdam and Berlin ranked 
at the end of the first group of 10 countries. It was widely believed in 
recent years that the Far East, mainly India, was enjoying a grow-
ing interest among the Israelis, but the findings of the survey do not 
confirm that (except for Thailand). And it turns out that, although 
many young people after completing military service and university 
education go to India, the country is more popular with the “middle 
generation” - people aged 45-52. The very high position of Barcelona 
is surprising as in a similar survey five years ago it was at the begin-
ning of the second group of 10 cities.

One of the questions asked in the survey was: “There are coun-
tries which for political reasons do not allow Israeli citizens to enter. 

Which of these countries would you like to visit if you could?” Dubai 
ranked first, much ahead of other places. It was followed by Saudi 
Arabia, Indonesia, Iran, Lebanon and Abu Dhabi. At the same time, 
however, 40% of those polled said they were not interested in visit-
ing any of these countries.

Oren Perelman

Międzynarodowe Targi Turystyki Śródziemnomorskiej

International Mediterranean Tourism Market
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W opublikowanym ostatnio przez Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy raporcie stwierdza się, że tempo rozwoju gospodarczego na świe-
cie wyniesie w tym roku 3,5 %, a nie 3,8% jak przewidywano to w poło-
wie 2014 r. Również w 2016 r. wyniesie ono tylko 3,7%, a nie 4% Według 
autorów raportu spadek tempa rozwoju gospodarczego w Izraelu jest 
funkcją negatywnych procesów zachodzących w Europie i wydatków 
poniesionych latem 2014 r. w wyniku wojny z Hamasem w Strefie Gazy.

Mimo to, Izrael zajmuje wysoką pozycję na liście państw, w których 
w tym roku wzrośnie gospodarka. Przed Izraelem znalazły się tylko 
cztery państwa: Chiny z prognozą 6,8%, Indie - 6,3%, Stany Zjedno-
czone - 3,6% i Meksyk - 3,2% Zdaniem ekspertów, niektóre państwa 
europejskie znajdą się na samym końcu tej listy. I tak np. tempo wzro-
stu gopodarczego w Niemczech wyniesie 1,3%, we Francji - 0,9%, we 
Włoszech - 0,4% Pozytywne parametry gospodarcze odnotują Irlan-
dia 3% tempo wzrostu, Brytania - 2,7% i Hiszpania - 2%

Jeżeli chodzi o państwa pozaeuropejskie, tempo wzrostu gospo-
darczego Kanady w 2015 r. wyniesie 2,3%, Iraku - 1,5% i - dzięki zła-
godzeniu sankcji - Iranu - 2,2% Gospodarka Arabii Saudyjskiej, naj-
większego producenta ropy naftowej, wzrośnie o 2,8%, Japonii - 0,6% 
i Brazylii 0,3% Natomiast gospodarka Rosji skurczy się o 3%, głównie 
z powodu spadku ceny ropy i kryzysu rubla.

Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnośnie do 
gospodarki izraelskiej pokrywa się z oceną Banku Izraela. Niektórzy 
eksperci w Jerozolimie wyrażają nawet opinię, że tempo wzrostu bę-
dzie wyższe od przewidywanego.       

According to a report published recently by the International Mon-
etary Fund, the global economy will grow this year by 3.5% instead of 
3.8% as projected in the middle of 2014. In 2016, the pace of growth is 
also expected to be slower – only 3.7% instead of 4%. The authors of the 
report say the economic slowdown in Israel is due to negative process-
es taking place in Europe and expenditures incurred in the summer of 
2014 as a result of the war with Hamas in the Gaza Strip.

But despite that, Israel is high on the list of countries whose econo-
mies are expected to expand this year. Only four countries are ahead of 
Israel: China with a growth projection of 6.8%, India (6.3%), the Unit-
ed States (3.6%) and Mexico (3.2%). According to experts, some Euro-
pean countries will rank at the very bottom of the list. For example, 
the economic growth rate will be 1.3% in Germany, 0.9% in France and 
0.4% in Italy. Ireland, Britain and Spain will also record positive eco-
nomic parameters, with a growth rate of respectively 3%, 2.7% and 2%.

When it comes to countries outside Europe, Canada will have  
a growth rate of 2.3%, Iraq 1.5% and Iran, thanks to the relaxation of 
sanctions, 2.2%. The economy of Saudi Arabia, the largest oil produc-
er, will expand by 2.8%, of Japan by 0.6% and of Brazil by 0.3%. In con-
trast, the Russian economy will contract by 3%, mainly because of the 
drop in oil prices and the slide of the rouble.

The International Monetary Fund’s forecast for the Israeli economy 
is consistent with the prediction of the Bank of Israel. Some experts in 
Jerusalem even express the opinion that the rate of growth will actu-
ally be higher than projected.

Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy 2015: Izrael w 
czołówce

International Monetary 
Fund 2015: Israel in the 
lead

Mosze Fedelman

Niezależni eksperci ekonomiczni w Jerozolimie twierdzą, że 
wydatki budżetu wojskowego w 2016 r. przekroczą pułap 100 
mld szekli. Obejmie on nie tylko działalność stricte wojskową, 
ale również wydatki na działalność organizacji paramilitarnych 
i służb specjalnych. Jednocześnie ocenia się,  że tempo wzrostu  
gospodarczego w pierwszej połowie 2015 r. będzie o 0,3% wyższe 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Independent economic experts in Jerusalem say that in 2016 
military budget expenditure will exceed 100 billion shekels.  
It will include not only spending on strictly military activity,  
but also spending on paramilitary organizations and security 
services. At the same time, it is estimated that in the first half of 
2015 the economic growth rate will be by 0.3% higher than  
a year earlier.
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W roku 2014 po raz pierwszy od kilku lat, gospodarka izraelska nie 
wzrosła w zadowalającym tempie. I tak np. produkt narodowy brut-
to wzrósł jedynie o 2,2%. Dla porównania, w 2013 r. wzrósł on o 3,2%,  
a rok wcześniej o 3,1%. Ale gospodarka w takim małym kraju jak Izra-
el jest bardzo czuła na zachodzące w świecie wydarzenia. Jest rzeczą 
oczywistą, że parametry w skali makro mają bezpośredni wpływ na 
poziom życia obywateli, na wysokość podatków wpływających do 
skarbu państwa, kształt budżetu oraz zasięg i jakość usług. Podczas 
gdy poziom życia w poprzednich latach wzrastał średnio o 1,5%, to  
w 2014 r. jedynie o 0,3%, co - praktycznie rzecz biorąc - prawie w ogóle 
nie było odczuwalne. Oznacza to, że poziom życia przeciętnego miesz-
kańca Izraela został zamrożony. Jeżeli dodać do tego długotrwały impas  
w zakresie wzrostu dochodów przeciętnej rodziny, to wyłania się ob-
raz sytuacji graniczącej ze stanem stagnacji gospodarczej. Ilustruje 
to między innymi  fakt, że suma podatków jakie wpłynęły do skar-
bu państwa w 2014 
r. była prawie o 0,5 
mld szekli (ok. 100 
mln USD) niższa 
niż rok wcześniej. 
Nie jest to dużo  
w kategoriach bu-
dżetu państwa, ale 
wskazuje na zasto-
powanie dotych-
czasowej tendencji 
wzrostu. Nie bez 
wpływu na obec-
ną sytuację mia-
ły koszty operacji 
wojskowej w Stre-
fie Gazy i wzrost 
budżetu wojsko-
wego o ponad  
6 mld szekli (1,7 mld 
USD).

W Ministerstwie 
Skarbu przewidują, że w drugiej połowie roku sytuacja gospodarcza 
Izraela się poprawi. Przede wszystkim wzrosną dochody z ekspor-
tu, głównie dzięki dewaluacji szekla w stosunku do dolara. W ciągu 
ostatnich czterech miesięcy wartość dolara wzrosła o ponad 15%, co 
sprawia, że eksport izraelski stał się bardziej konkurencyjny na ryn-
kach  międzynarodowych.

W marcu wartość dolara przekroczyła „magiczny” poziom 4 szekli. 
Jednocześnie nastąpiła w Izraelu dramatyczna dewaluacja euro. Wszyst-
ko to sprawiło istotny wzrost notowań na giełdzie w Tel Awiwe, pot-
anienie kredytu, wzrost popytu na pożyczki  hipoteczne i dalszy wz-
rost cen mieszkań. Ceny nieruchomości były przedmiotem ożywionej 
dyskusji w czasie niedawnej kampanii wyborczej do Knesetu.

In 2014, for the first time in several years, the Israeli economy 
failed to grow at a satisfactory pace. For example, the gross nation-
al product grew by a mere 2.2%, compared to 3.2% in 2013 and 3.1% 
in the preceding year. But the economy of such a small country as 
Israel is very sensitive to developments taking place in the world. It 
is obvious that the parameters present on a macro scale have a direct 
impact on living standards, the amount of taxes paid, the shape of 
the national budget, and the scope and quality of services.

While in the previous years the living standards had increased by 
1.5% on average, in 2014 they rose by a mere 0.3%, which in practice 
was almost unnoticeable. This means that the living standards of an 
average Israeli were frozen. And if one adds that average household in-
comes have been at a standstill for a long time the picture that emerg-
es is one of a situation close to economic stagnation. This is reflected 
in the fact that the total value of taxes contributed to the state cof-

fers in 2014 was by 
almost 0.5 billion 
shekels (around 
USD100 million) 
lower than a year 
before. This is not 
much for a nation-
al budget, but in-
dicates that the 
growth trend was 
halted. The cost of 
the military oper-
ation in the Gaza 
Strip and a rise in 
the defence budg-
et by over 6 billion 
shekels (USD1.7 
billion) did not fail 
to exert an impact 
on the present sit-
uation.

The Ministry of 
Finance expects that Israel’s economic situation will improve in the 
second half of the year. In particular, receipts from exports will rise, 
which will be mainly due to the devaluation of the shekel against 
the dollar. In the past four months the value of the dollar increased 
by over 15%. As a result, Israeli exports became more competitive 
on international markets.

In March, the dollar broke through the magic barrier of 4 shekels 
and at the same time Israel saw a dramatic devaluation of the euro, 
resulting in significant gains on the Tel Aviv stock exchange, cheap-
er loans, stronger demand for mortgages and a further increase in 
home prices. Real estate prices were the subject of a heated discus-
sion during the recent Knesset election campaign.

Gospodarka izraelska 2015: 
Umiarkowane nadzieje

Israeli economy 2015: 
Moderate hopes

David Feldman

Najniższe notowania od 2009 r./The lowest growth figure since 2009

Spadek wzrostu gospodarczego/Slowdown in economic growth
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Od czasu gdy 15 lat temu parlament przyjął Ustawę Filmową, kino 
izraelskie w szybkim tempie dołączyło do ścisłej czołówki świato-
wej. To głównie dzięki środkom z budżetu państwa zaczęto produko-
wać filmy wysokiej jakości, które bez trudu znalazły drogę na ekrany 
prestiżowych festiwali międzynarodowych. W okresie poprzedzają-
cym reformę w Izraelu tworzono filmy głównie o charakterze komer-
cyjnym. Ich jakość, poza pewnymi wyjątkami, była problematyczna. 
Nic więc dziwnego, że nawet izraelscy krytycy uważali je za niecieka-
we i prowincjonalne.

Ustawa Filmowa dokonała w branży prawdziwą rewolucję. Kine-
matografia izraelska mogła w końcu pokazać na co ją stać, nie koncen-
trując całej swojej energii na zdobywaniu środków. Mimo, że w kinach 
zaroiło się od dobrych i ambitnych obrazów, izraelski widz niechętnie 
chodził na filmy rodzimej produkcji, preferując prawie zawsze filmy 
amerykańskie i - rzadziej - europejskie. Sytuacja zaczęła się zmieniać 
w latach 2007-2010, ale dopiero w 2014 r. na filmy izraelskie sprzedano 
1,8 mln biletów, co - wziąwszy pod uwagę liczbę ludności - jest ewene-
mentem w skali międzynarodowej. Należy odnotować, że wśród najlep-
szych filmów ubiegłych lat znalazły się filmy polityczne, jak i komedie, 
obrachunkowe i wojenne, filmy action i dokumentalne, dotyczące na 
ogół konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Po raz pierwszy zaczęto pro-
dukowa filmy, w których kpiono ze „świętych krów”. Wielki sukces 
odniosła komedia „Kidon” (scenariusz i reżyseria Emmanuel Naccache) 
będąca inteligentną satyrą na Mossad i izraelski wywiad za granicą.

O randze, jaką uzyskała w ostatnich latach kinematografia izrael-
ska, świadczą dwa najważniejsze festiwale filmowe, które odbywają się 
w Jerozolimie i Hajfie. Głównie wyświetlane są  na nich filmy europej-
skie. I tak np. w cieszącym się międzynarodową renomą Hajfa Interna-
tional Film Festival, który był pierwszą tego typu imprezą w Izraelu, 
a w październiku 2014 r. odbył się po raz 30. Udział wzięli filmowcy  
z prawie 40 państw. Jednym z ciekawszych filmów zaprezentowanych  
w Hajfie, był film polski „Ida”. W ciągu kilku następnych miesięcy był on 
wyświetlany w kinach komercyjnych w Hajfie, Tel Aiwie i Jerozolimie. 

W ubiegłym roku aż siedem izraelskich filmów otrzymało prestiżo-
we nagrody na festiwalach międzynarodowych. Najlepiej został przyję-
ty w Izraelu film „Zero motivation” (scenariusz i reżyseria Talya Lavie). 

Kino nowej fali

Chana Grosman 

Polacy na festiwalu w Hajfie

W programie 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hajfie 
znalazły się polskie produkcje współfinansowane przez PISF - Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. W sekcji East of the West zaprezentowano 
„Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego, „Serce, serduszko” Jana 
Jakuba Kolskiego i „Obietnicę” Anny Kazejak, a w sekcji konkursowej 
Filmmakers of Tomorrow Fedeora Competition – „Idę” Pawła 
Pawlikowskiego. Podczas festiwalu widzowie zobaczyli również film 
dokumentalny „Samuel” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego.

13 października 2014 r. podczas „Polskiego dnia” festiwal świętował 
10-lecie PISF. W ramach wydarzenia odbyły się specjalne projekcje 
wszystkich 5 polskich produkcji pokazywanych na festiwalu. Gośćmi 
festiwalu byli reżyserzy Robert Gliński i Jak Kidawa-Błoński. Odbyło 
się również spotkanie branżowe dotyczące możliwości koprodukcji 
i współpracy między Polską a Izraelem - Polish Delegation Round 
Table. Gośćmi panelu byli Tomasz Dąbrowski (Film Comission 
Poland), Joanna Wendorff-Østergaard (PISF), Jan Kwieciński (Akson 
Studio), Agnieszka Kurzydło (MD4) i Joanna Łapińska (T-Mobile Nowe 
Horyzonty).

Warto też dodać, że film „What Happened in Poland” otrzymał Polish 
Film Institute Award for the Best Pitch at Marketing Forum. Nagrodę 
w wysokości 2.000 euro podzielili reż. Assaf Machnes - producent, 
scenarzysta i reżyser krótkometrażowego filmu „Auschwitz on My 
Mind” (2013) i Assaf Amir – producent filmu „Lemale et ha’halal”/
„Wypełnić pustkę” (2012).

Asaf Korman reżyser nagrodzonego filmu „Next to Her”/”At Li Layla” z Haim 
Mecklberg i Estee Yacov-Mecklberg

Okazało się, że nawet podczas działań zbrojnych (film wszedł na ekra-
ny podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy), widz stał w kolejce po 
bilet, żeby zobaczyć komedię o sfrustrowanych żołnierkach w armii 
izraelskiej. Na festiwalu w Hajfie „Zero Motivation” otrzymało nagro-
dę The Israeli Film Critics Association Awards dla najlepszego filmu 
izraelskiego, a Dana Ivgy nagrodę dla najlepszej aktorki występują-
cej w filmie izraelskim.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY W HAJFIE 
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When the parliament adopted the Film Law 15 years ago Israeli 
cinema quickly became one of the world’s best. It was mainly thanks 
to money from the national budget that Israel started to make high-
quality films, which easily found their way to the screens of pres-
tigious international festivals.

In the period before the reform, most of the films made in Isra-
el were commercial. Their quality, with some exceptions, was dubi-
ous. It comes as no surprise that even Israeli critics considered them 
to be uninteresting and provincial. The Film Law made a real revolu-
tion in the industry. Israeli cinema could finally show its full poten-
tial as it no longer had to devote its all energy to struggling to raise 
money. But, although lots of good and ambitious films appeared in 
cinemas, Israeli viewers were reluctant to watch films made in Isra-
el. They almost always preferred American films and, less often, Eu-
ropean ones. The situation started to change in the years 2007-2010. 
But it was only in 2014 that 1.8 million tickets were sold for Israe-
li films, which – considering the size of the population – is a sensa-
tion by international standards. It should be noted that among the 
best films in recent years were political films, comedies, dramas, war 
films, action films and documentaries, usually about the Israeli-Pal-
estinian conflict. For the first time there appeared films making fun 
of “sacred cows.” A great success was achieved by a comedy entitled 

New-wave cinema

Chana Grosman 

Poles at the Haifa festival

The programme of the 30th Haifa International Film Festival featured 
Polish productions partially financed by the Polish Film Institute (PISF). 
Robert Gliński’s “Kamienie na szaniec” (Stones for the Rampart), Jan Jakub 
Kolski’s “Serce, serduszko” (How the Heart and the Little Heart Journeyed 
to the End of the World) and Anna Kazejak’s “Obietnica” (The Word) were 
shown in the East of the West section. Paweł Pawlikowski’s “Ida” was 
presented in the Filmmakers of Tomorrow Fedeora Competition. The film 
audiences also saw “Samuel,” a documentary by Jan Kidawa-Błoński.

The 10th anniversary of PISF was celebrated during Poland Day on 
October 13, 2014, with special showings of the five Polish productions 
presented at the festival. Directors Robert Gliński and Jan Kidawa-Błoński 
were guests of the festival. The Polish Delegation Roundtable, a meeting 
held to discuss opportunities for coproduction and collaboration between 
Poland and Israel, was also held. Taking part in the panel discussion 
were Tomasz Dąbrowski of Film Commission Poland, Joanna Wendorff-
Østergaard of PISF, Jan Kwieciński of Akson Studio, Agnieszka Kurzydło 
of MD4 and Joanna Łapińska of T-Mobile Nowe Horyzonty.

It is worth adding that the film “What Happened in Poland” received the 
Polish Film Institute Award for the Best Pitch at Marketing Forum. The 
prize of EUR2,000 was shared by director Assaf Machnes, the producer, 
writer and director of the short film “Auschwitz on My Mind” (2013), and 
Assaf Amir, the producer of the film “Lemale et ha’halal” (Fill the Void) 
(2012).

Ze’ev Revach, aktor, reżyser i scenarzysta  / Ze’ev Revach, actor, 
director and screenwriter

“Kidon,” written and directed by Emmanuel Naccache - an intelli-
gent satire on the Mossad and Israeli intelligence operations abroad.

The two most important film festivals, in Jerusalem and Haifa, re-
flect the prestige that cinema has gained in Israel in recent years. They 
show mainly European films. Filmmakers from nearly 40 countries 
took part in the world-renowned Haifa International Film Festival, the 
oldest event of this kind in Israel, in October 2014, when the festival 
was held for the 30th time. One of the more interesting productions 
shown in Haifa was the Polish film “Ida.” It was then screened for sev-
eral months in commercial cinemas in Haifa, Tel Aviv and Jerusalem.

As many as seven Israeli films received prestigious awards at in-
ternational festivals last year. The film “Zero Motivation,” written and 
directed by Talya Lavie, got the best reception in Israel. It turned out 
that even during military operations – the film was released during  
a war with Hamas in the Gaza Strip – viewers queued for tickets to see 
the comedy about frustrated female soldiers in the Israeli armed forc-
es. At the Haifa festival, “Zero Motivation” received the award of the 
Israeli Film Critics Association for the best Israeli film while Dana Ivgy 
received the award for the best actress appearing in an Israeli film.

THE HAIFA 
INTERNATIONAL FILM FESTIvAL
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9 lutego 2015 r., na 24. piętrze wieżowca 
przy rondzie „Babka” w Warszawie – wy-
dawałoby się bliżej nieba niż ziemi, odszedł 
od nas Roman Frister – pisarz, dziennikarz, 
nasz przyjaciel.

„Absolwent Oświęcimia” – jak o sobie ma-
wiał, miał za sobą długą historię walki o prze-
trwanie: poprzez II wojnę światową, Holo-
kaust, osamotnione młode lata, emigrację 
do Izraela – zderzenie z językiem hebraj-
skim, powtórny powrót do Polski i ten ostat-
ni okres poszatkowany badaniami, zabiegami 
leczniczymi i nieprzerwaną pracą. Praco-
wał dosłownie do ostatniej chwili: jego arty-
kuł ukazał się w tygodniku „Polityka” wraz  
z wiadomością o Jego śmierci.

Już od dwudziestego roku życia, gdy tuż po wojnie debiutował we 
wrocławskim „Słowie Polskim”, Roman Frister był dziennikarzem  
i takim pozostał do końca. Nawet po przyjeździe do Izraela, otoczony 
nie tylko nieprzenikalną barierą językowych dźwięków, ale i całko-
witą hermentycznością alfabetu, przezwyciężył to i został uznanym, 
cenionym dziennikarzem. Z biegiem lat odnosił duże, międzynaro-
dowe sukcesy pisarskie, wydał kilka tomów książek, między inny-
mi bestseler „Autoportret z blizną”, który został przetłumaczony na 
wiele języków, i potrafił wyrazić się twórczo zarówno po polsku, jak 
i po hebrajsku, za co nie przestanę Go podziwiać.

Wyczulony na niesprawiedliwość społeczną, wybitnie przystoj-
ny, elegancki, kulturalny, dyskretny, potrafiący słuchać. Nie zawsze 

„spotykaliśmy się” w poglądach politycznych, ale zawsze na basenie. 
Pływając, ciesząc się wodą, choć nie jej smakiem, bo smak wody, na-
wet tej najlepszej – mineralnej, wydawał nam się wątpliwy w porów-
naniu ze smakiem wina, którego Roman był wielbicielem i znawcą.

Trzy ściany pełne książek, duże antyczne biurko, za oknem miasto 
tętni wieczornym gwarem, ulica roi się od przechodniów, ale tu na 
górze panuje cisza. 67 lat twórczej pracy zamknęło się 9 lutego 2015 r. 
na 24. piętrze wieżowca na rondzie „Babka” z widokiem na Arkadię.

 

Roman Frister

Roman Frister, a writer, journalist and our 
friend, passed away in his home on the 24th 
floor of a high-rise building at Babka Round-
about in Warsaw – closer to the sky than the 
earth - on February 9, 2015.

“An Auschwitz graduate,” as he called him-
self, he had long experience of struggling for 
survival – during the Second World War, Hol-
ocaust, lonely youth, emigration to Israel, clash 
with the Hebrew language, return to Poland 
and this last period marked by frequent exam-
inations, therapeutic procedures and incessant 
work. He worked until virtually the last mo-
ment. His article was published by the “Polityka” 
weekly together with the news about his death.

Roman Frister was a journalist since he 
turned 20. He debuted in Wrocław’s “Słowo Polskie” daily soon after the 
war. Even after his arrival to Israel, where he found himself surround-
ed not only by an impenetrable barrier of language sounds, but also the 
complete hermetism of the alphabet, he managed to overcome that and 
became a reputable journalist. As time went by, he achieved big inter-
national successes as a writer. He published several books, including  
a bestseller entitled “Self Portrait with a Scar,” which was translated 
into many languages, and had the ability to express himself creatively 
both in Polish and in Hebrew, for which I will never stop admiring him. 
Sensitive to social injustice, exceptionally handsome, elegant, cultured, 
discreet, he knew how to listen to others. Our political views did not al-
ways meet halfway, but we always met each other in a swimming pool 

– swimming and enjoying water, though not its taste because the taste 
of water, even the best, mineral one, seemed to us dubious if compared 
with the taste of wine. Roman was a great lover and connoisseur of wine.

Three walls full of books, a large antique desk, the city outside teems 
with the evening hubbub and the street is full of passers-by. But here up-
stairs there is silence. Sixty seven years of creative work came to a close 
on February 9, 2015 on the 24th floor of a high-rise building at Babka 
Roundabout with a view of Arkadia.

Maria Lewińska

W Warszawie zmarł wybitny izraelski 
dziennikarz, publicysta i pisarz, Roman 
Frister. Jego dorobek obejmuje m.in. 
kilkaset publikacji na temat Bliskiego 
Wschodu i sytuacji w Izraelu.

Outstanding Israeli journalist, 
commentator and writer Roman Frister 
has died in Warsaw. His work includes 
several hundred publications about the 
Middle East and the situation in Israel.

Dziennikarz i pisarz 

Roman Frister 

przyjaciel naszej Izby.

Część Jego pamięci

Zarząd Izby Handlowej Izrael-Polska
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W okresie, gdy w izraelskim systemie oświatowym obowiązywała 
integracja, szkolnictwo było podzielone na dwie części: szkoły z matu-
rą, w których zdecydowaną większość stanowili uczniowie aszkenazyj-
scy, i szkoły zawodowe bez matury, w których zdecydowaną większość 
stanowili uczniowie sefardyjscy ze wschodnich grup etnicznych. Z tych 
kręgów rekrutowali się robotnicy fizyczni i niewykwalifikowani.  Nie-
jednokrotnie zdarzało się, że sefardyjczycy, nie mniej zdolni od swoich 
aszkenazyjskich rówieśników, nie trafiali do dobrych szkół z powodu 
nieeuropejskiego nazwiska.

W związku z obecną sytuacją w zatrudnieniu, kiedy brakuje fachow-
ców i wykwalifikowanych robotników, rząd postanowił utworzyć nową 
sieć szkół zawodowych, która w najbliższych latach zaspokoi potrzeby 
rynku. Czynniki gospodarcze już od dawna uważają, że w Izraelu jest za 
dużo absolwentów uniwersytetów i że nie wszyscy młodzi ludzie muszą 
być lekarzami, adwokatami i inżynierami. Dziś sytuację ratują emigran-
ci z Rosji, którzy pracują jako ślusarze, stolarze, mechanicy itd. Problem 
polega na tym, że są to ludzie w wieku przed emerytalnym i gdy prze-
staną pracować nikt nie będzie mógł ich zastąpić.

Plan dotyczący przywrócenia szkół zawodowych do łask ma swoich 
zwolenników i przeciwników. Do tych ostatnich należą sefardyjczycy, 
którzy wciąż pamiętają niedobrą historię izraelskich szkół zawodowych. 
Według nich, przywrócenie szkół zawodowych bez matury nie tylko 
uniemożliwi uczniom zdobycie wyższego wykształcenia, ale usankcjo-
nuje również podziały etniczne i społeczne.

Zwolennicy szkół zawodowych twierdzą, że zostaną one przystoso-
wane do potrzeb XXI w. Będą na wysokim poziomie, a uczniowie będą 
się uczyć zawodów zupełnie innych niż miało to miejsce w latach 70-
90. ub. wieku. Ponadto tysiące dobrze wykwalikowanych techników, 
kreślarzy, ślusarzy, precyzyjnych specjalistów od fotografiki i podob-
nych zawodów, przyczyni się do modernizacji wielu fabryk i zakładów 
przemysłowych.

Nie jest kwestią przypadku, że na izraelskich budowach pracują głów-
nie Chińczycy. Nie zawsze dlatego, że Izraelczycy nie chcą ciężko pra-
cować, ale również  dlatego, że nie mają żadnego przygotowania  i do-
świadczenia zawodowego.

Należy przy tym podkreślić, że robotnicy budowlani w Izraelu dużo 
zarabiają, np. majster na budowie ponad 15 tysięcy szekli (4 tys. USD) 
miesięcznie plus premie. Dużo więcej zarabiają mechanicy samochodo-
wi, ale i tak już teraz ich brakuje.

Przy wprowadzaniu obecnej reformy należy pamiętać o kilku spra-
wach. Po pierwsze, że nie należy popełniać błędów z przeszłości. I po 
drugie, że duża część z kilkusettysięcznej rzeszy ludzi zarabiających 
ustawowe minimum mogłaby zarabiać dwukrotnie i trzykrotnie wię-
cej, gdyby umiała wykonywać jeden z poszukiwanych w Izraelu zawo-
dów. A do tego nie potrzebna jest ani matura, ani dyplom absolwenta fi-
lologii na uniwersytecie.

Wśród nauczycieli i wychowawców jest pełne poparcie dla rządo-
wych planów dotyczących wzmocnienia i upowszechnienia szkolnic-
twa zawodowego. – To najlepsze wyjście dla uczniów i uczennic, którzy 
nie chcą, lub nie mogą być adwokatami – mówią w Ministerstwie Edu-
kacji. Według planów perspektywicznych tego resortu, połowę wszyst-
kich średnich szkół w Izraelu stanowić będą szkoły technologiczno-za-
wodowe. Z badań przeprowadzonych pod koniec 2014 r. wynika, że na 
rynku pracy najbardziej poszukiwani są pracownicy fizyczni.

In the period when the Israeli education system was based on in-
tegration, the school system was divided into two parts: schools with 
school-leaving examinations, where Ashkenazi students represented 
an overwhelming majority, and vocational schools, where an over-
whelming majority of students was Sephardic from eastern ethnic 
groups. Manual and unskilled workers came from the latter schools. 
It often happened that Sephardic students, no less talented than their 
Ashkenazic peers, did not land in good schools because of their un-
European names.

In connection with the present employment situation, with a short-
age of specialists and skilled workers, the government has decided to 
establish a new network of vocational schools to meet the needs of 
the labour market in coming years. The economic authorities have 
believed for a long time that Israel has too many university gradu-
ates and that not all young people have to be physicians, lawyers and 
engineers. Today, the situation is saved by immigrants from Russia 
who work as welders, carpenters, mechanics and so on. The problem 
is that these people are nearing retirement age and there is no one to 
replace them once they have stopped working.

The plan to restore vocational schools to favour has advocates and 
opponents. Among the latter are the Sephardim, who still remember 
the bad past of Israeli vocational schools. They argue that restoring the 
vocational schools without school-leaving exams will not only make 
it impossible for the students to go to university, but will also sanc-
tion ethnic and social divisions.

The supporters of the vocational schools argue that the schools will 
be adjusted to meet 21st-century needs – they will represent high ed-
ucational standards and will be teaching different vocations than in 
the period from the 1970s to 1990s. Additionally, thousands of well-
qualified technicians, draughtsmen, welders, photography special-
ists and people with similar occupations will contribute to the mod-
ernization of many factories and industrial plants.

It is no coincidence that most of the people working on Israeli con-
struction sites are Chinese. The reason is not always that Israelis do 
not want to work hard. It is also because they lack vocational prepa-
ration and experience.

It should be stressed that construction workers earn a lot in Israel. 
For example, a master builder earns over 15,000 shekels (USD4,000) 
a month plus bonuses. Car mechanics earn much more, but despite 
that, there is already a shortage of them.

When implementing the school reform, one should remember about 
several things. Firstly, mistakes of the past must not be repeated. Sec-
ondly, a large part of the several hundred thousand people who earn 
a legally minimum wage could earn two or three times more if they 
had the skills needed to exercise one of the trades sought-after in Is-
rael. And to do so, one does not need to have a school-leaving certifi-
cate or complete language and literature studies at a university.

Teachers and educators fully support the government’s plans to 
strengthen and popularize vocational education. “It is the best choice 
for students who do not want to, or cannot, be lawyers,” they say 
at the Ministry of Education. In line with the ministry’s long-term 
plans, vocational technology schools are to account for half of all sec-
ondary schools in Israel. Surveys carried out at the end of 2014 show 
that manual workers are sought-after the most on the labour market.

Kierunek: szkoły 
zawodowe

Direction: vocational 
schools

David Stern
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Coraz częstsze wizyty przywódców Japonii i Chin w Izraelu to bar-
dziej gospodarka niż polityka.

Nie jest rzeczą zrozumiałą samą przez się, że potężne gospodarki Da-
lekiego Wschodu coraz bardziej interesują się Izraelem. Niedawna wizy-
ta premiera Japonii, który przywiózł ze sobą ponad stu przedstawicieli 
mega-biznesu, i podobne wizyty przywódców innych państw Dale-
kiego Wschodu świadczą, że byłe „tygrysy”, które w międzyczasie wy-
rosły na kolosy w skali światowej, uważają, że w małym Izraelu moż-
na robić duże interesy. 

Podczas gdy Japonia interesuje się głównie izraelskimi osiągnięciami 
w dziedzinie nowoczesnych technologii, Chiny „idą na całego”, chcąc 
jak najwięcej zainwestować w izraelską gospodarkę – również tradycyj-
ną. W 2014 r. podpisano kilka izraelsko–chińskich umów dotyczących 
wspólnej realizacji ogromnych projektów inwestycyjnych, jak na przy-
kład budowa dwóch nowoczesnych portów morskich w Hajfie i Aszdodzie.   

Sternicy izraelskiej gospodarki opowiadają się za szeroko pojętą 
współpracą z Dalekim Wschodem. Polityka ta budzi czasami opór, po-
nieważ niektórzy obawiają się, że może ona zainicjować wyprzedaż izra-
elskich dóbr narodowych. Znamienna pod tym względem była reakcja 
niektórych środowisk opiniotwórczych, które swego czasu protestowały 

przeciwko sprzedaniu Chińczykom znanego koncernu żywnościowego 
„Tnuwa”. - To nie tylko biznes. To również symbol Izraela – twierdzili. – 
A symbolu się nie sprzedaje, nawet za wysoką cenę. 

Czynniki gospodarcze odrzucają tego typu rozumowanie, podkre-
ślając że jest ono anachronizmem i nie nadąża za wymogami globaliza-
cji. Podają za przykład Indie, które w ciagu ostatnich lat nie tylko kupują 
izraelskie firmy nowych technologii, ale jednocześnie sprzedają wszyst-
ko, co Izraelczycy chcą kupić. Już teraz w Indiach przebywa duża grupa 
telawiwskich biznesmenów, którzy chcą inwestować na subkontynencie.

Wśród izraelskich analityków panuje opinia, że na dłuższą metę przo-
dujące gospodarki Dalekiego Wschodu znacznie zmniejszą tempo roz-
woju. – Podobnie było u nas. Przez ostatnie kilka lat wzrost tempa roz-
woju gospodarczego budził podziw w USA i Europie. Rok 2014 był już 
inny i, mimo że gospodarka izraelska dalej rośnie, tempo wzrostu jest 
już niższe – twierdzą eksperci.

Czy można rozwijać się w szalonym tempie w nieskończoność? – pyta 
w związku z tym telawiwska gazeta „Kalkalist”. – I czy model gospo-
darek azjatyckich należy przenieść na grunt Izraela? Odpowiedzi na te 
pytania nie są jednoznaczne.

Arie Gordon

The increasingly frequent visits paid to Israel by the leaders of Japan 
and China are associated more with the economy than with politics.

It is not a matter of course that the powerful Far Eastern econo-
mies are increasingly interested in Israel. A recent visit of the Japanese 
prime minister, who has brought with him more than 100 representa-
tives of big business, and similar visits paid by the leaders of other Far 
Eastern countries prove that the former “tigers,” who in the meantime 
have grown to become global giants, believe it is possible to strike big 
deals in the tiny Israel.

While Japan is interested mainly in Israeli achievements in modern 
technologies, China goes the whole hog and wants to invest as much as 
possible in the Israeli economy, including its traditional sectors. In 2014, 
several Israeli-Chinese agreements were signed to jointly carry out huge 
investment projects, like for example the construction of two modern 
sea ports in Haifa and Ashdod.

Those in charge of the Israeli economy support broadly-understood 
cooperation with the Far East. Sometimes, this policy arouses oppo-
sition because some people worry that it may trigger the sale of Israe-
li national assets. The reaction of the opinion-forming circles who pro-
tested some time ago against the sale of the well-known food company 

Tnuva to the Chinese was revealing in this respect. “It is not just busi-
ness, it is also a symbol of Israel,” they argued. “You do not sell a sym-
bol, not even at a high price.”

The economic authorities reject this kind of reasoning. They say it is 
anachronistic and does not keep up with the requirements of globaliza-
tion. They cite the example of India, which in recent years not only has 
been buying Israeli technology businesses, but also selling what the Is-
raelis want to buy. A large group of Tel Aviv business people is already 
present in India and they want to invest in the subcontinent.

Israeli analysts are of the opinion that in the long run the leading 
Far Eastern economies will slow down considerably. “The same was the 
case with us. In the past several years the acceleration of our econom-
ic growth aroused admiration in the United States and Europe. But the 
year 2014 was different and, although the Israeli economy continues to 
expand, the pace of growth is now lower,” experts say.

“Is it possible to grow at a frantic pace indefinitely?” asks “Kalkalist,” 
a Tel Aviv newspaper. “And should the Asian economic model be trans-
ferred to Israel?” Answers to these questions are not clear-cut.

Arie Gordon

Wiatry z Dalekiego Wschodu

Winds from the Far East
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Last year, additional taxes were imposed on alcohol. Twenty years 
ago no one would have paid any attention to that. Sweet red wine was 
the only alcoholic beverage popular in Israel at that time. It always stood 
on the table during Jewish religious holidays and was used for various 
rituals and synagogal ceremonies. Everything changed after the arriv-
al of 1.5 million immigrants from the former Soviet Union.

Today’s Israel grapples with the problem of drunkenness and alco-
holism. Cheap vodkas have not only established a permanent presence in 
pubs, clubs and discos, but also at schools and in residential courtyards. 

This is why the Ministry of Finance has imposed draconian taxes 
on alcoholic products, especially vodkas, brandy and beer, which in 
recent years has become an essential product for the young. Some say 
maliciously that the new tax policy has nothing to do with counter-
acting alcoholism and that its goal is simply to raise receipts for the na-
tional budget. Some social activists think that the reform “hits first of 
all the middle class and economically weak groups.”

Although the table concerns only beer, it well illustrates the situ-
ation of this drink in Israel compared with European countries. Al-
though the tax in Britain is higher than in Israel, beer is cheaper in the 
first country by 30%.

Jak zarobić 
na piwie?

How to cash in 
on beer?

Podatek na litr piwa (w szeklach) / Tax per 1 litre 
of beer (in shekels)
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REKLAMA

W ubiegłym roku nałożono dodatkowe podatki na al-
kohol. Jeszcze dwadzieścia lat temu nikt nie zwróciłby na 
to uwagi. Jedynym alkoholem, jaki był wtedy popularny 
w Izraelu, było czerwone, słodkie wino. Stało ono zawsze 
na stole podczas żydowskich świąt religijnych i służyło do 
różnych obrzędów i ceremonii synagogalnych. Wszystko 
zmieniło się po przyjeździe półtoramilionowej emigracji  
z byłego Związku Radzieckiego.

Współczesny Izrael zmaga się z problemem wynikają-
cym z pijaństwa i alkoholizmu. Tanie wódki na stałe zado-
mowiły się nie tylko w pubach, klubach i dyskotekach, ale 
również w szkołach i na osiedlowych podwórkach. 

Dlatego Ministerstwo Skarbu nałożyło drakońskie po-
datki na wyroby alkoholowe, szczególnie na wódki, bran-
dy i piwo, które w ostatnich latach stało się wśród młodych 
artykułem pierwszej potrzeby. Złośliwi twierdzą, że nowa  
polityka podatkowa nie ma nic wspólnego z walką z alko-
holizmem i że po prostu chodzi o zwiększenie dochodów 
skarbu państwa. Niektórzy działacze społeczni uważają, 
że reforma alkoholowa „godzi przede wszystkim w klasę 
średnią i warstwy słabe ekonomicznie”.

Tabelka dotyczy wprawdzie tylko piwa, ale dobrze ilu-
struje sytuację tego „trunku” w Izraelu w porównaniu z in-
nymi państwami europejskimi. Mimo, że podatek w Wlk. 
Brytanii jest wyższy niż w Izraelu, to piwo jest w niej tań-
sze o 30%.
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na facebook
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Sześciu izraelskich profesorów, laureatów Nagrody Nobla, wystoso-
wało do premiera Beniamina Netaniahu petycję wzywającą do anulo-
wania przepisów o ograniczeniu doświadczeń naukowych na zwierzę-
tach.  – Z całą sympatią dla zwierząt, musimy wybrać - albo one, albo 
my – mówi prof. Aharon Ciechanover, który w 2004 r., wraz z Avramem 
Hershko i Irvinem Rose, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii 
za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze 
udział białko ubikwityna.

- Pragniemy Pana poinformować, że przyszłość badań naukowych 
w Izraelu znalazła się w stanie zapaści – głównie dlatego, że ograniczo-
no w sposób dramatyczny zakres doświadczeń na zwierzętach – piszą 
w liście czołowi naukowcy izraelscy.

Już od dłuższego czasu ośrodki akademickie i badawcze alarmują 
w związku z tym, co określają „spadkiem jakości nauki”. Według nich 
przepisy, o których zadecydowano ze względów humanitarnych, są  
w rzeczywistości antyhumanitarne, ponieważ godzą w życie i zdrowie 
milionów ludzi. - Badania laboratoryjne na zwierzętach stanowią inte-
gralną część w procesie poszukiwania lekarstw i środków przedłużają-
cych życie oraz poprawiających jego jakość. Przerwanie, lub nawet ogra-
niczenie tych badań, sprawi, że będziemy bezbronni w obliczu różnych 
chorób i epidemii – piszą autorzy listu.

Nie po raz pierwszy sprawa doświadczeń na zwierzętach stanęła 
w centrum publicznej dyskusji w Izraelu, ale po raz pierwszy grupa 
najwybitniejszych naukowców i badaczy zajęła oficjalne stanowisko . – 
Chodzi o życie człowieka. Badania i doświadczenia muszą być kontynu-
owane. Przez dłuższy czas środowiska badawcze próbowały „po cichu” 
załatwić sprawę. – Niestety, nic z tego nie wyszło i dlatego postanowi-
liśmy zabrać głos – mówią rektorzy uniwersytetów. Podkreślają, że dla 
doświadczeń ze zwierzętami nie ma żadnej alternatywy i że nie ma żad-
nych środków zastępczych: - Robimy to, ponieważ nie mamy wyjścia.

Należy przy tym zaznaczyć, że badania laboratoryjne na zwierzętach 
nie gwarantują znalezienia odpowiednich lekarstw dla ludzi. I tak np. 
92% lekarstw podanych zwierzętom okazało się nieefektywne w lecze-
niu ludzi. Bardzo często zdarza się, że po wieloletnich badaniach środki 
z powodzeniem zastosowane na zwierzętach, są właściwie bezwarto-
ściowe – argumentują przeciwnicy doświadczeń na nich.

- To prawda, ale wnioski wyciągane na podstawie takiej statystyki nie 
są słuszne. Bez tych doświadczeń postęp medycyny jest nie do pomyśle-
nia . Trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo pieniędzy. Wiemy dobrze, że 
nawet kilkudziesięcioletnie badania i doświadczenia nie zawsze kończą 
się sukcesem – odpowiadają profesorowie.

W 2013 r. laboratoria badawcze w Izraelu wykonały doświadcze-
nia na 299 144 zwierzętach, w tym na 209 831 myszach, 21 000 ptaków, 
1.482 królikach, 1 312 świniach, 1 057 krowach, 25 małpach i 12 koniach. 
Po raz pierwszy zaprzestano doświadczeń na psach i kotach. - Ludzie, 
którzy z niebywałą energią walczą o zaprzestanie doświadczeń na psach  
i kotach zapominają  często, że żyją dzięki lekarstwom, wypróbowa-
nym wcześniej na zwierzętach. Nie chodzi o poziom badań czy postęp 
nauki, chodzi o ludzkie życie i zdrowie – podkreśla prof. Dan Szecht-
man, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2011 r. za odkrycie 
kwazikryształów. – W tej sprawie nie ma dobrych i złych. Naukowcy nie 
są ludźmi bez serca i nie wszyscy przeciwnicy doświadczeń są litości-
wymi obrońcami zwierząt. Jedyną ideologią, która powinna nami kie-
rować jest dobro człowieka.

Six Israeli professors, laureates of the Nobel Prize, have sent a pe-
tition to Prime Minister Benjamin Netanyahu calling for the annul-
ment of the regulations which restrict scientific experiments with 
animals. “Although we like animals, we have to choose: it is either 
them, or us,” says Prof. Aaron Ciechanover, who received the Nobel 
Prize in Chemistry in 2004 together with Avram Hershko and Irvin 
Rose for discovering the process of protein degradation inside cells 
involving ubiquitin.

“We wish to inform you that the future of scientific research in Is-
rael is in a state of collapse, mainly because the scope of animal test-
ing has been reduced dramatically,” the leading Israeli scientists 
write in their letter.

For quite a long time academic and research centres have raised 
alarm over what they call “a decline in the quality of research.” They 
argue that the regulations adopted for humanitarian reasons are in 
fact anti-humanitarian because they put at risk the life and health of 
millions of people. “Laboratory tests on animals are an integral part 
in the process of searching for medicines and substances extending 
life and improving its quality. If we discontinue, or even only reduce, 
these tests we will be defenceless in the face of various diseases and 
epidemics,” write the authors of the letter.

It is not for the first time that experiments with animals have been 
put in the centre of public discussion in Israel, but it is for the first 
time that a group of the most outstanding scientists and researchers 
has taken an official stand: “It is about human life. The tests and ex-
periments have to be continued.” For quite some time the research 
community tried to handle the issue quietly. “Unfortunately, it did 
not work and this is why we have decided to speak,” say university 
rectors. They stress there is no alternative to experiments with ani-
mals: “We are doing this because there is no other way.”

It should be pointed out, however, that laboratory tests on ani-
mals do not guarantee the discovery of medicines suitable for peo-
ple. For example, 92% of drugs administered to animals have turned 
out ineffective in the treatment of people. It often happens that af-
ter many years of tests substances successfully used in animals turn 
out to be virtually worthless, argue those who oppose animal testing.

“It is true, but the conclusions drawn on the basis of these statis-
tics are wrong. Without these experiments progress in medicine is 
unthinkable. You need a lot of patience and a lot of money. We know 
well that even decades-long research and experimentation do not al-
ways end in success,” the professors respond.

In 2013, research labs in Israel made experiments on 299,144 an-
imals, including 209,831 mice, 21,000 birds, 1,482 rabbits, 1,312 pigs, 
1,057 cows, 25 monkeys and 12 horses. For the first time there were 
no experiments on dogs and cats. “The people who fight with excep-
tionally great energy for a ban on experiments with dogs and cats of-
ten forget that they themselves are alive thanks to medicines which 
were tested earlier on animals. It is not about research standards, or 
scientific progress. It is about human life and health,” says Prof. Dan 
Shechtman, a laureate of the Nobel Prize in Chemistry, which he won 
in 2011 for the discovery of quasicrystals. “In this case, there are no 
good people and bad people. Scientists are not heartless persons. And 
not all of those who oppose the experiments are merciful defenders 
of animals. Human good is the only ideology that should guide us.”

Albo zwierzęta albo my Either animals, or us

   Ofra Lewin
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European Food hub

Poland - after France, Spain and Germany - has the fourth biggest 
arable land area (11 million hectares), the second biggest grains sow-
ing area (7.7 million hectares, that is 14% of the EU’s total) and the 
eighth biggest grassland area (3.2 million hectares) in Europe. The 
food sector is one of the most important and fastest growing branch-
es of the national economy. And so is the food sector for Eastern Po-
land - the country’s biggest macroregion.  Eastern Poland covers over 
30% of Polish land and consists of five Polish provinces: Warmińsko-
Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie 
located along the border with Russia, Belarus and Ukraine. The bor-
der is also the eastern boundary of the European Union. The impor-
tance of the food industry for Eastern Poland is very high, with ag-
ricultural land covering 32% of the region’s area. The value of food 
produced in East ern Poland accounts for 20% of the total value of 
food produced in the country as a whole. The strength of the indus-
try in the region is also indicated by the significant number of com-
panies from this region in cluded in the national ranking of the 500 
largest Polish companies. Among them are Mlekpol from Grajewo in 
Podlaskie province, the biggest producer of dairy in Poland, and Mle-
kowita, the second biggest milk-processing plant in Poland, located 
in Wysokie Mazowieckie in Podlaskie province. Indykpol SA is also 
worth mentioning as the company is the biggest producer of meat 
and poultry products in Poland.  Those factors make Eastern Poland 
the real agri-food hub of Poland and one of the most important food 
producing centres in the whole Europe.

Food processing in Eastern Poland develops main ly due to the rich 
agricultural tradition of the region and its clean environment. Favour-
able conditions exist especially in Lubelskie province because of its 
fertile soil and mild climate. However, it should be emphasized that 
the resources are fairly uni form and evenly spread in all the five prov-
inces. Eastern Poland’s food industry is characterized by great diver-
sity. The dominant branches of the agri-food processing in dustry are 
the dairy sector and meat processing. They are regarded as the most 
strategic ones for the marcoregion. Fruit and vegetable processing, 
grain processing, the sugar industry and distillery-brewery produc-
tion are also present in the region. 

Eastern Poland is a nat ural base for the development of organic 
farming and processing of organic food products. The region’s agrar-
ian character and low level of environmental pollution are important 
issues to support organic production. Therefore, the macroregion is a 
natural base for the development of this industry. More than 47% of 
Polish organic farms are located in Eastern Poland.  In order to devel-
op such initiatives, the Organic Food Valley Cluster has been start-
ed in Lubelskie province.

Competitive advantages

Polish agri-food exports have flourished since Poland’s accession 
to the EU. Trade in agri-food products is characterized by a huge in-
ternal diversity. The fruit and vegetable sector is the largest export-
er and a significant amount of these exports come from Eastern Po-
land. The tobacco, dairy, poultry and grain processing sectors have 
also recorded a high pace of exports growth. 

One of the most important advantages of the Polish food sector is 
flexibility. Polish food production can be easily and quickly adjusted 
to the actual needs and expectations of a particular export market. 
Recently, basing on the long-lasting tradition of organic food produc-
tion, Poland’s agri-food sector has invested in the production of pro-
biotic, low-fat products enriched with Omega 3 fatty acids. 

Polish food products are natural, healthy, innovative and availa-
ble around the world at competitive prices. Thus, Poland has all the 
assets needed to be one of the leading food producers and export-
ers in Europe.

To learn more about the Polish agri-food sector visit: http://whyeasternpoland.eu/en

Article prepared by the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ)

Buy best food from (Eastern) Poland

Poland is one of the leading producers and exporters of food in Europe. The agri-food sector is also one 
of the greatest strengths of Poland’s biggest macroregion – Eastern Poland. The vast area of land, local 
conditions, a long-lasting tradition of organic food production coupled with financial support from 
the EU funds create perfect conditions for the development of the food industry and the production 
of high quality, healthy and organic food.

Photo: Olga Lyubkina – Fotolia.com
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W świętym mieście 
Cfacie, stolicy żydow-
skiej mistyki kabalistycz-
nej, również obecnie zda-
rzają się cuda.

Izaak Luria, szesna-
stowieczny mistyk i ka-
balista, urodził się na 
ziemiach polskich. Kie-
dy był małym dzieckiem, 
rodzice zabrali go na Bli-
ski Wschód. Cała rodzi-
na osiadła w Jerozoli-
mie. Gdy zmarł ojciec, 
owdowiała matka prze-
prowadziła się do Kairu  
i wysłała syna na na-
ukę do najwybitniej-
szych rabinów. Mając 
niecałe 17 lat Luria po-
rzucił rodzinę i przeniósł 
się na bezludną wyspę 
na Nilu, gdzie w całkowitej samotności oddał się studiom reli-
gijnym. Po siedmiu latach przyjechał do Eretz Israel i zamiesz-
kał w świętym mieście Cfat w Górnej Galilei, gromadząc wokół 
siebie dużą grupę uczniów. Bardzo szybko jego sława wielkiego 
znawcy kabały i magii rozeszła się po całym Bliskim Wschodzie  
i dotarła nawet do Europy. 

Któregoś dnia miał objawienie dokładnie opisane w książce „Drze-
wo życia”. To głównie Luria sprawił, że Cfat stał się stolicą żydow-
skiej mistyki i magii. Luria był wizjonerem i utrzymywał, że pozostaje  
w stałym kontakcie z duszami zmarłych. Podczas wędrówek po Gali-
lei, wskazywał swoim uczniom zapomniane miejsca wiecznego spo-
czynku rabinów i mędrców żydowskich.

Kiedy zmarł w wieku 38 lat w czasie panującej w Galilei zarazy, 
jego nauki zaczęli głosić uczniowie. Główna teza tego mistyka głosiła, 
że pierwotny boski ład, który ludzkość naruszyła, można przywró-
cić  drogą modlitwy i przykładnego życia. Zbawienie musi być jed-
nak poprzedzone gotowością każdego człowieka do osiągnięcia we-
wnętrznej harmonii. Nauki te znalazły szeroki oddźwięk, szczególnie 
wśród Żydów sefardyjskich pochodzących ze Wschodu. W następnych 
latach część jego poglądów wypaczyli i nadużyli różni fałszywi pro-
rocy, którzy zapowiadali szybkie nadejście Mesjasza i Odkupiciela.

Grób Izaaka Lurii w galilejskim mieście Cfat zajmuje wyjątkową 
pozycję na mapie świętych miejsc żydowskich w Galilei. W ostatnich 
latach stał się miejscem masowych pielgrzymek religijnych Żydów  
z Izraela i świata. Wierzą oni, że już sama obecność przy grobie może 
sprawić cuda. Najwięcej ludzi przyjeżdża tam w okresie tak zwanych 
Strasznych Dni, między Rosh Hashana – żydowskim Nowym Rokiem, 
a Yom Kippur – Sądnym Dniem. Cfat, miasto w którym żył i działał Lu-
ria, jest jednym z najważniejszych żydowskich ośrodków religijnych. 
Połączenie przeszłości z teraźniejszością nadaje mu szczególny urok. 
Obok barwnej dzielnicy artystycznej, w Cfacie działa kilkaset szkół  
i uczelni religijnych. Większość zajmuje się kabałą i mistyką żydowską.

Even these days 
miracles happen in the 
holy city of Tzfat, the 
capital of kabbalah, 
known as Jewish mys-
ticism. 

Isaac Luria, a 16th-
century mystic and 
kabbalist, was born in 
Poland. When he was  
a young child his par-
ents took him to the 
Middle East. The whole 
family settled in Jeru-
salem. When the fa-
ther died, the widowed 
mother moved to Cai-
ro and sent her son to 
the most outstanding 
rabbis to be educated. 

Before he turned 17, Luria 
abandoned his family and 

moved to an uninhabited island on the Nile where he pursued religious 
studies in total isolation. After seven years he arrived in Eretz Israel, 
settled in the holy city of Tzfat in Upper Galilee and gathered around 
himself a large group of disciples. His fame as a great expert in kabba-
lah and magic quickly spread across the whole Middle East and even 
reached Europe.

One day he had a revelation, which is described in detail in the book 
“Tree of Life.” It is mainly thanks to Luria that Tzfat has become the cap-
ital of Jewish mysticism and magic. Luria was a visionary and claimed 
he was in regular contact with the souls of the dead. During his tours of 
Galilee he showed his disciples forgotten places of eternal rest of Jew-
ish rabbis and sages.

After he died at the age of 38 during a plague in Galilee his disci-
ples started to preach his teachings. The main thesis of this mystic is 
that it is possible to restore the original divine order, which has been 
disturbed by people, through prayer and decent life. However, salva-
tion always has to be preceded by man’s readiness to achieve internal 
harmony. These teachings had a wide following, especially among Se-
phardic Jews from the East. In subsequent years, various false proph-
ets, who predicted an early coming of Messiah and Redeemer, distort-
ed and abused some of his views.

Isaac Luria’s grave in Tzfat occupies a special place on the map of 
Jewish holy places in Galilee. In recent years it has become a destina-
tion for mass pilgrimages by religious Jews from Israel and other coun-
tries. They believe that being present at the grave is enough for mira-
cles to happen. The biggest number of people arrive here in the period 
called the Days of Awe, between Rosh Hashanah, the Jewish New Year, 
and Yom Kippur, the Day of Atonement. Tzfat, a city where Luria lived 
and was active, is one of the most important Jewish religious centres. The 
combination of the past and present gives it a special charm. Apart from  
a colourful artistic district, there are several hundred religious schools 
in Tzfat. Most deal with kabbalah and Jewish mysticism.

Mistyka w służbie 
turystyki

Mysticism in the service 
of tourism

Sasza Federman

Grób Izaaka Lurii w Galilei  / Isaac Luria’s grave in Galilee



2015 • izrael - polska • 31

Izraelski naukowiec chce uwolnić świat od ropy 
naftowej

Od ponad 10 lat izraelski naukowiec i filantrop, Yossie Hollander wal-
czy o uwolnienie świata od zależności od ropy naftowej. W 1999 r. sprzedał 
on amerykańskiemu koncernowi BMC swoją firmę nowoczesnych tech-
nologii za 650 mln USD i od tego czasu zajmuje się badaniami nad alter-
natywnymi źródłami energii.

- Nafta znajduje się we wszystkim czego dotykamy i co spotykamy na 
naszej drodze – twierdzi. - Jest najważniejszym czynnikiem powodują-
cym ocieplenie ziemi. Według mnie, ludzkość nie ma problemu energe-
tycznego, ma natomiast bardzo poważny problem z naftą. 

W 2012 r. Hollander utworzył fundację „Fuel Freedom Fundation”, 
która postawiła sobie za cel uwolnienie Stanów Zjednoczonych i gospo-
darki krajów rozwiniętych od ropy naftowej. Według niego, wstępnym 
warunkiem jest przełamanie „monopolu naftowego”, co oznacza, że już 
teraz w wielu gałęziach przemysłu można posłużyć się tanimi i czystymi 
źródłami energii.  - Jest to kwestia polityki, strategii i oczywiście ogrom-
nych pieniędzy, z których nie chcą zrezygnować naftowi monopoliści.

Światu nie grozi brak ropy naftowej. Według amerykańskich anali-
tyków zasoby ropy starczą co najmniej na najbliższe tysiąc lat. Hollander, 
na przykładzie Izraela, wskazuje, że w ostatnich latach tradycyjne źródła 
energii, np. ropa naftowa i gaz, znaleziono w nieoczekiwanych miejscach, 
które nigdy nie znajdowały się na mapie poszukiwań i doświadczalnych 
wierceń. Jednocześnie alarmuje przed wzrostem cen ropy. Z jego obliczeń 
wynika, że za 10 lat cena baryłki znacznie wzrośnie. - Głównie dlatego, 
że popyt na ropę wzrasta na całym świecie w zastraszającym tempie. Jed-
nocześnie jednak, w ciągu kilku lat, cena baryłki może spaść do 30 USD, 
ale pod warunkiem, że wprowadzi się nowe źródła energii. Mogą one być 
dostępne już za 2-3 lata.

W Izraelu prowadzi się bardzo zaawansowane badania w tym zakresie 
i zdaniem Hollandera ta ocena jest jak najbardziej realna. W ciągu ostat-
niej dekady cena nafty wzrosła pięciokrotnie. Mimo to, zapotrzebowanie 
na nią wzrosło. Dramatyczny spadek ceny ropy naftowej, spowodowany 
wprowadzeniem nowych źródeł energii, będzie nie tylko wielką rewolu-
cją w gospodarce świata, ale będzie też rewolucją polityczną, która wytrą-
ci broń z ręki skorumpowanym dyktaturom w różnych częściach świata.

- Jeżeli baryłka ropy naftowej kosztować będzie 30 USD, Putin nie bę-
dzie miał pieniędzy na wojnę z Ukrainą, a Iran nie będzie mógł finanso-
wać Hezbollahu i Hamasu – mówi Hollander.

- Konsumenci muszą mieć możliwość wyboru – wyjaśnia w rozmo-
wie. I pyta: – Dlaczego nafta? A dlaczego nie etanol, metylen czy natu-
ralny gaz? Te źródła energii już są, ale monopole naftowe i polityczne nie 
lubią konkurencji. Nie znam żadnego dobrego powodu, dla którego sa-
mochody są na benzynę. Może je z powodzeniem zastąpić etanol. A jeże-
li ktoś nie lubi etanolu, niech go nie kupuje. Energetyczny supermarket 
powinien oferować urozmaicony wachlarz towarów - nie tylko 95 czy 96 
oktanową benzynę. 

W połowie roku odbędzie się w Tel Awiwie sympozjum naukowe na 
temat alternatywnych źródeł energii. Yossie Hollander przedstawi na nim 
swój plan na ten temat. W międzyczasie zrealizował film dokumentalny o 
tym w jaki sposób świat, który codziennie wstrzykuje sobie do żyły setki 
milionów baryłek nafty, może uwolnić się od syndromu czarnego złota.

An Israeli scientist wants to free the world from 
petroleum

For more than 10 years Yossie Hollander, an Israeli scientist and phi-
lanthropist, has fought to free the world from its dependence on pe-
troleum. In 1999, he sold his high-tech firm to the BMC corporation for 
USD650 million and since that time has dealt with research into alter-
native energy sources.

“Petroleum is in everything we touch and meet on our way,” he 
says. “It is the most important factor behind global warming. I think 
mankind does not have a problem with energy but it does have a very 
serious problem with petroleum.”

In 2012, Hollander set up the Fuel Freedom Foundation, whose goal 
is to free the United States and the economies of other developed coun-
tries from petroleum. According to him, the pre-condition is to over-
come the “petroleum monopoly,” which means that cheap and clean 
energy sources can already be used in many industries. “It is a ques-
tion of politics, strategy and of course the big money that the oil mo-
nopolists do not want to give up.” 

The world does not face a shortage of petroleum. According to Amer-
ican analysts, oil reserves will last at least 1,000 years. Hollander cites 
Israel’s example to point out that in recent years conventional energy 
sources, like for example oil and gas, have been found in unexpected 
places, which have never featured on the map for explorations and ex-
perimental drilling. At the same time, he warns of a rise in oil prices. 
It follows from his calculations that in 10 years’ time the price per bar-
rel will increase significantly. “Mainly because demand for oil is grow-
ing at an alarmingly fast pace across the world. However, the price per 
barrel may well drop in several years to USD30 on condition that new 
sources of energy are introduced. They may be available as early as in 
two or three years,” he says.

Very advanced research is conducted in Israel in this field and Hol-
lander believes this assessment is absolutely realistic. In the past dec-
ade, the price of petroleum increased fivefold. Despite that, demand for 
it also increased. The dramatic drop in oil prices to be caused by the in-
troduction of new energy sources will not only be a big revolution in the 
global economy, but also a political revolution which will take the wind 
out of the sails of corrupt dictatorships in various parts of the world.

“If one oil barrel costs USD30 Putin will not have money for the 
war with Ukraine and Iran will not be able to finance Hezbollah or Ha-
mas,” Hollander says.

“Consumers should have a choice,” he says and asks: “Why petro-
leum? Why not ethanol, methanol or natural gas? These energy sources 
are already there, but oil and political monopolies do not like compe-
tition. I do not know any good reason why cars should run on gaso-
line. It can be easily replaced with ethanol. And if you do not like eth-
anol do not buy it. An energy supermarket should offer a diversified 
range of products – not only gasoline with an octane rating of 95 or 96.”

A scientific symposium on alternative energy sources will be held 
in Tel Aviv in the middle of this year. Yossie Hollander will present his 
plans at the symposium. In the meantime, he has made a documentary 
about how the world, which injects into its veins hundreds of millions 
of oil barrels every day, may free itself from “black gold syndrome.”

Złoto nie musi  
być czarne

Gold does not have to  
be black

Adi Savidan

Epoka kamienna nie skończyła się ponieważ zabrakło kamieni. 
Podobnie również dominacja energetyczna niektórych państw nie 
skończy się, ponieważ zabraknie ropy naftowej.

The Stone Age did not end because we had run short of stones. 
Likewise, the energy dominance of some countries will not end 
because we will run out of oil.
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7 listopada w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odby-
ła się XII Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez wydawcę 
anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market”, pod patronatem Wicepre-
miera i Ministra Gospodarki  Janusza Piechocińskiego, Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk prof. Michała Kleibera i Rektora Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie  Prof. Tomasza Szapiro.

- Ostatnie ćwierćwiecze było jednym z najlepszych okresów, a może 
najlepszym, w dziejach polskiej historii - powiedziała Krystyna Woźniak

-Trzosek, Redaktor Naczelna „Polish Market”. 

Premier Janusz Piechociński w swoim przemówieniu mówił: - Dobra 
polityka służy ludziom tylko wtedy, kiedy służy gospodarce. Gospodar-
ka potrzebuje liderów wśród przedsiębiorców, którzy będą potrafili zbu-
dować silne i rozpoznawalne marki. Przedsiębiorców, którzy będą kiero-
wać swoje firmy na tory ekspansji i wzrostu.

Podczas Gali ogłoszone zostały wyniki Rankingu Pereł Polskiej Go-
spodarki, opracowanego dzięki współpracy merytorycznej z Zakładem 
Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

W kategorii Pereł Wielkich zwycięzcami zostały firmy PGE Polska 
Grupa Energetyczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji m.st. Warszawy i Totalizator Sportowy. W kategorii Pereł Dużych na 
podium stanęła Grupa GPEC, Petrax i AC, a wśród instytucji finansowych 
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, Compensa TU 
SA VIG i Santander Consumer Bank. Specjalną Perłę dla Firmy Globalnej 
otrzymał KGHM Polska Miedź. Natomiast Progress 2014 – Perły Innowacji 
otrzymały Eco-Sol SA, LfC, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (naj-
lepszy instytut badawczy) i dr hab. Inż. Danuta Ciechańska (osobowość 
naukowa). Prof. Michał Kleiber został laureatem nagrody Perły Specjalnej.

Po raz 9. wręczono Perły Honorowe: szczególny laur honorujący wy-
bitne osoby i instytucje, których dorobek zawodowy, doświadczenie, pre-
stiż, etyka i walory osobiste oraz nieposzlakowana opinia dają rękojmię 
uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Przyznaje 
je specjalnie powołana Kapituła, która nagrodziła Krajową Izbę Gospo-
darczą (kategoria Gospodarka), Prof. Henryka Samsonowicza i Prof. An-
drzeja Pawlaka (Nauka), Prof. Leona Tarasewicza, Biuro Projektowe JEMS 
Architekci Sp. z o.o. i Sinfonię Varsovię (Kultura), Irenę Koźmińską (Krze-
wienie Wartości Społecznych) oraz Jerzego Koźmińskiego i ks. Henryka 
Kardynała Gulbinowicza (Krzewienie Wartości Patriotycznych).

The 12th Pearls of the Polish Economy Gala, organized by the publish-
er of the English-language monthly “Polish Market” under the patronage 
of Janusz Piechociński, deputy prime minister and minister of the econ-
omy, Prof. Michał Kleiber, president of the Polish Academy of Scienc-
es, and Prof. Tomasz Szapiro, rector of the Warsaw School of Economics, 
was held in the Ballroom of Warsaw’s Royal Castle on November 7, 2014.

“The past quarter-century was one of the best periods, or perhaps the 
best one, in Poland’s history,” said Editor-in-Chief of “Polish Market” 
Krystyna Woźniak-Trzosek.

In his address, Janusz Piechociński said: “A good policy serves people 
only when it serves the economy. The economy needs leaders among en-
trepreneurs able to build strong and recognizable brands, entrepreneurs 
who will be directing their firms onto a path of expansion and growth.”

The results of the Pearls of the Polish Economy ranking, compiled 
thanks to cooperation with the Decision Support and Analysis Unit at the 
Institute of Econometrics Warsaw School of Economics, were announced 
during the Gala. In the Grand Pearls category the winners were: PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w m. st. Warszawie SA and Totalizator Sportowy Sp. z o.o. In the 
Large Pearls category the winners were: Grupa GPEC, Petrax Sp. z o.o. 
and AC SA. And in the Financial Institutions category the winners were: 
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, Compensa TU 
SA VIG and Santander Consumer Bank. A Special Pearl for a Global Com-
pany was awarded to KGHM Polska Miedź SA. The Progress 2014 - Pearls 
of Innovation awards went to Eco-Sol SA, LfC Sp. z o.o., the National Cen-
tre for Nuclear Research (the best research institute) and Assoc. Prof. Da-
nuta Ciechańska (the best scientific personality). Prof. Michał Kleiber be-
came the laureate of the Special Pearl award.

Honorary Pearls awards were presented for the ninth time. This very 
special award is intended for outstanding persons and institutions who, 
thanks to their achievements, experience, prestige, undisputable person-
al values and unblemished reputation, may be called ambassadors for the 
highest Polish values. The specially appointed Award Committee granted 
the award to the Polish Chamber of Commerce (in the Economy catego-
ry), Prof. Henryk Samsonowicz and Prof. Andrzej Pawlak (Science), Prof. 
Leon Tarasewicz, Biuro Projektowe JEMS Architekci Sp. z o.o. and Sinfonia 
Varsovia (Culture), Irena Koźmińska (Promoting Social Values), and Jerzy 
Koźmiński and Cardinal Henryk Gulbinowicz (Promoting Patriotic Values).

     Gala Pereł 
Polskiej Gospodarki

Pearls of the Polish
Economy Gala
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Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie umożliwi rów-
nież młodym Izraelczykom przerobienie pasjonującej lekcji z własnej 
przeszłości.

W przededniu II wojny światowej żyło w Polsce 3 mln Żydów - 10% 
obywateli Rzeczpospolitej. 90% wszystkich emigrantów przybyłych 
w latach 30. do Palestyny stanowili Żydzi z Europy, w przeważającej 
części z Polski. Oni też odegrali czołową i pionierską rolę w budowie 
odrodzonego państwa żydowskiego – Medinat Israel.

W okresie przedwojennym istniały mocne związki między Żydami 
palestyńskimi a Żydami polskimi. Po powstaniu Izraela były one kon-
tynuowane. Należy odnotować pomoc wojskową, polityczną i material-
ną, jaką rząd polski wraz z innymi państwami, głównie Czechosłowa-
cją, udzielał młodemu państwu. Związki te nie były jednokierunkowe. 

Izrael był jednym z pierwszych państw na świecie, które uznały zachod-
nią granicę Polski na Odrze i Nysie. Z niedawno odtajnionych doku-
mentów wynika, że w czasie wojny posiedzenia Komitetu Ocalenia w 
Jerozolimie i obrady Agencji Żydowskiej Sochnut, odbywały się w ję-
zyku polskim. W latach następnych w Knesecie, izraelskim parlamen-
cie, drugim językiem po hebrajskim był polski.

Teren na Muzeum Historii Żydów Polskich i cały kompleks zosta-
ły ufundowane przez rząd polski i władze miejskie Warszawy. Nato-
miast kilkadziesiąt milionów dolarów na zorganizowanie stałej ekspo-
zycji zebrano wśród Żydów z różnych krajów świata. Dzięki pomocy 
organizacji pozarządowych Muzeum będzie mogło realizować własne 
koncepcje i plany w sposób niezależny i merytoryczny.

Kreśląc historię wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej 
nad Wisłą, Muzeum przedstawia jednocześnie historię Polski. Jest ona 
widziana i oceniana przez pryzmat mniejszości narodowej, która żyła 
na tych ziemiach od XII wieku.

W okresie komunistycznym zapomniano o Żydach i ich wkła-
dzie w rozwój polskiej gospodarki, nauki i kultury. Wskutek wysił-
ków podejmowanych przez ówczesne władze niewielu młodych ludzi 
w Polsce wiedziało o żydowskiej przeszłości. Teraz może się to zmie-
nić. Ci wszyscy, którzy odwiedzą Muzeum, a dotyczy to zarówno mło-
dych Polaków, jak i młodych Izraelczyków, będą mieli teraz okazję do 
przerobienia pasjonującej lekcji z własnej przeszłości. Młodzież polska  
z zaciekawieniem, a często nawet z entuzjazmem, odkrywa teraz świat, 
który istniał i którego już nie ma. Z drugiej strony, z zażenowaniem do-
wiaduje się o pogromach, antysemityzmie i Zagładzie. W czasie uroczy-
stości otwarcia Muzeum, Prezydent Bronisław Komorowski w swoim 

Kiedyś byli tam Żydzi Jews once lived there

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie Museum of the History of Polish Jews Photo: M. Starowieyska, D.Golik 

The Museum of the History of Polish Jews in Warsaw will enable 
young Israelis to have an exciting lesson about their own past.

Just before the Second World War there were 3 million Jews liv-
ing in Poland – 10% of the Republic’s citizens. And 90% of the immi-
grants who came to Palestine in the 1930s were European Jews, most 
of them from Poland. They also played a leading and pioneering role 
in building the restored Jewish state, Medinat Israel.

In the period between the world wars, there were strong ties be-
tween Palestinian Jews and Polish Jews and they continued after the 
establishment of Israel. It should be noted that the Polish government 
and other countries, mainly Czechoslovakia, provided military, po-
litical and material assistance to the young state. These were not one-
way ties. Israel was one of the first countries in the world to recog-

nize Poland’s western border on the Odra and Nysa rivers. Recently 
declassified documents show that wartime meetings of the Salvation 
Committee in Jerusalem and the Jewish Agency for Israel (Sochnut) 
were held in Polish. In subsequent years, Polish was the second lan-
guage after Hebrew in the Knesset, the Jewish parliament.

Funding for the purchase of the site for the Museum of the His-
tory of Polish Jews and the construction of the whole complex has 
been provided by the Polish government and the Warsaw municipal 
authorities while the several dozen million dollars needed to organ-
ize the permanent exhibition has been raised among Jews in various 
countries. Thanks to assistance from non-governmental organiza-
tions, the museum will be able to pursue its own concepts and plans 
in an independent way.

By showing the history of the centuries’ long presence of the Jew-
ish community in Poland the Museum also presents Poland’s history. 
It is seen and assessed through the prism of an ethnic minority which 
has lived in this land since the 12th century.

In the communist period, Jews and their contribution to the de-
velopment of Polish economy, science and culture were forgotten. 
The consequence of the efforts made by the authorities was that few 
young people in Poland knew anything about the Jewish past. This 
may change now. Those who will visit the Museum, including both 
young Poles and young Israelis, will have an opportunity to have an 
exciting lesson about their own past. Young Polish people are discov-
ering – with curiosity and sometimes even with enthusiasm - a world 
which existed in the past but is now gone. At the same time, they are 
learning with embarrassment about pogroms, anti-Semitism and the  >
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W wyniku procesu prywatyzacji członkowie kibuców stają się na 
starość milionerami. Niektórzy jeszcze nie wiedzą czy to dobrze czy źle.

Kibuc Sdot Yam koło Cezarei słynie z produkcji wysokiej jakości, zna-
nych na całym świecie marmurów. W ostatnim okresie najważniejszy 
zakład produkcyjny „Ewen Keisar” został sprywatyzowany. Decyzja, 
która położyła kres starej strukturze, zapadła na walnym zgromadze-
niu niewielką większościa głosów. Wprawdzie obecnie postanowiono 
sprzedać tylko 19% akcji, ale w ciągu roku proces prywatyzacji zosta-
nie sfinalizowany i wszystkie akcje znajdą się w prywatnych rękach 
izraelskich ludzi interesu.

19% akcji już obecnie przyniosło kibucnikom niebagatelną sumę 
120 mln USD, które zostaną rozdzielone wśród 117 rodzin. Część tej 
sumy zostanie przeznaczona na fundusz emerytalny. Ale to tylko po-
czątek. Na duże pieniądze trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ki-
buc Sdot Yam uważany jest za jeden z najbogatszych w Izraelu, ale po-
dobne procesy zachodzą prawie w całym ruchu kibucowym. Wśród 
ojców–założycieli panuje rozgoryczenie. To właśnie głównie oni gło-
sowali przeciwko sprzedaży „Ewen Kejsar”. Byli jednak w mniejszo-
ści. – To koniec kibuców – mówią. - Nasza ideologia oparta na równości 
i sprawiedliwości społecznej przegrała w starciu z nowym systemem, 
który w całości oparty jest na prawach wolnego rynku i konsumpcyj-
nym stosunku do życia.

Zakład „Ewen Kejsar” od kilkunastu lat jest obecny na giełdzie 
amerykańskiej na Wall Street. Wiadomość o rozpoczęciu prywatyza-
cji spotkała sie tam z dużym zainteresowaniem i spowodowała wzrost 
ceny akcji o 18 punktów. Analitycy w Tel Awiwie oceniają, że po sprze-
daniu pozostałych 81% akcji do ogólnej kasy kibucu wpłynie jeszcze 
około 200 mln USD. Należy zaznaczyć, że pieniądze zostaną rozdzie-
lone wsród członków w sposób dyferencjalny, według stażu i liczby 
przepracowanych lat.

As a result of a privatization process, kibbutz members are becom-
ing millionaires in old age. Some of them do not know yet whether it is 
good or bad.

The Sdot Yam kibbutz near Caesarea is famous for the production of 
high quality marbles known across the world. Recently, its most impor-
tant manufacturing plant, Even Keisar, has been privatized. The deci-
sion which put an end to the old structure was taken at a general assem-
bly with a slight majority. Although for the time being the voters decided 
to sell only 19% of the shares, the privatization process is to be finalized 
within a year and all the stock will go then into the private hands of Is-
raeli business people.

The 19% has already generated a substantial sum of USD120 million for 
the kibbutzniks. The money will be divided among 117 families. Part of it 
will be contributed to a pension fund. But this is just the beginning. The 
kibbutz members will have to wait a bit for the big money. The Sdot Yam 
kibbutz is considered to be one of the richest in Israel, but similar process-
es are taking place almost across the kibbutz movement. The founding 
fathers are embittered. It was mainly them who voted against the sale of 
Even Keisar. But they were in a minority. “This is the end of kibbutzim,” 
they say. “Our ideology based on equality and social justice has been de-
feated by the new system, which is wholly based on free market rules and 
a consumeristic attitude to life.”

Even Keisar has been listed on the Wall Street exchange for more than 
10 years. The news about the start of its privatization was received with 
great interest there and caused the share price to increase by 18 points. Tel 
Aviv analysts estimate that after the sale of the remaining 81% of shares 
another USD200 million or so will flow into the kibbutz coffers. It should 
be noted that the money will be distributed among the members accord-
ing to the number of years worked.

Kibuce z nową twarzą Kibbutzim with a new face

Awram Kowalsky

Awigdor Nauman

wystąpieniu mówił, że Nowa Polska, która ćwierć wieku temu uwol-
niła się z okowów komunizmu, nie waha się teraz mówić o kontrower-
syjnych i przemilczanych aspektach stosunków polsko-żydowskich. 
W związku z tym wydaje się, że Muzeum za mało miejsca poświęciło 
antysemickiej polityce rządu w latach 60. - głównie kampanii po tak 
zwanych Wydarzeniach Marcowych w 1968 r., w wyniku której na-
stąpił, ostatni już, exodus Żydów z Polski.

W połowie 2015 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowe 
sympozjum, w czasie którego zostanie przedyskutowany ostateczny 
kształt Muzeum. Można oczekiwać, że stała ekspozycja w jeszcze bar-
dziej odważny i wyważony sposób zajmie się historią Żydów w okre-
sie powojennym.

Prof. Marian Turski, wybitny historyk polsko-żydowski, któ-
ry przeżył Auschwitz, tak mówił o Muzeum zwracając się do swoich 
rodziców zamordowanych w okresie Zagłady: - Nie zostaliście zapo-
mniani. Muzeum Historii Żydów Polskich przywraca pamięć o Was do 
życia. Mir zaynen do (jesteśmy tu - w jidysz). Tak brzmią słowa znane-
go w Izraelu hymnu partyzantów. Mieszkańcy Izraela mogą bez wąt-
pienia przyłączyć się do nich i powiedzieć po hebrajsku: Anachnu po.

Holocaust. At the Museum’s opening ceremony, President Bronisław 
Komorowski said that the new Poland, which had liberated itself from 
the fetters of communism a quarter of a century before, did not hes-
itate now to speak about controversial and ignored aspects of Polish-
Jewish relations. It seems then that the Museum has devoted too lit-
tle space to the anti-Semitic policy of the government in the 1960s, 
especially the campaign after the March 1968 events, which resulted 
in an exodus, the last one, of Jews from Poland.

In the middle of 2015, an international symposium will be held in 
Warsaw to discuss the final shape of the Museum. It can be expected 
that the permanent exhibition will be showing the history of Jews in 
the post-war period in an even bolder and balanced manner. 

And this is what Prof. Marian Turski, an outstanding Polish-Jew-
ish historian who has survived Auschwitz, said about the Museum 
addressing his parents murdered during the Holocaust: “You have 
not been forgotten. The Museum of the History of Polish Jews restores 
the memory of you. Mir zaynen do (We are here – Yiddish).” These are 
the words of a Jewish partisan anthem well known in Israel. Israeli 
people can undoubtedly join them and say in Hebrew: Anachnu po.

 >
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Lawyer? No, thank you.Prawnik? Nie, dziękuję.
W 2015 r. w Izraelu dyplom prawnika nie jest już przepustką do do-

brej pracy i wygodnego życia. Adwokatów jest coraz więcej, a miejsc 
pracy coraz mniej.

W 2014 r. kancelaria prawna „Górnicki i S-ka” otrzymała 1200 podań 
o pracę. Nie jest to czymś wyjątkowym. W ostatnich latach absolwen-
ci prawa nie znajdują zatrudnienia. Sytuacja w niczym już nie przypo-
mina długiego okresu, w którym dyplom prawnika stanowił gwaran-
cję znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Wprawdzie prawnik  
w dalszym ciągu należy do wąskiej grupy prestiżowych zawodów, ale 
na rynku działa prawo popytu i podaży.

Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że w 2014 r. licz-
ba prawników poszukujących pracy w sektorze prywatnym wzrosła  
o 22% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Na-
wet „młode” kancelarie, które nie mają jeszcze ustalonej renomy na 
rynku, zasypywane są życiorysami i podaniami o przyjęcie do pracy. 
Okazuje się, że absolwent wydziału prawa, który dopiero ukończył stu-
dia, jest przez rok bezrobotny. Niewiele lepsza jest sytuacja prawnika  
z dwuletnim stażem. Bo jest ich dużo, ale pracy dużo mniej.

Badania objęły również takie kategorie jak zarobki i świadczenia 
społeczne. W 2014 r. o kilkanaście procent spadły zarobki prawników – 
pracowników najemnych. 
Dotyczy to głównie mło-
dych, których dotychcza-
sowe uposażenie i tak było 
stosunkowo niskie. Śred-
nia pensja początkujące-
go adwokata (stażysty) 
na początku bieżącego 
roku wynosiła 5422 sze-
kli (ok. 1500 USD), zaled-
wie o 1000 szekli powyżej 
ustawowego minimum.

Nie znaczy to, że izra-
elscy prawnicy i adwoka-
ci z trudem wiążą koniec 
z końcem. Nie brak ad-
wokatów i radców praw-
nych zarabiających milio-
ny, ale droga do czołówki 
jest w ostatnich latach co-
raz dłuższa i trudniejsza. 

W 2014 r. prawnicy 
pracowali dłużej niż rok 
wcześniej, np. stażysta pracuje średnio 12 godz. dziennie. Podobny 
proces zaszedł w odniesieniu do prawników z kilkunastoletnim sta-
żem. Podczas gdy w 2013 r. ich przeciętny dzień pracy kończył się po 
10 godzinach, to rok później po 11,2.

In 2015, a degree in law is no longer a ticket to a good job and com-
fortable life in Israel. There are more and more lawyers and less and 
less jobs.

The Górnicki i S-ka law firm received 1,200 job applications in 2014. 
There is nothing exceptional about that. In recent years, graduates of 
law schools have had difficulty finding employment. The situation no 
longer resembles the long period when a degree in law was a guaran-
tee of an interesting and well-paid job. Although lawyers still belong 
to a narrow group of prestigious professions, the market is ruled by 
the law of supply and demand.

Recent surveys show that in 2014 the number of lawyers looking 
for a job in the private sector increased by 22% compared to a year 
earlier. Even “young” law firms, which do not yet have a well-estab-
lished reputation on the market are flooded with CVs and job appli-
cations. It turns out that a law school graduate stays unemployed for 
a year after graduation. The situation of lawyers who have been em-
ployed for two years is not much better. There are many of them while 
work is much scarcer.

The surveys have also covered such categories as earnings and 
social benefits. In 2014, lawyers’ salaries dropped by a dozen or so 

per cent. This was espe-
cially true of young law-
yers whose earnings had 
been relatively low even 
before. At the beginning 
of this year, the average 
salary of a lawyer (intern) 
at the beginning of his or 
her career amounted to 
5,422 shekels (around 
USD1,500), only 1,000 
shekels above the legal 
minimum.

This does not mean 
that it is hard for Israe-
li lawyers to make ends 
meet. Many of them earn 
millions, but the road to 
the top has been increas-
ingly long and difficult in 
recent years.

In 2014, lawyers 
worked longer hours than 

a year before. For example, an intern worked on average 12 hours  
a day. The same process has taken place with lawyers who have been 
employed for over 10 years. In 2013, their average workday ended af-
ter 10 hours and a year later after 11.2 hours.

Dawid Edelman

Nie brakuje adwokatów, którzy stracili cierpliwość i postanowili 
się przekwalifikować szukając zatrudnienia. Wiąże się to z pewną 
degradacją społeczną, ale nie ma wyjścia. Prawie wszyscy maja 
nadzieję, że w jakimś momencie będą mogli wrócić do zawodu.

Many lawyers have lost patience and decided to retrain to find 
employment. This involves some social degradation, but there is 
no other way. Almost all of them hope that one day they will be 
able to return to the profession. 

W Izraelu działa aktywnie 60 tysięcy adwokatów. Co roku wstępuje 
do Izby Adwokackiej 5 tysięcy nowych adeptów tego zawodu. 

There are 60,000 lawyers active in Israel. Every year 5,000 
beginners in the profession join the Israel Bar Association.
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Czy rzeczywiście nasze? Coraz więcej ludzi w Izraelu ma na ten te-
mat wątpliwości, a coraz częściej brzeg morski staje się domeną reki-
nów. Budowlanych. 

W Izraelu każdego roku ubywa plaż i brzegów morskich dostępnych 
dla ludzi, ale przybywa budowli z cementu i betonu. Prawie każda leżą-
ca nad morzem „szanująca się” miejscowość musi mieć swoją przystań, 
klub jachtowy, hotele i ekskluzywne rezydencje mieszkaniowe niedo-
stępne dla zwykłych śmiertelników. Niezależnie od problemów ekono-
micznych, taki stan rzeczy godzi w pierwszym rzędzie w ludzi, którzy 
nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z uroków morza. – To problem 
społeczny, gospodarczy i ekologiczny - twierdzą przeciwnicy nowych 
projektów nadmorskich. Bo według planów na całej długości wybrzeża 
wybuduje się 40 tys. jednostek mieszkaniowych, 50 kompleksów hote-
lowych i przystani. Doświadczenie uczy, że nawet ośrodki rekreacyjne 
powstałe w pierwszej dekadzie naszego wieku, bardzo szybko zamieniły 
się na zwykłe, stałe mieszkania, kosztujące horrendalne ceny.

Organizacje społeczne zajmujące się tą problematyką prowadzą od lat 
energiczną kampanię w obronie prawa szerokich rzesz społeczeństwa  do 
morza. - Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby brzegi morskie i plaże, któ-
re w sposób naturalny są swojego rodzaju bogactwem narodowym, były 
przekazywane w ręce prywatne, stając się źródłem niebotycznych za-
robków – stwierdza się w odwołaniu skierowanym do Najwyższego Try-
bunału Sprawiedliwości. W innym twierdzi się, że brzeg morski jest naj-
większym bogactwem naturalnym, większym nawet niż woda i ropa 
naftowa. – Wodę można uzyskać przez odsolenie, ropę naftową można 
kupić, ale brzeg morski jest tylko jeden. Przy niewłaściwym  planowa-
niu można go tylko stracić.

Nie bez znaczenia są względy ekonomiczne. Prywatyzując brzeg mor-
ski, do skarbu państwa wpływają miliardy dolarów. Na późniejszym eta-
pie rząd zarabia na podatkach. Są to duże sumy, ale morze, nasze morze, 
miało być nasze, czyli całego społeczeństwa. Szanse, że tak będzie są co-
raz mniejsze. Już w 1996 r., gdy wydawało się, że w wyniku procesu poko-
jowego na Bliskim Wschodzie, dojdzie do czterokrotnego wzrostu tury-
styki przyjazdowej do Izraela, przeprowadzone przez czynniki rządowe 
badania wskazywały, że nawet wówczas liczba miejsc hotelowych i przy-
stani będzie wystarczająca do 2025 r. Jeśli tak, to po co Izraelowi potrzeb-
ne są dzisiaj potężne kompleksy hotelowe pożerające dzikie plaże? A zo-
stało ich już bardzo niewiele. Już wkrótce będzie można oglądać zachód 
słońca nad morzem tylko z hotelowego apartamentu. Szkło i beton nie 
pozostawią zbyt dużo miejsca na wrażenia i romantykę.

Is it really ours? More and more people in Israel have doubts about 
it. And the coast is increasingly becoming the domain of sharks. Con-
struction business sharks.

The beach and seashore areas accessible to the public are shrinking 
in Israel every year while the number of cement and concrete struc-
tures is on the rise. Almost every “decent” town situated by the sea 
needs to have its own marina, yacht club, hotels and exclusive resi-
dential estates inaccessible to men in the street. Irrespective of eco-
nomic problems, this state of affairs harms first of all the people who 
are unable to enjoy the charms of the sea. “It is a social, economic 
and environmental problem,” say those who oppose the new coast-
al projects as there are plans to build 40,000 dwelling units, 50 hotel 
complexes and marinas along the coast. Experience shows that even 
recreational centres built in the 2000s have quickly turned into or-
dinary apartments with horrendously high prices.

Social organizations dealing with these problems have for years 
carried out a vigorous campaign to defend the right of the wide public 
to the sea. “It is unacceptable for the seacoast and beaches, which are 
a natural part of national wealth, to be transferred into private hands 
and become a source of huge profits,” reads an appeal to the Supreme 
Court of Justice. The authors of another appeal argue that the seacoast 
is the greatest natural resource, even greater than water and oil. “You 
can obtain water through desalination, oil can be bought, but the sea-
coast is a unique thing. With wrong planning, you may only lose it.”

Economic considerations are of no small importance. The privat-
ization of the seacoast means billions of dollars flowing into the state 
coffers. Later, the government generates tax income from the privat-
ized properties. These are large sums of money. But the sea, our sea, 
was to be ours - it was to belong to the whole society. Chances that 
this will be the case are increasingly slim. In 1996, when it seemed 
that the peace process in the Middle East would contribute to a four-
fold rise in incoming tourism in Israel, research conducted by the 
government authorities indicated that the number of hotel beds and 
marinas was sufficient then to meet the needs until 2025. If so, then 
why does Israel need today the huge hotel complexes which are de-
vouring wild beaches? And there are so few of them left. It will soon 
be possible to view a sunset over the sea only from a hotel room. The 
glass and concrete will not leave us much room for impressions and 
romantic feelings.

Sea. Our sea?

Morze. Nasze morze?

Nawa Akier

- Na dłuższą metę wszyscy zapłacimy wysoką cenę za rabunkową 
gospodarkę na brzegach Morza Śródziemnego. Zabudowując tam 
każdą wolną przestrzeń, naruszamy równowagę w przyrodzie. 
W przyszłości będziemy musieli odrestaurować to, co obecnie 
niszczymy – mówi prof. Mendel Zalman z Uniwersytetu w Hajfie.

Morze w Akko: Czy zachód słońca będzie można oglądać tylko z pokoju hotelowego? / 
Sea at Akko. Will it be possible to see a sunset from a hotel room only?

“In the long run, we will all pay a high price for the wasteful 
exploitation of the Mediterranean Sea coast. By building up every 
inch of empty space there we are disturbing the balance of nature. 

In the future we will have to restore what we are destroying 
now,” says Prof. Mendel Zalman of the University of Haifa.
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Jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, 
szef Apple, Tim Cook, przebywał niedawno z roboczą 
wizytą w Izraelu.

- Zrobił pan prawdziwą rewolucję – powiedział prezydent Izraela, Reu-
wen Rywlin w czasie spotkania  z Timem Cookiem, szefem giganta kompu-
terowego Apple. – Bezprecedensowy skok technologii w przyszłość rysu-
je przed ludźmi nowe i nieznane wcześniej perspektywy. Muszę przyznać, 
że zostałem w tej dziedzinie daleko w tyle. Moje wnuki naciskają na mnie, 
żebym zaczął posługiwać się komputerem i mówią, że chcą mieć nowo-
czesnego dziadka.

Tim Cook przyjechał do Izraela w związku z otwarciem nowego Cen-
trum Apple w Herzliji Pituch, nadmorskiej miejscowości pod Tel Awi-
wiem będącej jednocześnie ważnym ośrodkiem miejscowego i między-
narodowego hi-tech. Pierwszego pracownika Apple zatrudnił w Izraelu 
w 2011 r. Obecnie pracuje dla niego 6700 Izraelczyków. Podczas spotkania 
ze studentami Cook nie krył uznania dla Izraela jako kraju nowoczesnych 
technologii: - Graniczy z cudem to, że tak małe państwo jak wasze stało 
się prawdziwym mocarstwem naukowo-badawczym i technologicznym 

– powiedział odpowiadając na pytanie na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

W trakcie tego spotkania Szef Apple mówił również o potencjale biz-
nesowym Izraela: - To, że inwestyjemy u was duże pieniądze świadczy 
samo za siebie. Wiemy, że z Izraelem można robić dobre interesy. Nieprzy-
padkowo, firmy amerykańskie w ostatnich latach kupiły w Izraelu wie-
dzę za kilka miliardów dolarów. Według niego wspólne projekty tech-
nologiczne mogą służyć za platformę do osiągnięcia pokoju na Bliskim 
Wschodzie. – Arabskie pieniądze i izraelska nauka mogą razem sprawić 
cuda – mówił Cook podczas spotkania z byłym prezydentem Izraela, Szy-
monem Peresem. Już wkrótce firma, na czele której stoi, wyśle do Izra-
ela specjalną ekipę mającej na celu zacieśnienie dwustronnej współpracy  
w dziedzinie hi-tech. Zanim to nastąpi, wiele izraelskich firm planuje zor-
ganizować międzynarodową wystawę, na której zaprezentowane zostaną 
najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie medycyny i biotechnologii.

Przed opuszczaniem kraju Cook odwiedził Instytut Pamięci Męczen-
ników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem (The Holocaust Martyrs’ and 
Heroes’ Remembrance Authority) w Jerozolimie, gdzie złożył wieniec  
w Sali Izkor.

W związku z wizytą Cooka w Izraelu w prasie pojawiły się spekulacje 
na temat izraelsko-amerykańskiej współpracy CYBER. Kiedyś nazywano 
to wojną na cichym foncie. Dzisiaj wojna ta toczy się w sferze elektroniki 
i cybernetyki. Oficjalne czynniki izraelskie zapewniają, że hermetyczna 
blokada nie jest możliwa. Specjalną pozycję w izraelskim hi-tech zajmu-
je ochrona danych komputerowych. Osiągnięcia w tej dziedzinie, zarów-
no stricte wojskowe jak i cywilne, spotkały się z dużym zaintersowaniem 
firm amerykańskich. Dane na ten temat nie są publikowane, ale nie ule-
ga wątpliwości, że infiltracja wrogich państw budzi obecnie uzasadnio-
ne obawy zarówno w Izraelu, jak i w USA.

One of the most influential people in the world, Tim 
Cook, CEO of the Apple corporation, has recently 
paid a working visit to Israel.

“You have made a real revolution,” Israeli President Reuven Riv-
lin said. “The unprecedented technological leap into the future of-
fers people new and previously unknown prospects. I have to ad-
mit that I have fallen far behind in this respect. My grandchildren 
press me to start using a computer and say they want to have a mod-
ern grandfather.”

Tim Cook arrived in Israel in connection with the opening of a new 
Apple centre in Herzliya Pituach, a seaside town outside Tel Aviv and 
an important centre of the local and international high-tech sector. 
Apple employed its first worker in Israel in 2011. Now, 6,700 Israe-
lis work for the company. At a meeting with students, Cook did not 
hide his admiration for Israel as a country of modern technologies. 

“It borders on the miraculous that such a small country as yours has 
become a real superpower in scientific research and technology,” he 
said answering a question at Tel Aviv University.

During the meeting, the Apple CEO also talked about Israel’s busi-
ness potential. “The fact that we invest big money in your country 
speaks for itself,” he said. “We know one can do profitable business 
with Israel. It is no coincidence that in recent years American com-
panies have bought knowledge in Israel for several billion dollars.” 
He expressed his view that joint technology projects could serve 
as a platform for peace in the Middle East. “Arab money and Israeli 
science can work miracles,” he said during a meeting with former 
Israeli President Shimon Peres. The company he manages will soon 
send to Israel a special team with the aim of tightening cooperation 
in the area of high-tech. But before that, many Israeli firms plan to 
organize an international exhibition to present state-of-the-art so-
lutions in medicine and biotechnology.

Before leaving the country, Cook visited Yad Vashem, the Hol-
ocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, and laid  
a wreath in the Yizkor Hall.

In connection with Cook’s visit to Israel there was speculation 
in the press about Israeli-American cooperation in CYBER. It had 
once been called war on the secret front. Today, the war is waged in 
the field of electronics and cybernetics. Israeli officials claim a full 
blockade is not possible. Computer data protection occupies a special 
place in the Israeli high-tech sector. Its achievements in this sphere, 
both strictly military and civilian, have aroused great interest from 
American companies. Data on this topic are not published, but it is 
beyond doubt that the infiltration of enemy states concerns both in 
Israel and in the United States.

Hi-tech w Izraelu High-tech in Israel

Anna Doren

W 2011 r. powstał pierwszy izraelski zespół specjalistów od 
wojny komputerowj. Źródła zagraniczne już od lat donoszą, 
że komputerowcy z Tel Awiwu kilkakrotnie już ugodzili w 
irańskie prace zmierzające do uzyskania bomby atomowej. 
Doniesienia te nie zostały nigdy potwierdzone przez żadne 
oficjalne czynniki. 

The first Israeli team of computer warfare specialists was 
set up  in 2011. Foreign sources have reported for years that 
computer specialists from Tel Aviv have already disturbed 
Iranian work aimed at developing a nuclear bomb several 
times. These reports have never been confirmed officially.
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Woda służy nie tylko do oczyszczania ciała, ale również do 
oczyszczania duszy. Podejście takie jest charakterystyczne dla 
trzech największych religii monoteistycznych, choć w różny spo-
sób dają temu wyraz. W czasach Drugiej Świątyni, mędrcy i ka-
płani w Królestwie Judei przypisywali wodzie znaczenie mistycz-
ne, ale dopiero Nowy Testament sprawił, że rzeka Jordan zyskała 
światową sławę jako jedno z ważniejszych miejsc celebrujących 
religię chrześcijańską. 

Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie, ale raz w tygodniu, 
w piątki, uczestniczą w publicznej kąpieli. Na ogół odbywa się to  
w specjalnie przygotowanym basenie na zapleczu meczetu. Dopiero 
po zanurzeniu się w wodzie mogą oni przystąpić do wspólnej piąt-
kowej modlitwy. Kilkanaście tego typu basenów, różnej wielkości, 
znajduje się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.

Również Żydzi mają swoje obrzędy związane z wodą: myją ręce 
przed jedzeniem i kąpią się w rytualnych basenach – mykwach. Ży-
dzi orientalni wierzą, że woda ma cudowne właściwości lecznicze. 
Szczególnie ważny jest obrzęd zwany „Taszlich” (Wyrzuć). Polega 
on na tym, że w dniu w którym przypada Rosz Haszana, żydow-
ski Nowy Rok, ortodoksi zbierają się w samo południe na jeziorem, 
rzeką lub morzem i odmawiając kolektywnie modlitwę wyrzuca-
ją grzechy do wody. Według religii zostają one później zjedzone 
przez ryby, które dopełniają w ten sposób rytuału oczyszczania.

Ziemia Święta i Ziemia Obiecana nie obfitują w wodę. Mało tam 
rzek i jezior. Wyjątkowe znaczenie, nie tylko dla chrześcijan, ma 
jezioro Kinneret, zwane w Biblii Jeziorem Ginazaret. To najwięk-
sze jezioro słodkowodne Izraela jest głównym zbiornikiem wody 
pitnej w kraju. Wokół niego rozłożyła się Tyberiada i ważne ośrod-
ki żydowskiego i chrześcijańskiego kultu religijnego.

Water serves not only to purify the body, but also to puri-
fy the soul. This approach is present in the three largest mono-
theistic religions, although expressed in a different way in each 
of them. During the Second Temple period wise men and priests 
in the Kingdom of Judea attributed mystic significance to water. 
But it was only thanks to the New Testament that the Jordan riv-
er gained international fame as one of the more important plac-
es for the Christian religion.

Muslims pray five times a day, but once a week, on Friday, 
take part in a public bath – usually in a special pool at the back of  
a mosque. Only after being immersed in the water can they be-
gin Friday prayers together. There are over 10 such pools of var-
ious sizes on the Temple Mount in Jerusalem.

Jews also have their own rites associated with water: they wash 
their hands before meals and take baths in ritual pools called 
mikvah. Oriental Jews believe that water has miraculous thera-
peutic properties. The ritual called tashlikh (casting-off) is es-
pecially important. It is performed on the day of Rosh Hashan-
ah, the Jewish New Year, with Orthodox Jews gathering at noon 
by a lake, river or sea to pray together and cast off their sins into 
the water. It is believed that the sins are then eaten by fish, which 
complete the purification ritual.

The Holy Land and the Promised Land do not abound in water. 
There are few rivers and lakes there. The Lake of Kinneret, called 
in the Bible Lake Gennesaret (Sea of Galilee) is of special impor-
tance, not only for Christian believers. This biggest freshwater 
lake in Israel is the main source of drinking water for the coun-
try. Tiberias and important centres of Jewish and Christian reli-
gion are spread around the lake.

Religion by the waterReligia nad wodą
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Izrael, położony na skrzyżowaniu trzech kontynentów, jest najwięk-
szą na świecie stacją przejściową dla wędrujących ptaków. Ocenia się, 
że każdej wiosny i każdej jesieni przelatuje przez Izrael 950 mln ptaków.

10 sierpnia 1995 r. był słonecznym i bezchmurnym dniem.  
Z bazy wojskowej na Negewie wystartował 
właśnie, w ramach rutynowych ćwiczeń 
nad pustynią, samolot F-15. Po kilku go-
dzinach znaleziono jego wrak i ciała dwóch 
pilotów. Okazało się, że samolot, który le-
ciał na wysokości 800 m z prędkością 1500 
km/godz zderzył się z kluczem bocianów. 
Kilka z nich przedostało się do silników. 
Zarówno samolot jak i bociany nie miały 
żadnych szans.

Izraelskie lotnictwo wojskowe opar-
te jest na eskadrach najnowszych samolo-
tów F15/J. Każdy taki samolot kosztuje 100 
mln USD. Gdy przez niebo przelatuje mi-
liard ptaków, zagrożenie dla samolotów sta-
je się bardziej niż realne. Sytuacja ta zmusiła władze do zainicjowania 
intensywnej działalności, której celem jest znaczne zmniejszenie nie-
bezpieczeństwa. Można stwierdzić, że w lotnictwie cywilnym pora-
dzono już sobie z tym problemem, ale również zdarzały się nieprzy-
jemne spotkania Boeingów z ptakami.

Z przeprowadzonych w ostatnich la-
tach badań wynika, że z dużą dokład-
nością można przewidzieć, kiedy i jaką 
trasą przelatywać będą ptaki. Niezależ-
nie od tego, duże grupy ptaków można 
namierzyć dzięki bardzo czułym rada-
rom. W Izraelu podkreśla się, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia, w krajach za-
chodnich rozbiło się przez ptaki 131 sa-
molotów, a 40 pilotów poniosło śmierć.

Szczególne położenie Izraela sprawi-
ło, że stał się światowym centrum ba-
dań nad ptakami. Jednocześnie rozwi-
nęła się nowa gałąź turystyki polegającej 
na obserwacji ptaków. Z danych opublikowanych przez Ligę Ochro-
ny Przyrody wynika, że co roku przyjeżdża z zagranicy ok. 30 tys. na-
ukowców, badaczy i „obserwatorów”.

Doświadczenia uzyskane w badaniach nad ptakami przelatujący-
mi przez Izrael (wiele z nich zatrzymuje się tu na kilka dni) umożliwi-
ły podjęcie wielostronnej działalności, w którą zaangażowali się nie 
tylko naukowcy i ornitolodzy, ale również miłośnicy przyrody i mło-
dzież szkolna. Niedawno oddano do użytku pierwsze tego typu cen-
trum nauki o wędrujących ptakach. Można tam z bliska obserwować 
ptaki i poznawać ich zwyczaje. Największe zainteresowanie budzi pro-
jekt polegający na utrzymaniu stałego kontaktu z ptakami za pomo-
cą tak zwanej blaszki rozpoznawczej umieszczonej na nodze ptaka.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii, ptaki są obserwowane za 
pomocą specjalnego programu satelitarnego i aplikacji komputerowych.

W niektórych szkołach średnich zainstalowano odpowiednią apa-
raturę, która umożliwia uczniom poszerzenie wiedzy o ptakach. Nie 
ulega wątpliwości, że w warunkach pokoju również sąsiednie państwa 
będą mogły włączyć się do izraelskich inicjatyw, które w tym obsza-
rze mają pionierski charakter.

Israel, located at a site where three continents come together, is 
the world’s largest stopover place for migratory birds. It is estimated 
that 950 million birds fly across Israel every spring and every autumn.

August 10, 1995 was a sunny and cloudless day. An F-15 jet took 
off from a military base 
in the Negev for routine 
exercises over the desert. 
After several hours the 
wreckage of the F-15 and 
the bodies of two pilots 
were found. It turned out 
that the aircraft, which 

flew at a height of 800 metres and with  
a speed of 1,500 km/h collided with a group 
of storks in a V formation. Some of them got 
into the engines. Neither the aircraft nor the 
birds had any chance of survival.

The Israeli air force is based on the most 
modern F15/J jets, each costing USD100 mil-

lion. With 1 billion birds crossing the sky the threat to aircraft is very 
real. The situation forced the authorities to initiate intensive activity 
designed to significantly reduce the danger. One can say that in civil 
aviation the problem has been done away with, but there were some 

unpleasant meetings 
between Boeings and 
birds in the past.

Research conduct-
ed in recent years 
shows that the time 
and route of birds’ 
passage can be pre-

dicted with great accuracy. Additional-
ly, large groups of birds can be located by 
highly sensitive radars. It is stressed in Is-
rael that over the past decade 131 planes 
crashed in Western countries because of 
birds and 40 pilots were killed.

Due to its special location, Israel has 
become a global centre of research on birds. At the same time, a new 
branch of tourism has developed – bird-watching. According to data 
published by the Nature Protection League, around 30,000 foreign 
scientists, researchers and bird-watchers come to Israel every year.

The experience gathered from research on the birds passing through 
Israel, many of which stay here for several days, enabled starting  
a wide-ranging activity, in which not only scientists and ornithol-
ogists have got involved, but also nature lovers and school children. 
The first such centre for education about migratory birds has opened 
recently. It gives you an opportunity to watch birds from a short dis-
tance and learn about their behaviour. The project designed to main-
tain constant contact with birds by means of a special plate placed on 
a bird’s leg arouses the biggest interest.

Thanks to new technologies, birds are observed by means of  
a special satellite program and computer applications. Devices ena-
bling students to expand their knowledge about birds have been in-
stalled in some secondary schools. There is no doubt that if there is 
peace neighbouring countries will be able to join the Israeli initia-
tives, which have a pioneering character.

Ptaki bez granic Birds without borders

Markus Land

Najnowocześniejsze 
samoloty wojskowe 
boją się ptaków / The 
most modern military 
aircraft are fearful 
of birds

Uczniowie śledzą 
przeloty ptaków / 
Students watching 
passing birds
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