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1. AUSTRIA 
 

Republik Österreich  

Republika Austrii 

  
Flaga Austrii Herb Austrii  

Hymn: Land der Berge, Land am Strome 

(Kraju gór, kraju rzek) 

 
 
Austria, Republika Austrii (Österreich, Republik Österreich) – państwo położone w 
Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów). Stolica Austrii 
– Wiedeń – znajduje się na wschodzie kraju. 
 
 

 
 
 
Pochodzenie nazwy 
 

� niem. Österreich ze starowysokoniemieckiego ôstarrîhhi, znaczące „państwo na 
wschodzie”. W IX wieku terytorium było wschodnią częścią imperium Franków, 
a także wschodnimi rubieżami osadnictwa niemieckiego na terenach Słowian. Za 
czasów Karola Wielkiego i w czasie wczesnego średniowiecza tereny te nazywano 
marchia orientalis (Marchia Wschodnia), co w lokalnym języku przyjęto jako 
właśnie ôstarrîhhi. To słowo po raz pierwszy pojawia się na dokumencie z 996 
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roku. Nazwy Ostmark (Marchia Wschodnia) używały hitlerowskie Niemcy po 
aneksji Austrii. 

� arab. Nimsa: przypuszczalnie od słowiańskiego określenia Niemiec, poprzez 
język turecki. 

 
Ustrój polityczny 

Ustrój Austrii reguluje konstytucja z 1 października 
1920 r. 
Austria nie jest członkiem żadnego paktu 
wojskowego. Narzucony jej 15 maja 1955 przez 
Wielką Brytanię, USA, ZSRR i Francję Traktat 
państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej 
demokratycznej Austrii (będący traktatem mającym 
rangę konstytucyjną) zobowiązuje ją do zachowania 
„wieczystej neutralności”. W obliczu konfliktów w 
krajach sąsiadującej byłej Jugosławii w latach 90. 
odzywały się w Austrii głosy, że konstytucję kraju 

trzeba zmienić i przystąpić do NATO. Rząd jednak nie zdecydował się na tę zmianę i 
państwo nadal zachowuje militarną neutralność. Austriackie siły zbrojne szkolone są 
na potrzeby obrony granic państwowych, wojskowa doktryna kraju nawiązuje do 
taktyki jeża z nastroszonymi kolcami (wykorzystywany jest tu często propagandowo 
kształt granic państwa, nieco podobny do skulonego zwierzęcia z ryjkiem skierowanym 
na zachód), a nawet nazwa produkowanych w Austrii wojskowych transporterów 
opancerzonych – Pandur – kojarzy się historycznie z ochroną granic. 
 
Geografia  
 
Austria to kraj położony w południowej części Europy Środkowej, nie posiada dostępu 
do morza. Dwie trzecie zajmują Alpy, obejmujące przedgórze alpejskie na północy i na 

południu oraz wysokie Alpy 
Wschodnie w centrum. Stolicą i 
największym miastem liczącego 
8,3 mln mieszkańców kraju 
jest Wiedeń. Miasto to leży nad 
Dunajem, rzeką przecinającą 
całą Austrię ze wschodu na 
zachód. Jest też obok 
Innsbrucka – stolicy Tyrolu 
oraz Salzburga – stolicy kraju 
związkowego Salzburg 
najczęściej odwiedzanym przez 
turystów miastem Austrii. Na 
naddunajskiej nizinie skupia 
się większość ludności kraju. W 
Wiedniu ma swoją siedzibę 

Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej. 
Współczesna Austria zajmuje zaledwie 12,5% powierzchni dawnych Austro-Węgier. 
Austria należy do Unii Europejskiej od 1995 roku, a jej walutą jest euro. Kraj jest 
podzielony na dziewięć prowincji. Siedem z nich: Górna Austria, Dolna Austria, Styria, 
Karyntia, Salzburg, Tyrol i Vorarlberg ma długie tradycje historyczne daleko 
poprzedzające utworzenie Republiki Austrii po I wojnie światowej. Pozostałe dwa: 
Wiedeń i Burgenland powstały po 1918 r. 
 



 4

Powierzchnia i granice 
 
Powierzchnia: 83 858 km². 
Rozciągłość południkowa wynosi 280 km, a równoleżnikowa 550 km. 
Austria graniczy z następującymi państwami: 

• Niemcy: 784 km 
• Czechy: 632 km 
• Włochy: 430 km 
• Węgry: 366 km 
• Słowenia: 330 km 

• Szwajcaria: 164 km 
• Słowacja: 91 km 
• Liechtenstein: 35 km 

Łączna długość granic – 2562 km 

 
Podział administracyjny  
 
Republika Austrii jest federacją, którą tworzy 9 krajów związkowych (niem.: 
Bundesland lub Land). 
Kraje związkowe podzielone są na miasta statularne oraz powiaty. Wyjątek stanowi 
Wiedeń, który podzielony jest na 23 dzielnice. 
Powiaty dzielą się na: miasta, gminy targowe oraz gminy. 
 
Kraje związkowe 
Pięć z dziewięciu krajów związkowych: Dolna Austria, Karyntia, Salzburg, Styria oraz 
Tyrol, istnieje od średniowiecza. Górna Austria wyodrębniła się za panowania Józefa II 
około 1783-84. Vorarlberg wyodrębnił się z Tyrolu w roku 1861. Po rozpadzie Austro-
Węgier w 1918 roku na podstawie traktatu z Saint-Germain oraz traktatu z Trianon 
Burgenland został przyłączony do Austrii jako kolejny kraj związkowy. W 1922 z 
Dolnej Austrii został wyodrębniony Wiedeń, jako 9 kraj związkowy. 
 

 

Herb 
Polska 
nazwa 

Niemiecka 
nazwa 

Stolica Powierzchnia Ludno ść (2009)  

 

Burgenland Burgenland Eisenstadt 3961.80 km2 283506 

 

   Karyntia Kärnten Klagenfurt am Wörthersee 9538.01 km2 560056 
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 Dolna 

Austria 
Niederösterreich Sankt Pölten 19186.26 km2 1606615 

 

Górna 

Austria 
Oberösterreich Linz 11979.91 km2 1411041 

 

Salzburg Salzburg Salzburg 7156.03 km2 529314 

 

Styria Steiermark Graz 16401.04 km2 1207588 

 

Tyrol Tirol Innsbruck 12640.17 km2 704792 

 

Vorarlberg Vorarlberg Bregencja 2601.12 km2 368061 

 

Wiedeń Wien Wiedeń 414.65 km2 1692067 

 
Klimat 
 
Austria znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego, jednak ze względu na 
położenie i rzeźbę występują lokalne różnice klimatyczne. Dokładnie Austria znajduje 
się pod wpływem trzech typów mas powietrza. Atlantyckie na północnym zachodzie, 
przez co klimat charakteryzuje się niskim ciśnieniem, łagodnym powietrzem z Prądu 
Zatokowego oraz dużymi opadami. Ma spory wpływ na północne stoki Alp, Prealpy 
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oraz dolinę Dunaju. Kontynentalne masy powietrza, przez co klimat charakteryzuje się 
niskim ciśnieniem i opadami w lecie oraz wysokim ciśnieniem i chłodnymi oraz 
suchymi zimami. Występuje on we wschodniej części kraju. Trzecim typem mas 
powietrza, są śródziemnomorskie masy, przez co klimat cechuje się wysokim 
ciśnieniem, małym zachmurzeniem oraz ciepłym powietrzem. Klimat ten panuje na 
południu kraju. 
Ciekawostką klimatyczną Austrii jest występowanie fenu, ciepłego i suchego wiatru 

znad Sahary, który przesuwając się na północ potrafi podnieść 
temperaturę nawet o 20 °C w krótkim czasie. Meteopaci mogą wtedy 
odczuwać bóle głowy, rozdrażnienie lub problemy z krążeniem. W 
czasie zimy nagłe pojawienie się fenu może powodować 
destabilizację pokrywy śnieżnej i w efekcie schodzenie lawin. 
W Austrii występuje piętrowość klimatyczna. Średnie temperatury 

stycznia wynoszą od −1 °C w na nizinnych terenach, m.in. w dolinie Dunaju, do −10 
°C na obszarach górskich. Wysoko w górach temperatury zimą mogą być jeszcze niższe 
i osiągać −20 °C. Latem w dolinach jest ciepło i średnie wartości osiągają 20 °C lub 
więcej, gdy nad obszary kraju dostają się zwrotnikowe masy powietrza. 
Ze względu na obecność gór, które zajmują znaczną część kraju, ilość opadów w 
Austrii jest wysoka. Najniższe wartości opadowe, czyli 500 mm rocznie, reprezentują 
obszary Morawskiego Pola. Na pozostałych terenach nisko położonych opady roczne 
wynoszą od 600 do 900 mm. Im wyżej, tym opady są wyższe, w najwyższych partiach 
gór opady roczne sięgają 2000 mm, głównie pod postacią śniegu. W niższych partiach 
gór opady przekraczają wartość 1000 mm i przez większą część roku są to opady 
deszczu. 
 
Ciekawostki dotyczące Austrii 
 
Felling koło Gföhl  
 

 To najlepszy adres dla wielbicieli róż. Sielski krajobraz, 
maleńkie, stare domki podchodzące aż pod pałac rodziny 
Gudenus. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 
roku 870, a romańskie elementy pałacu mimo wielu 
przeróbek i przebudów nadal się zachowały. Mury 
pałacowe dosłownie toną w gąszczu kolców i kwiatów - 
rośnie tutaj ponad 1000 gatunków róż sprowadzonych z 
całego świata. 
 

 
Jezioro Nezyderskie 
 
Zdumiewające jezioro w Austrii ma długość 36 km, szerokość 7 - 15 km i powierzchnię 

wraz z pasem trzcin 320 km², 
średnia głębokość 1 - 2m. Wprost 
legendarne są niektóre wzmianki o 
jeziorze Nezyderskim, które 
podobno pochłonęło na 
przestrzeni wieków całe wsie (na 
południe od Neusiedl są ruiny 
kościoła, który widoczny jest tylko 
przy niskim stanie wody). 
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Kopalnia soli 
 
 W Dürrnberg znajduje się historyczna kopalnia soli - najstarsza dostępna 

turystycznie.  
Sól z Dürrnberg zapewniła 
Salzburgowi bogactwo i tym 
samym sfinansowała powstanie 
pięknych reprezentacyjnych 
budowli. To tutaj są najszybsze 
zjeżdżalnie oraz romantyczne 
podziemne jezioro. 
 
 
 

 
 
Klasztor w górach 

 
W Austrii znajduje się najwyżej 
położony klasztor w Europie Centralnej 
- Maria Waldrast. Średniowieczna 
kaplica oraz barokowy klasztor są 
ulubionym celem wycieczek zarówno 
młodych, jak i starszych turystów. To 
znane miejsce pielgrzymek uzyskało 
popularność dzięki energetycznym i 
uzdrawiającym źródłom znajdującym 
się na krużganku klasztoru. 
 

 
Lunaparki Wiednia 
 

Stolica Austrii szczyci się jednym z 
największych lunaparków w Europie. I 
słusznie. Prater, o którym mowa, to 
ogromny park rozpościerający się 
pomiędzy Dunajem a Kanałem Dunaju 
na powierzchni ponad 1,7 tys. hektarów. 
Niegdyś były to tereny łowieckie, teraz 
jest to miejsce zabaw i spotkań 
wiedeńczyków. Można tu znaleźć 
najrozmaitsze atrakcje – od przejażdżek 
kolejką górską, poprzez strzelnice i 
salony gier, na tunelach grozy i śmiechu 
skończywszy. Nad częścią parku zwaną 
Volksprater góruje gigantyczny diabelski 
młyn, który po wieży katedry św. 
Stefana stał się drugim symbolem 
Wiednia. 
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2. BELGIA 
 

Koninkrijk België 
Royaume de Belgique 

Königreich Belgien  

Królestwo Belgii 

  
Flaga Belgii Herb Belgii  

Dewiza: (nl.) Eendracht maakt macht 

(fr.) L'union fait la force 

(niem.) Einigkeit macht stark 

(W jedności siła) 

Hymn: Brabançonne 

 
 
Belgia, Królestwo Belgii – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych 
Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (1951), ONZ oraz NATO. 
Graniczy od zachodu z Francją (620 km), od południa z Luksemburgiem (148 km), od 
wschodu z Niemcami (167 km) i od północy z Holandią (450 km). Łączna długość 
granic lądowych wynosi 1385 km, ponadto istnieje 64 km fragment wybrzeża Morza 
Północnego. Podzielona jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i 
niemiecką. 
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Geografia  
 
Belgia to państwo położone w Zachodniej Europie. Belgia składa się z trzech regionów: 
Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Stolicą państwa jest Bruksela, w 
której siedziby mają między innymi Unia Europejska oraz NATO. Największe miasta to 
Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Charleroi oraz Liège. 
 
Powierzchnia, położenie, prowincje i granice  
 
Belgia zajmuje powierzchnię 30 528 km², z czego 16 844 km² to Walonia, 13 522 km² 
to Flandria, a 161 km² to Region Stołeczny Bruksela. 
Belgia dzieli się na następujące prowincje: 
Luksemburg: 4440 km²     Liège: 3862 km²     Hainaut: 3786 km² 
Namur: 3666 km²     Prowincja Flandria Zachodnia: 3144 km² 
Prowincja Flandria Wschodnia: 2982 km²     Antwerpia: 2867 km² 
Limburgia: 2422 km²     Prowincja Brabancja Flamandzka: 2106 km² 
Prowincja Brabancja Walońska: 1091 km² 
 

Do tego trzeba doliczyć powierzchnię 
Regionu Stołecznego Brukseli, który nie 
jest częścią żadnej prowincji odkąd 
podzielona została Brabancja. Na 
terytorium Belgii składa się także 3462 
km² terytorium morskiego na Morzu 
Północnym. Dnia 29 maja 2000 r. 
Holandia przekazała Belgii 2 km² 
terenów wzdłuż Kanału Ghent-
Terneuzen. 
 

 
Belgia graniczy z następującymi państwami: 
Francja – 620 km 
Holandia – 450 km 
Luksemburg – 148 km 
Niemcy 167 km 
Linia brzegowa – 64 km (Morze Północne) 
 
Podział administracyjny 
 
Belgia jest państwem federalnym, a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną 
strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju. Belgia podzielona jest na trzy 
wspólnoty, trzy regiony oraz cztery regiony językowe.  

Dwa z trzech regionów dzielą się 
dalej na prowincje, po 5 w 
każdym. Trzeci region to region 
stołeczny Brukseli. Ponadto 
najniższym stopniem podziału są 
gminy, których jest 589. 
Cztery z tych pięciu podziałów 
mają określone granice 
geograficzne: regiony, regiony 
językowe, prowincje i gminy. 

Natomiast w przypadku wspólnot sprawa jest bardziej skomplikowana. Zostały one 
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bowiem powołane jako instytucje, w których kompetencji leży dbanie o rozwój języka i 
kultury. Ale zgodnie z prawem nie odnoszą się one do żadnej grupy ludności ani 
terytorium. Z drugiej strony mają one wyznaczony dokładnie obszar, na którym mogą 
legalnie działać: wspólnota flamandzka na terenie Flandrii i w Brukseli, francuska - na 
większości obszaru Walonii i w Brukseli, a niemieckojęzyczna - w niewielkiej części 
prowincji Liège (Walonia), przy granicy z Niemcami. 
Trzy regiony autonomiczne Belgii: 

� Region Stołeczny Brukseli 
� Region Flamandzki 
� Region Waloński 

Trzy wspólnoty: 
� francuska  
� flamandzka  
� niemieckojęzyczna  

Cztery regiony językowe: 
� region francuskojęzyczny (język waloński), 
� region niderlandzkojęzyczny (język flamandzki), 
� dwujęzyczny region Brukseli, 
� region niemieckojęzyczny. 

  
Klimat  

 
W Belgii panuje klimat umiarkowany morski. Cechuje się on 
wysokimi opadami przez cały rok i niskimi amplitudami 
termicznymi. Średnia temperatura wynosi 3 °C w styczniu i 
18 °C w lipcu. Amplitudy roczne nie przekraczają 15 °C. Nieco 
bardziej kontynentalny klimat posiadają Ardeny, gdzie 
temperatura zimą często spada poniżej 10 °C. Średnia roczna 
opadowa w północnej i środkowej Belgii waha się do 700 do 
800 mm. Miesięczna suma opadów styczniu wynosi 65 mm 
oraz 78 mm w lipcu[3]. Większe opady występują w Ardenach, 

gdzie wartości opadowe wahają się od 1200 do 1500 mm rocznie. Zimy są łagodne lata 
chłodne. Cechą klimaty Belgii jest duża wilgotność powietrza, częste opady deszczu i 
duży poziom zachmurzenia. 
 
Historia 
 
Pierwotnie obszar dzisiejszej Belgii zamieszkany był przez Celtów oraz celtycko-
germański lud Belgów. Od I wieku p.n.e. przez kolejne setki lat tereny te znajdowały 
się we władaniu Rzymu (część prowincji Galia – Gallia Belgica). Od III wieku 
postępowała chrystianizacja. Od roku 486 obszar dzisiejszej Belgii stał się częścią 
państwa Franków. Po traktacie w Verdun w roku 843 Belgia została podzielona 

pomiędzy Francję i Niemcy. W XV wieku Belgia 
była częścią Burgundii, a w roku 1477 została 
przejęta przez Austrię cesarza Maksymiliana I. 
W latach 1556–1714 Belgia należała do 
Hiszpanii, a następnie znowu do Austrii (1714–
1794), Francji (1794–1814), a w okresie 1814–
1830 była połączona z Holandią – Królestwo 
Niderlandów. 
Podczas panowania Habsburgów w 
Niderlandach Południowych zaczęła 
kształtować się belgijska świadomość 
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narodowa, której pierwszym wyraźnym przejawem był Przewrót Brabancki (1789). 
Dopiero jednak w roku 1830 Belgia stała się niezależnym państwem. Niepodległość 
zdobyła w wyniku powstania przeciwko dominacji holenderskiej (rewolucja belgijska). 
3 sierpnia 1914, w czasie I wojny światowej, Niemcy zaatakowały neutralną Belgię. Na 
mocy traktatu wersalskiego do Belgii przyłączono niemieckie okręgi Eupen i Malmedy. 
W 1940 roku ponownie neutralna Belgia została zaatakowana przez hitlerowskie 
Niemcy. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Belgia porzuciła neutralność i stała 
się członkiem NATO, a także została jednym z członków-założycieli Wspólnoty 
Europejskiej. Z Holandią i Luksemburgiem Belgia stworzyła w roku 1948 unię celną, a 
1960 unię gospodarczą – powstał Benelux. W roku 1960 niepodległość uzyskała 
największa kolonia tego państwa Kongo Belgijskie, a w roku 1962 terytoria mandatowe 
Rwanda i Burundi. 
W XX wieku dochodziło do stopniowego podziału na dwie strefy językowe: położoną na 
północy Flandrię (język niderlandzki) i na południu Walonię (język francuski). 
Spowodowało to w 1963 roku formalny podział Belgii na trzy regiony: Flandrię, 
Walonię i Region Stołeczny Brukseli. W roku 1993 doszło do przekształcenia Belgii w 
państwo federalne z trzema regionami o szerokiej autonomii. W 2007 spór o dalszą 
reformę i większą samodzielność Flandrii przyczynił się do kłopotów ze sformowaniem 
rządu federalnego. Od czerwca 2010 roku do grudnia 2011 w Belgii trwał najdłuższy 
we współczesnej Europie kryzys rządowy. 
 
Ciekawostki dotyczące Belgii 

� Nigdzie na 
świecie nie ma 
tylu rodzajów 
piwa i takiej 
ilości browarów 
jak w Belgii. 
Ponoć jest ich 
ponad 1000! 

           
 

 
� Belgia nie istnieje? Jest to obszar między Francją i Holandią. W roku 2008 

doszło niemal do rozpadu Belgii i kraj funkcjonował bez rządu federalnego. 
� Granica języka niderlandzkiego i francuskiego jest tak samo wyraźna i trwała 

jak nasza granica polskiego i niemieckiego. 
� Flamandczycy są przekonani, nie bez podstaw, że pracują na leniwych 

darmozjadów z Walonii. Flamandczycy nie wiedzą nic o Walończykach i 
odwrotnie. Jedynie kolarstwo ich łączy. 

� Belgia jest królestwem ale król Albert a tym bardziej jego następca książę Filip 
są traktowani z pobłażaniem. Król Albert nie jest zresztą zbyt gorliwym władcą i 
najbardziej nie lubi gdy mu kolejny upadający rząd przerywa jeden z jego 
licznych urlopów. Król chce być władcą godzinkę przez południem bo popołudnie 
jest zarezerwowane na sjestę no a po tym jest czas na aperitiefke. 

� Belgia jest państwem stworzonym przez polityków gdy tymczasem jego 
mieszkańcy żyją swoim życiem nie interesując się “federalną Belgią”. W 
walońskim mieście Liege (obchodzi się 14 lipca francuskie święto narodowe, a 
nie 21 lipca gdy to przypada święto narodowe Belgii). 
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� “Każdy Belg rodzi się z cegłą 
w brzuchu” - tak mówią o 
sobie Belgowie, przez co chcą 
powiedzieć, że gdy Belg się 
rodzi to zaczyna zbierać cegły 
na swój dom. Ambicją Belga 
jest mieć swój własny dom. 

 
 
 
 

� Na Wielkanoc z braku tradycji kupuje się ... czekoladowe jajka, które następnie 
ukrywają dorośli w ogródku i dzieci je szukają. 

� Boże Narodzenie świętuje się … już od listopada. Zamiast tradycyjnych potraw 
indyk z supermarketu  albo ... stolik w restauracji. Nie ma postu je się także 
homara, pasztet z gęsich wątróbek, ostrygi i popija szampanem. A na deser 
ciasto. Je się też słodką bułkę w kształcie becika z lukrową figurką Jezuska, 
wciąż uważaną przez dzieci za wymarzony rarytas. 

� W Wigilię znów przychodzi Mikołaj, ale nazywa się już inaczej (po francusku Pere 
Noel, czyli Ojciec Bożonarodzeniowy) i wkłada pod choinkę prezenty, które w 
zasadzie wolno rozpakować dopiero o północy. 
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3. BUŁGARIA 
 
 

Република България 

Republika Bułgarii 

  
Flaga Bułgarii Herb Bułgarii  

Dewiza: (bułg.) Съединението прави 

силата 

(Jedność jest siłą) 

Hymn: 

Miła Rodino 

(Kochana Ojczyzno) 

 
Bułgaria, Republika Bułgarii – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, 
na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od 
południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy. 
Bułgaria jest członkiem: Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 1955), Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO (od 2004) oraz Unii Europejskiej (od 2007). 
 

 
 
 

Geografia 
 
Bułgaria leży w południowej Europie nad Morzem Czarnym, w północno-wschodniej 
części Półwyspu Bałkańskiego. Od północy graniczy z Rumunią, od zachodu z Serbią i 
Macedonią od południa z Grecją i Turcją. Stolicą Bułgarii jest Sofia (1,1 mln 
mieszkańców), inne większe miasta to Płowdiw, Warna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, 
Plewen i Wraca. 
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całkowita granica lądowa: 1808 km 
długość wybrzeża: 378 km 
Długość granic z sąsiadującymi państwami: 

•  Rumunia 608 km 
•  Grecja 494 km 
•  Serbia 318 km 
•  Turcja 240 km 
•  Macedonia 148 km 

Warunki naturalne 

Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne i górskie, średnie wzniesienie 
kraju wynosi ok. 470 m n.p.m. Wzdłuż północnej granicy rozciąga się Nizina 
Naddunajska, zajmująca całą północną część kraju. W środkowej części Bułgarii leży 
jej główny masyw górski – Stara Płanina (Bałkan) wraz z pasem Kotlin Zabałkańskich 
(Sofijska, Kazanłycka, Sliweńska i in.). W południowo-zachodniej Bułgarii leżą masywy 
górskie Rodopy i Pirin (na granicy z Grecją) oraz Riła (najwyższy szczyt Bułgarii i 
całego Półwyspu Bałkańskiego Musała – 2925 m n.p.m.). Bułgarię południowo-
wschodnią zajmuje rozległa Nizina Górnotracka, a na południe od niej, na granicy z 
Turcją, niskie góry Sakar i Strandża. 

Klimat 

Klimat Bułgarii jest umiarkowany ciepły, kontynentalny, suchy, nad morzem 
podzwrotnikowy, wilgotniejszy. W górach występuje 
piętrowość klimatyczna. Średnia temperatura powietrza w 
styczniu wynosi od -6 °C (w terenach górskich), -3 °C (w 
centralnej części kraju) do 2 °C (na południu kraju), w lipcu 
odpowiednio od 18 °C, 23 °C i 25 °C. Średnia suma roczna 
opadów od 450 mm na północy, do 1200 mm w terenach 
górskich. Średnia temperatura powietrza i średnia suma 
opadów w stolicy kraju Sofii wynoszą: w styczniu -2 °C i 42 

mm, w lipcu 22 °C i 60 mm. 

Historia 

W połowie IV tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się napływ na tereny obecnej Bułgarii 
plemion koczowniczych z Azji Środkowej. W V wieku p.n.e. jedno z plemion trackich 
utworzyło nawet organizm państwowy – Królestwo Odrysów. Tereny te zdobyli 
Rzymianie i w pierwszej połowie I wieku (6–9 r. n.e.) pomiędzy Dunajem a pasmem 
Starej Płaniny utworzyli rzymską prowincję Mezję, która w roku 86 n.e. została 
podzielona na Mezję Dolną i na Mezję Górną. W połowie I w. n.e. na południe od Starej 
Płaniny powstała rzymska prowincja Tracja. Z czasem tereny obecnej Bułgarii stały się 
miejscem najazdów Hunów i Gotów. W VI wieku tereny te zaczęły zasiedlać pasterskie 
plemiona słowiańskie, które zostały podbite ok. roku 680 przez Protobułgarów. 
Bułgaria powstała w 681 roku, założona przez Asparucha. Chan Borys I Michał został 
ochrzczony przez duchowieństwo greckie w przeddzień Zielonych Świąt 25 maja 864 
roku. Otrzymał na cześć cesarza bizantyjskiego Michała III, swojego ojca chrzestnego, 
imię Michał. Powstało potężne państwo ze stolicą w Plisce (od 895 w Presławiu), które 
trwało w okresie 681–1018. W 915 r. Symeon przyjął tytuł cara. Od 1018 tereny 
Bułgarii zostały ostatecznie podbite przez Bizancjum i pozostawały pod władzą 
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Bizantyjczyków do 1185 mimo antybizantyjskich powstań ludowych. W latach 1186–
1398 istniało drugie państwo Bułgarów, po czym jego terytorium stało się częścią 
państwa osmańskiego. 3 marca 1878 po klęsce Turcji w wojnie z Rosją sporządzono 
traktat pokojowy w San Stefano, który przewidywał utworzenie Wielkiej Bułgarii 
będącej wciąż wasalem Turcji ale bez prawa stacjonowania w niej wojsk tureckich. W 
granicach wielkiego państwa bułgarskiego miały się znaleźć, oprócz samej Bułgarii, 
Tracja i Macedonia bez Salonik. Dlatego 3 marca – dzień zakończenia wielowiekowej 
tureckiej okupacji ziem bułgarskich – jest świętem narodowym tego kraju. Pierwszym 
władcą niepodległej Bułgarii został wybrany przez zgromadzenie narodowe Aleksander 
I Battenberg, posługujący się tytułem księcia. Niepodległość uzyskana w 1878 (w pełni 
w 1908 po oficjalnym przyłączeniu Rumelii Wschodniej) zapoczątkowała ścieranie się 
wpływów niemieckich i rosyjskich. W 1886 roku rosyjscy oficerowie wymusili 
abdykację księcia Aleksandra I. W 1879 roku księciem został Ferdynand I Koburg - 
brat króla Portugalii Ferdynanda II. W 1908 roku został on królem niezawisłego 
królestwa Bułgarii, a następnie ogłosił się carem. Na skutek wojen bałkańskich (1912–
1913) Bułgaria utraciła znaczną część terytorium, dlatego też przystąpiła do I wojny 
światowej po stronie państw centralnych. Wojna zakończyła się jednak klęską, a 
Bułgaria straciła swoje krótkotrwałe zdobycze terytorialne (najboleśniej odczuła brak 
dostępu do Morza Egejskiego). W 1918 roku car został zmuszony do abdykacji na 
rzecz swojego syna Borysa i opuszczenia kraju.W II wojnie światowej Bułgaria 
opowiedziała się (wraz z m.in. Węgrami, Rumunią i Finlandią) po stronie państw Osi. 
Borys III pełnił funkcję cara do swojej śmierci w 1943 roku. W trakcie II wojny 
światowej oficjalnie carem był kilkuletni brat Borysa, Symeon II. Faktyczna władza 
spoczywała w rękach Rady Regentów, w skład której wchodzili Bogdan Fiłow, książę 
Cyryl (brat Borysa III) oraz gen. Nikoła Michow. W trakcie II wojny światowej Bułgaria 
uzyskała niewielkie nabytki we wschodniej części Jugosławii oraz krótkotrwałe 
włączenie do Bułgarii części greckiego terytorium Tracji Zachodniej oraz części 
Macedonii Egejskiej, ale bez Salonik. Zajęcie w 1944 kraju przez Armię Czerwoną 
spowodowało obalenie monarchii i ustanowienie republiki ludowej w 1946 roku, po 
czym władzę objęła Bułgarska Partia Komunistyczna (generalni sekr. Georgi 
Dymitrow, Wyłko Czerwenkow, Todor Żiwkow). Bułgaria była członkiem RWPG i 
Układu Warszawskiego. Masowe demonstracje w listopadzie i grudniu 1989 wpłynęły 
na utworzenie demokratycznej republiki parlamentarnej (pierwsze wolne wybory 13 
października 1991). W latach 2001-2005 premierem republiki był były car Symeon II. 
Był to pierwszy w historii państw Europy Wschodniej przypadek, gdy monarcha 
obalony przez reżim komunistyczny został premierem powstałej później republiki. 
Symeon jest również jedynym monarchą na świecie, któremu drogą demokratyczną 
udało się odzyskać władzę w republice. 29 marca 2004 Bułgaria wstąpiła do NATO, a  
1 stycznia 2007 r. stała się członkiem Unii Europejskiej. Rząd bułgarski czyni 
starania, by zostać członkiem strefy Schengen. 

Ciekawostki dotyczące Bułgarii 

Gościnność - By przekonać się o gościnności Bułgarów wystarczy udać się na 
tradycyjny wieczór bułgarski, gdzie już przy wejściu goście witani są chlebem. Trzeba 
wiedzieć, że posiłki odgrywają znaczącą rolę w życiu Bułgarów. Dość często są 
spożywane w szerszym gronie i trwają naprawdę długo. Potrawę główną spożywa się 
popijając winem. Trzeba dodać, że to właśnie Bułgaria uznana jest za ojczyznę wina. A 
ciekawostką jest, że Polacy są największymi amatorami bułgarskich win w całej Unii 
Europejskiej. 
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Atrakcje morskie - Może właśnie dzięki mentalności Bułgarów jest to kraj tak chętnie 
odwiedzany przez turystów, bowiem niezmiennie od kilku lat znajduje się w czołówce  

najchętniej odwiedzanych krajów (z 
około 10-milionową liczbą turystów 
rocznie). Kraj ten ma do zaoferowania 
piękne wybrzeże z plażami o wyjątkowo 
delikatnym piasku, niezwykłej 
szerokości i urody, gdzie temperatura 
powietrza i wody mało się różni między 
sobą. Co do nurkowania w wodach 
Morza Czarnego to niektórzy twierdzą, 
że warto zaopatrzyć się w tzw. neck 
Wright, czyli obciążnik z ołowiu 

zakładany na szyję. Jego waga sprawia, że łatwiej zejść pod wodę. Jako ciekawostkę 
trzeba dodać, że w bułgarskim morzu wyporność jest mniejsza niż w innych ciepłych 
morzach, dlatego nurkuje się o wiele łatwiej. 

Zabytki religijne – Górskie obszary Bułgarii skrywają nieprzebraną liczbę 
niepowtarzalnych klasztorów, w których można poczuć atmosferę dawnych czasów. 
Kraj ten posiada dziewięć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, która ochrania cenne zabytki i ślady kultury materialnej z całej Ziemi. Do 
Bułgarii przyciągają turystów także trudno dostępne skały w miejscowości Belintasz w 
Rodopach, będące miejscem różnych kultów religijnych od tysięcy lat. Magia tego 

miejsca jest bardzo silna, 
jedni odczuwają tu 
przypływ energii, inni boją 
się klątwy jaka panuje nad 
tym miejscem, naukowcy 
zaś są pewni, że jest to 
miejsce lądowania 
przybyszów z kosmosu. 
Faktem jest, że większość 
turystów odwiedzających 
Belintasz wierzy, że 
przebywanie w tym 
miejscu przynosi zdrowie. 

Handel i ulice - Bułgarii to również jedno wielkie handlowisko. Bazary są nieodłączną 
częścią krajobrazu 
bułgarskiego. Miejscowe 
bazary mają swój urok, 
który przyciąga niezliczone 
grono odwiedzających. 
Bułgaria to kraj, gdzie 
setki ulic mają jednakowe 
nazwy (np. w Sofii aż 558 
ulic), to kraj gdzie rodzice 
są karani za wagary 
swoich dzieci, to kraj gdzie 
nasycenie aut wyprzedziło 

Nowy Jork. Bułgaria to kraj kontrastów, bogatej  historii i ciekawych tradycji, dzięki 
którym turystów wciąż przybywa i przybywa. 
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4. CHORWACJA 
 
 

Republika Hrvatska  

Republika Chorwacji 

 

 
Flaga Chorwacji Herb Chorwacji  

Hymn: Lijepa naša domovino 

(Piękna nasza ojczyzno) 

 
 
Chorwacja, Republika Chorwacji – państwo w Europie Południowej, nad Morzem 
Adriatyckim, graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z 
Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu ma dostęp do 
Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej. 
 

 
 
Geografia  
 
Chorwacja – kraj o zróżnicowanej powierzchni leżący w Europie Południowo-
Wschodniej. Część południowa jest górzysta (Góry Dynarskie), a północ nizinna (Nizina 
Panońska). Chorwacja ma także dostęp do Morza Adriatyckiego. Państwo to posiada 
wyjątkowe w skali świata wybrzeże z ustawionymi równolegle do niego podłużnymi 
wyspami. Ten typ to tzw. wybrzeże dalmatyńskie, którego nazwa pochodzi właśnie od 
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tej chorwackiej krainy. Na terenie kraju znajduje się 1185 wysp i wysepek, z czego 66 
jest zamieszkanych. Największe z nich to: 
Krk – 405 km²     Cres – 405 km²     Brač – 394 km² 
Hvar – 299 km²    Pag – 284 km²     Korčula – 276 km² 
 
Całkowita długość granicy lądowej: 1982 km 
Długość wybrzeża: 5835 km (łącznie z wyspami). 
Długość granic z sąsiadującymi państwami: 
Bośnia i Hercegowina – 932 km, 
Czarnogóra – 24 km, 
Serbia – 241 km, 
Słowenia – 455 km, 
Węgry – 329 km. 
 
Podział administracyjny Chorwacji 
 

Chorwacja podzielona jest 
na 20 żupanii (chorw. 
županija) + 1 miasto 
wydzielone (Zagrzeb). 
1. żupania zagrzebska 
2. żupania krapińsko-
zagorska 
3. żupania sisacko-
moslawińska 
4. żupania karlowacka 
5. żupania varażdińska 
6. żupania kopriwnicko-
kriżewczyńska 
7. żupania bielowarsko-
bilogorska 
8. żupania primorsko-
gorska 
9. żupania licko-seńska 
10. żupania virowiticko-
podrawska 
11. żupania pożedzko-
slawońska 
12. żupania brodzko-
posawska 
13. żupania zadarska 
14. żupania osijecko-
barańska 
15. żupania szybenicko-
knińska 

16. żupania vukowarsko-srijemska 
17. żupania splicko-dalmatyńska 
18. żupania istryjska 
19. żupania dubrownicko-neretwiańska 
20. żupania medzimurska 
21. Zagrzeb (miasto wydzielone) 
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Klimat 
 
Chorwacja położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego na wybrzeżu i 

umiarkowanego w głębi kraju. Średnia miesięczna 
temperatura powietrza kształtuje się następująco: 
styczeń 3 °C i lipiec 24 °C – Rijeka 
styczeń 9 °C i lipiec 27 °C – Dubrownik 
styczeń 0 °C i lipiec 24 °C – w głębi kraju 
Do rzadkości należą na wybrzeżu dni z ujemną temperaturą. 
W Dubrowniku od połowy czerwca do połowy września słonce 
świeci przez około 10 godzin dziennie. 

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach: 
700-1 300 mm na wybrzeżu, głównie zimą 
1 000-1 500 mm w głębi kraju 
3000 mm – tereny górskie – Biokovo, Velebit 
W górach powyżej 1600 m n.p.m. występuje klimat górski, gdzie zimą utrzymują się 
ujemne temperatury, a latem w lipcu średnie wartości osiągają 17 °C. 
 
Gospodarka 
 
Gospodarka Chorwacji bazuje przede wszystkim na usługach oraz w mniejszym 
stopniu na przemyśle lekkim. W okresie letnim również turystyka staje się znaczącym 
źródłem przychodów państwa. Szacowany dochód PKB na jednego mieszkańca z 
zachowaniem parytety siły nabywczej w 2006 roku wyniósł 13 400 $, co stanowiło ok. 
50% średniego dochodu w Unii Europejskiej, w tym samym roku. 
Chorwacja jest krajem post-socjalistycznym, przed rozpadem Jugosławii była drugą, 
po Słowenii, republiką pod względem rozwoju gospodarczego i poziomu życia 
mieszkańców. W późnych latach 80. rozpoczął się proces ekonomicznej transformacji i 
przestawienia gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową. Na początku 
procesu transformacji pozycja gospodarki chorwackiej, ze względu na jej wysoki 
poziom w stosunku do innych państw post-komunistycznych, była uprzywilejowana. 
Gospodarka kraju poważnie ucierpiała na skutek likwidacji przemysłu ciężkiego i 
znacznych zniszczeń wojennych, poważnym problemem była również utrata wolnego 
dostępu do rynków państw byłej Jugosławii. 
 
Historia 
 

� W 803 tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium 
Karola Wielkiego. 

� VII – VIII wiek – najazdy Ostrogotów, Awarów i plemion Słowian. 
� Tereny Chorwacji stały się miejscem rywalizacji o wpływy: papiestwa, Wenecji i 

Węgier. 
� W 1102 unia personalna z Węgrami. 
� XIV wiek – pod koniec panowania Andegawenów na Węgrzech (1308-95) okres 

walk wewnętrznych. 
� Po bitwie pod Mohaczem w 1526 Chorwacja dostała się pod panowanie 

Habsburgów. 
� W XIX wieku w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier (po 

1867 w Krajach Korony Świętego Stefana, czyli węgierskiej części państwa; w 
części austriackiej pozostała Dalmacja), cieszyła się tam jednakże autonomią 
(własny sejm). Austriacy starali się wyzyskiwać konflikty węgiersko-chorwackie 
dla umocnienia dynastii habsburskiej (np. Chorwaci pomogli w stłumieniu 
powstania węgierskiego w 1848). 
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� Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku Chorwacja weszła 
w skład Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców), od 1929 w 
Jugosławii. 

� W czasie II wojny światowej w roku 1941 faszystowskie ugrupowanie ustaszy na 
czele z Ante Paveliciem przejęło władzę, ogłosiło niepodległość i powstało 
Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH). Terytorium Chorwacji sprzymierzonej 
wówczas z Niemcami obejmowało Chorwację właściwą (choć nie całą, część 
terytorium przyłączono do Włoch) oraz tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. 

� W maju 1945 likwidacja przez armię jugosłowiańską Niezależnego Państwa 
Chorwackiego. 

� Od 1945 po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została włączona do 
Jugosławii Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem). 

� W 1991 proklamowano niepodległość; rozpoczęła się wojna z Jugosławią (de 
facto z Serbią, wspomaganą przez oddziały czarnogórskie). 

� Wygrana w wyborach 2000 sił umiarkowanych: prezydentem został Stjepan 
Mesić, dawny antykomunistyczny opozycjonista państwa. Rząd utworzyła 
koalicja zreformowanych postkomunistów z ludowcami, chadekami i partią 
liberalną, a na jego czele stanął Ivica Račan. Gabinet zabiegał o zbliżenie 
Chorwacji do struktur europejskich. 

� 3 października 2005 roku Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia 
do Unii Europejskiej. 

� lipiec-sierpień 2007 roku – wielkie pożary spustoszyły wybrzeża południowo-
środkowej części 
Chorwacji. 

� 1 kwietnia 2009 – 
Chorwacja dołączyła do 
grona państw 
członkowskich NATO. 

� 14 września 2011 – 
zakończono negocjacje 
w sprawie przyjęcia 
Chorwacji do Unii 
Europejskiej. 

� 9 grudnia 2011 – 
podpisanie traktatu 
akcesyjnego 

� 22 stycznia 2012 – 
Chorwaci w referendum 
opowiadają się za  

(66,27%) członkostwem kraju 
w Unii Europejskiej. 

 
� 1 lipca 2013 – 

Chorwacja weszła do 
Unii Europejskiej. 
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Ciekawostki dotyczące Chorwacji 
 

� W całym kraju wytwarza się olejki zapachowe z naturalnie występującej tam 
lawendy lub rozmarynu. W Chorwacji olejki te dostaniemy np. na bazarach, 
na straganach przy ulicy. Cena za 15 ml olejku to ok. 25 HRK. W sklepach z 
pamiątkami mogą być droższe, ale za to w ozdobnych opakowaniach. 

� W 2004 roku w środkowej Chorwacji odkryto najgłębszą podziemną jaskinię o 
pionowym spadku. Jej długość wynosi prawie 510 m. Jaskinia ta znajduje się 
w Welebit - paśmie górskim w Chorwacji - tam, gdzie Góry Dynarskie opadają 
ku Adriatykowi. 

� Zespół chorwackich i francuskich archeologów odkrył u wybrzeży Chorwacji 
wrak statku sprzed ponad 2000 lat. Odkrycia dokonano w Zatoce Caska u 
brzegów chorwackiej wyspy Pag na Morzu Adriatyckim, w pobliżu 
miejscowości Novalja. Na dnie Zatoki Caska znajdują się ruiny rzymskiego 
miasta Cissa, którego zatopione pozostałości są systematycznie badane przez 
archeologów. Zdaniem naukowców, odkryty wrak to pozostałości statku 
pochodzącego z Liburnii, jednej z krain starożytnej Ilirii, położonej w 
zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. 

� Na  terenie kraju zachowało się ponad 60 tysięcy  kamiennych kościółków, 
� Norallium rubum – ciemnoczerwony, niezwykłej piękności i rzadkości koral, 

jest od stuleci wydobywany przez nurków z 80 metrowych głębi Adriatyku. 
 

 
 
� W Zaostrogu-Dalmacja, w klasztorze franciszkańskim jest obraz z pierwszej 

połowy XVIII w.. dziwnej maści 
łaciatego  pieska i zapis, że oto 
wyhodowano nową, psią rasę 
„dalmatyńczyków”. 

� Niektóre źródła podają, że 
Marko Polo urodził się w 
Korculi w 1254 roku, że jest 
tam wiele rodzin noszących to 
nazwisko, że wielu marynarzy z 
Dubrownika było załogantami 
statków Kolumba, że Viskovic 
jest wynalazcą kompasu 
sztormowego, a Vicko Palatin, 
jako pierwszy Chorwat 
przepłynąłstatkiem handlowym 

Atlantyk, dopływając do San  Domingo w 1530 roku.  
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� Po awarii statku Origona, na wyspie Mljet wylądował Odyseusz, który z 
miejsca, miłością pierwszą, pokochał śródziemnomorską piękność, nimfę o 
imieniu Kalipso. Obydwoje nie tracąc   czasu,  zagospodarowali  tajemną 
jaskinię, która od tamtej pory nosi  nazwę Jaskinia Odyseusza i jest chętnie 
odwiedzana przez łowców miłosnych przygód i urodziwych, miejscowych  
nimf. 

� Najdłuższe na świecie regaty rybaków, na barkach „gajeta falkusza” o 
długości dziewięciu metrów z załogą pięciu wioślarzy, są rozgrywane 
corocznie zawody do wyspy na pełnym morzu PALAGRUŻA, 

� W IX wieku Chorwaci  opracowali własne pismo glagolica,  które przetrwało 
do XVII wieku. 

� Papież Sykstus V (1520-1590), reformator kościoła i budowniczy Rzymu był 
Chorwatem o nazwisku Felicio Peretić. 

� David  Schwartz z  Zagrzebia zaprojektował konstrukcję sterowca o sztywnej 
konstrukcji a Ferdinand 
Zeppelin odkupił ten 
patent i wg tej 
dokumentacji wybudował 
słynnego Zeppelina. 

� W Parku Narodowym 
Velebit znajduje się 
najgłębsza w Europie 
jaskinia  Luski. 
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5. CYPR 
 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
Kıbrıs Cumhuriyeti  

Republika Cypryjska 

  
Flaga Cypru Herb Cypru  

Hymn: Imnos pros tin Eleftherian 

 
 
Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we 
wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 
2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. 
 

 
Podział administracyjny 
 
Cypr jest podzielony oficjalnie na 6 dystryktów (okręgów) ich nazwy pochodzą od nazw 
miast, które są stolicami dystryktów: Famagusta, Kirenia, Larnaka, Limassol, Nikozja, 
Pafos. 
W praktyce dwa z nich są w całości pod władzą Republiki Cypryjskiej, jeden w całości 
pod władzą Cypru Północnego, a reszta jest podzielona. Do obszarów pod 
administracją turecką zalicza się Kyrenia oraz części dystryktów Famagusta 
(większość dystryktu), Nikozja (ok. 1/3 dystryktu) i Larnaka (niewielki fragment). 
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Dystrykty mają charakter bardziej władzy administracyjnej państwowej, rządowej niż 
samorządowej. Naczelnik dystryktu reprezentuje rząd z Nikozji. Okręgi dzielą się na 
gminy samorządowe. Istnieje podział na gminy miejskie i wiejskie, dodatkowo tzw. 
jednostki specjalne, objęte specjalnymi rządowymi programami rozwojowymi. W 
gminach miejskich: Rada Miejska wybierana przez mieszkańców. Podobnie wybierany 
burmistrz. W obu przypadkach kadencja 5 letnia. W gminach wiejskich wybierany 
Zarząd. 
Na terenie wyspy znajdują się również dwie brytyjskie bazy wojskowe Akrotiri oraz 
Dhekelia nie wchodzące w skład Republiki Cypryjskiej i stanowiące osobne terytoria 
zależne Wielkiej Brytanii. 
 

 
 
 
Historia 
 
W starożytności (II tysiąclecie p.n.e.) Cypr był kolonizowany przez Egipcjan, następnie 
Greków i Fenicjan. W VIII w. p.n.e. stanowił protektorat Asyrii, od VI w. podlegał 
Persji, krótko należał do państwa Aleksandra III Wielkiego, potem Ptolemeuszów 
egipskich. Od poł. I w. p.n.e. stanowił część cesarstwa rzymskiego, od końca IV w. n.e. 
— bizantyńskiego. Od VII do poł. X w. stał się obiektem walk bizantyńsko-arabskich. 
W 1191 krzyżowcy podbili wyspę i utworzyli Królestwo Cypryjskie, którym dynastia 
Lusignanów. Na wyspie wprowadzono rządy feudalne, wspierano katolicyzm, podczas 
gdy mieszkańcy wyspy byli prawosławni. W XIII i XIV w. Cypr stanowił ważny punkt 
oporu i wsparcia dla chrześcijańskich księstw Syrii w walce z egipskimi Mamelukami. 
W XIV w. wzrosło jego znaczenie w handlu lewantyńskim, w którym rywalizowały 
Genua i Wenecja. Ta druga 1489 przejęła Cypr. Po tureckiej aneksji 1570 zniesiono 
feudalny system zależności, zezwalając ludności na swobodę praktyk religijnych, co 
sprawiło, że w następnych wiekach biskupi prawosławni osiągnęli ogromne wpływy. 
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Jednak coraz wyższe podatki nakładane na mieszkańców Cypru wywoływały 
powtarzające się buntów. W 1821, gdy wybuchło ogólnogreckie powstanie, Turcy 
oskarżyli duchowieństwo o sprzyjanie powstańcom, urządzili masakrę chrześcijan w 
Nikozji, skonfiskowali dobra kościelne i spowodowali upadek biskupstw. 
W 1878 mocarstwa europejskie zmusiły sułtana do oddania Cypru pod kontrolę 
brytyjską, 1914 Wielka Brytania anektowała wyspę, co potwierdził formalnie traktat 
lozański z 1923 (od 1925 status kolonii). W latach 30. XX w. na Cyprze wybuchły 
zamieszki antybrytyjskie, żądano samorządu, jednak większą popularność zdobywała 
idea zjednoczenia (Enosis) z Grecją. W 1950 arcybiskup Makarios III został głową 
cypryjskiego Kościoła prawosławnego i stanął na czele ruchu na rzecz Enosis. W 1955 
powstała Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego (EOKA), której celem była 
walka zbrojna o wyzwolenie Cypru spod rządów brytyjskiego i przyłączenie do Grecji. 
Stosowała metody terrorystyczne, atakowała obiekty administracji brytyjskiej, czego 
rezultatem było wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jednocześnie zaostrzył się konflikt 
między grecką i turecką grupą etniczną, a uczestniczyły w nim aktywnie Grecja i 
Turcja. 
Po serii długotrwałych rozmów (1960) Grecja, Turcja i Wielka Brytania zostały 
gwarantami niepodległości Republiki Cypryjskiej (m.in. z prawem utrzymywania na 
wyspie kontyngentów wojskowych). Prezydentem został arcybiskup Makarios III, 
wiceprezydentem — przedstawiciel ludności tureckiej. Od 1960 Cypr należy do ONZ. 
Konstytucja z 1960 określała zasady współżycia mieszkańców obu narodowości, 
jednak 1963 doszło do otwartych walk między nimi — 1964 ONZ wysłała na Cypr 
swoje wojsko. Negocjacje między przedstawicielami obu grup narodowych trwały 
latami i nie przyniosły widocznych skutków. W 1974 doszło na Cyprze do zamachu 
stanu dokonanego z poduszczenia greckiego rządu „czarnych pułkowników”, rząd 
turecki odpowiedział desantem wojska, które zajęło północną część wyspy. Interwencja 
ONZ i negocjacje nie przyniosły rezultatu. W 1975 zostało proklamowane Federalne 
Państwo Tureckiej Republiki Cypryjskiej w części Cypru okupowanej przez wojsko 
tureckie. Po śmierci Makariosa III prezydentem Cypru został S. Kiprianu, przywódca 
prawicowej Partii Demokratycznej (do 2003). W latach 80. wojska ONZ nadzorowały 
wymianę uchodźców, liczne konferencje i negocjacje nie przyniosły rozwiązania 
problemu. W 1983 ONZ wezwała Turcję do wycofania swoich wojsk z Cypru, strona 
turecka odpowiedziała utworzeniem z Federalnego Państwa Tureckiej Republiki 
Cypryjskiej — Republiki Tureckiej Cypru Północnego z prezydentem R. Denktaşem i 
rządem tymczasowym. Proklamowanie separatystycznego państwa Turków cypryjskich 
zostało potępione przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Państwo to zostało uznane jedynie 
przez Turcję. Pomimo prób mediacji ONZ problem cypryjski nadal znajduje się w 
impasie, a podział wyspy utrwala się. Sprowadzanie osadników z Turcji powoduje 
zmiany w proporcjach demograficznych ludności Cypru. W latach poprzedzających 
wstąpienie Cypru do UE podjęto najpoważniejszą próbę zjednoczenia wyspy (tzw. plan 
Annana). Projekt przewidujący powstanie państwa konfederacyjnego, przyjęty przez 
Turków, odrzucili Grecy cypryjscy. W rezultacie w 2004 do UE weszła tylko grecka 
Republika Cypryjska. Wybory parlamentarne 2006 wygrała ponownie koalicja 

centrolewicowa, rządząca od 2001. W części 
tureckiej 2005 doszło do zmiany partii 
rządzącej i prezydenta, po raz pierwszy od 
podziału wyspy. Wybór przedstawiciela lewicy 
D. Christofiasa (II 2008) na prezydenta 
Republiki Cypryjskiej umożliwił na odwilż w 
stosunkach wewnątrzcypryjskich. 1 I 2008 
Republika Cypryjska wprowadziła do obiegu 
euro. 
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Geografia 
 
Cypr jest państwem położonym na wyspie o tej samej nazwie znajdującej się w 
południowo-zachodniej Azji we wschodniej części Morza Śródziemnego, której 
powierzchnia wynosi 9,3 tys. km², a linia brzegowa ma długość 648 km. Cypr graniczy 
z suwerennymi brytyjskimi bazami Akrotiri i Dhekelia oraz z nieuznawaną na arenie 
międzynarodowej Turecką Republiką Cypru Północnego, będącej de iure częścią 
Cypru. Większymi miastami kraju są: Nikozja, Limassol, Larnaka. Najwyższym 
wzniesieniem jest Olimp (1951 m n.p.m.). 
 
Klimat 
 

Cypr znajduje się pod wpływem klimatu podzwrotnikowego o 
śródziemnomorskiej odmianie. Tak jak w wielu miejscach 
leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego, maksimum 
opadowe przypada na miesiące zimowe, podczas gdy w okresie 
letnim jest przeważnie sucho, a fakt ten podejmuje położenie 
wyspy w niewielkiej odległości Afryki i ogromnych obszarów 
Azji. Średnia opadowa wynosi 500 mm. rocznie, w górach 
wzrasta do 800 mm. Najsuchszym regionem jest nizinny 
obszar Mesarii, gdzie opady nie przekraczają 400 mm. Cypr 

jest krajem cierpiącym na niedobór wody w okresie letnim. Często w tym kraju 
dochodzi do trzymiesięcznej suszy, gdzie nie spada ani jedna kropla deszczu. 
Cypr jest stosunkowo ciepłym krajem, także i w okresie zimowym. Średnia 
temperatura stycznia waha się od 10 do 12 °C, w lipcu zaś od 26 do 28 °C, Do 
częstych zjawisk należą upały, gdzie w ciągu dnia temperatura przekracza 40 °C. 
 
Ciekawostki dotyczące Cypru 
 
Cypr według legendy to miejsce urodzin Afrodyty – bogini miłości, prawdopodobnie 

córki Zeusa i Dione. Cypryjczycy są bardzo dumni, że 
właśnie ich wyspa utożsamiana jest z antyczną boginią. 
Na jej cześć powstały nawet łaźnie Afrodyty na półwyspie 
Akamas, oraz łaźnie Adonisa, jej ukochanego. 
 
Turystyka - Cypr to egzotyczna, bardzo gościnna i trzecia, 
co do wielkości wyspa na Morzy Śródziemnym, którą 
charakteryzuje najbardziej słoneczny klimat w tym 
rejonie. Leży na przecięciu szlaków łączących Europę, 
Azję i Afrykę; sezon trwa tam cały rok, słynie ze złotych 
plaż, bogactwa zabytków kultury, starannie 
pielęgnowanej tradycji oraz przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie legend. Jest jednym z niewielu miejsc na globie, gdzie podczas jednego 
pobytu można jednocześnie uprawiać narciarstwo na stoku (najwyższy szczyt Olimp 
1952 m n.p.m.) oraz pływać w cieplutkim morzu. 
 
Wino - Cypr może poszczycić się najdłuższą historią związaną z produkcją wina, którą 
zapoczątkowano już w XX w. p.n.e. Znakomita, jakość win utrzymała się do dziś dzięki 
drobiazgowo pielęgnowanej tradycji. Obecnie na wyspie wytwarza się prawie 40 
gatunków tego trunku. Miejsce to słynie też ze znakomitych owoców tj. nieszpułki, 
egzotyczne nieśpliki, truskawki dojrzewające już w kwietniu, opuncje, arbuzy oraz 
deserowe winogrona. 
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Pamiątki i  tradycje - Zdaniem niektórych, Cypr jest idealny dla zakochanych par, 
uważany za prawdziwie kobiecą wyspę, gdzie na plecach czuje się oddech 
starożytności. Każda potrawa smakuje tam wyśmienicie. Wyspa jest jednym niewielu 
państw Unii Europejskiej, który nie uległ i zakazał genetycznej modyfikacji żywności. 
Wszelkiego rodzaju mięsiwa przygotowuje się według starych receptur w glinianych 
garnkach. Cypryjską potrawą narodową jest tłusty kawałek mięsa jagnięcego lub 
koziego z chrząstką, którą przyrządza się w specjalnych piecach. 
Cypr to też fantastyczne pamiątki, głównie wyroby tradycyjnego rękodzieła. Warta 
uwagi jest Lefkara – wioska w górach, słynąca z wyrobów ze srebra oraz produkcji 
koronek „Lefkarika”. Wieść niesie, że przed wiekami sam Leonardo da Vinci przybył do 
Lefkary po haftowany obrus na ołtarz, który zgodnie z legendą ofiarował katedrze w 
Mediolanie. 
 
Archeologia - Wyspa jest miejscem regularnych prac archeologicznych, w których 
uczestniczy też polska ekipa. Liczne wykopaliska świadczą o potędze pierwszych 
starożytnych kultur, które miały wpływ na całą Europę. Co ciekawe, amerykański 
poszukiwacz zaginionej Atlantydy - Robert Sarmast uważa, że ruiny tego miasta 
znajdują się na południowy wschód od Cypru. Oparł się na wynikach badań 
sonarowych dna morskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Badania te 
wykazały, że około 1500 m pod powierzchnią znajdują się konstrukcje, które mogą 
przypominać pozostałości murów wzniesionych przez człowieka. Naukowcy nie mają 
najmniejszych wątpliwości, że są to ruiny mitycznej Atlantydy, zatopionej wodami 
morza, a opisanej przez Platona. I choć wielu badaczy starożytności są zdania, że 
platońska Atlantyda była jedynie metaforą i symbolem, to poszukiwania miasta trwają 
nadal. 
 
Koty - Cypr jest znany z przeogromnej liczby kotów przypominających wyglądem persy, 

które można spotkać niemal wszędzie. Według bizantyjskiej 
legendy zwierzęta te sprowadziła z Jerozolimy św. Helena, 
aby rozprawiły się z plagą węży, które nawiedzały cypryjskie 
wioski. Koty zamieszkiwały okoliczne klasztory i po dziś 
dzień można tam spotkać niezliczoną ich ilość. Warto dodać, 
że na Cyprze odnaleziono szczątki najstarszego 
udomowionego kota, który ma 8500 lat. Szkielet 
cypryjskiego kota jest starszy o 5 tysięcy lat od mumii tego 
zwierzęcia pochodzącej z Egiptu sprzed 4500 lat, a obecnie 
przechowywanej w Luwrze. 
 

 
Fauna i flora - Będąc przy tematyce zwierzęcej trzeba wspomnieć, że wiele gatunków 
fauny i flory można spotkać tylko na Cyprze m.in. muflon – górska owca, nowy 
gatunek myszy przypominający żywą skamieniałość. To także raj dla ornitologów, oraz 
naturalny obszar występowania chronionych gatunków zwierząt i roślin, szczególnie 
zagrożonych wyginięciem np. zielone żółwie i caretta. Jako ciekawostkę warto jeszcze 
dodać, że na Cyprze powstała pierwsza plaża dla psów, w miejscowości Aja Napa, gdzie 
zwierzęta mają możliwość ochłody i spacerów. Pomysłodawcą tego projektu był 
burmistrz miasta, którego zasypano gratulacjami, szczególnie przez właścicieli 
piesków. Jednak jak sam przyznał, jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, bowiem teren 
ten został wybrany na przystań jachtową. 
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6. CZECHY 
 

Česká republika  

Republika Czeska 

 
 

Flaga Czech Herb Czech  

Dewiza: Pravda vítězí 

(Prawda zwycięża) 

 
Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo 
śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od 
zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego 
wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się 
z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na 
powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo 
czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, 
demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na 
swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. 
Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, 
władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd 
Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji 
międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady 
Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej. 
Początki państwowości czeskiej sięgają IX wieku, kiedy księstwa czeskie zostały 
zjednoczone przez Przemyślidów, panujących do 1306 r. W 1019 r. Brzetysław I 
zjednoczył Czechy i Morawy, a w 1085 r. Wratysław II został koronowany na króla. 
Wtedy też Czechy weszły w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W latach 1310–
1437 na tronie zasiadali Luksemburgowie. Za czasów Karola IV Czechy, a przede 
wszystkim Praga, stały się centrum Świętego Cesarstwa Rzymskiego przeżywając swój 
największy rozkwit. Reformatorska działalność husytów wywołała wojny religijne z 
katolikami, które doprowadziły do spadku znaczenia Czech. Od 1526 r. na tronie 
zasiadali Habsburgowie, którzy wprowadzili rządy absolutystyczne. Po bitwie 
białogórskiej w 1620 r. rozpoczął się proces rekatolicyzacji i germanizacji kraju. W 
1804 r. Czechy stały się częścią Cesarstwa Austriackiego i później Austro-Węgier. 
Niemniej przez cały okres panowania Habsburgów ziemiom czeskim przysługiwały 
różne atrybuty państwowości. Na przełomie XVIII i XIX w. doszło do odrodzenia 
narodowego. W wyniku I wojny światowej doszło do rozpadu Austro-Węgier i 
powstania Czechosłowacji, wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Podczas II wojny 
światowej czeska część kraju weszła w skład III Rzeszy, podczas gdy Słowacja ogłosiła 
niepodległość jako niemiecki sojusznik. W 1945 r. doszło do ponownego zjednoczenia 
Czechosłowacji, która znalazła się w strefie wpływów ZSRR. W 1968 r. doszło do 
interwencji wojsk Układu Warszawskiego i likwidacji „socjalizmu z ludzką twarzą” – 
liberalnego czechosłowackiego komunizmu. Nastąpił okres tzw. „normalizacji”, czyli 
wprowadzania radzieckich standardów. W 1989 r. nastąpiła pokojowa zmiana ustroju 
na kapitalistyczny, a w 1993 r. doszło do pokojowego rozdzielenia Czechosłowacji na 
Czechy i Słowację. 



 29

 
 

 
 
Pochodzenie nazwy kraju 
 
Nazwa Czechy (czes. Čechy) pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych w IX 
wieku. W 1777 roku pojawia się młodsza nazwa Česko, będąca wynikiem procesów 
słowotwórczych zachodzących wówczas w języku czeskim. Po 1993 roku przyjęło się 
używać nazwę Čechy jako określenie Czech właściwych, podczas gdy Česko miało 
oznaczać cały kraj, łącznie z Morawami i tzw. Śląskiem Czeskim. Podział ten jest 
czysto umowny i nie jest ściśle przestrzegany. 
Łacińska nazwa Czech – Bohemia (Boiohaemum), pochodzi od nazwy celtyckiego 
plemienia Bojów, którzy zamieszkiwali Kotlinę Czeską w okresie starożytnym. Od 
nazwy łacińskiej pochodzi także niemiecka nazwa kraju Böhmen i francuska Bohême. 
Stąd też bohema, w znaczeniu cyganeria artystyczna. 
 
Historia 
 
Państwa plemienne na terenie obecnych Czech istniały już w VII w. (m.in. państwo 
Samona). W latach 830-906 kraj wchodził w skład Państwa Wielkomorawskiego. W X 
w. Czechy zostały zjednoczone przez dynastię Przemyślidów. Na początku X w. obszar 
Czech i Moraw znajdował się częściowo w granicach Polski. W 1198 r. władcy Czech 
otrzymali tytuł królewski i znaleźli się wśród elektorów Cesarstwa Niemieckiego. W 
latach 1300-1306 istniała, poprzez osobę króla Wacława II, unia personalna Czech z 
Polską. W I połowie XV w. Czechami wstrząsnęły wojny husyckie. W II połowie XV w. 
władza królewska przypadła Jagiellonom, lecz w 1526 r. przejęli ją austriaccy 
Habsburgowie. W 1618 r. wybuchło powstanie antyaustriackie, które stało się jedną z 
przyczyn rozpoczęcia wojny trzydziestoletniej. W 1620 r. po klęsce Czechów (bitwa pod 
Białą Górą), kraj poddany został intensywnej germanizacji. Czeskie odrodzenie 
narodowe miało miejsce w XIX w. Zakończone klęską powstanie, które wybuchło w 
Pradze podczas Wiosny Ludów w 1848 r. miało na celu wyzwolenie kraju spod władzy 
austriackiej. Po I wojnie światowej Czechy utworzyły wraz ze Słowacją niepodległe 
państwo - Czechosłowację. W 1938 r. miała miejsce aneksja terenów przy granicy z 
Niemcami i Austrią, zamieszkałych w przeważającej mierze przez ludność niemiecką. 
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W marcu 1939 r. III Rzesza zajęła resztę kraju, tworząc na tym terenie Protektorat 
Czech i Moraw. W czasie wojny w Londynie działał czechosłowacki rząd na 
uchodźstwie. W 1948 r. komuniści zarządzani z Moskwy dokonali zamachu stanu i 
przejęli władzę w Czechosłowacji. W 1968 r. miała miejsce "Praska Wiosna", odgórna 
próba demokratyzacji życia w kraju. Została ona jednak zdławiona przy udziale wojsk 
kilku państw Układu Warszawskiego (w tym Polski). W 1989 r., podczas tzw. Jesieni 
Ludów miała miejsce "aksamitna rewolucja", która w pokojowy sposób doprowadziła 
do przejęcia władzy od komunistów. W 1993 r. Czechosłowacja rozpadła się na dwie 
niezależne republiki: Czeską i Słowacką. 
 
Podział administracyjny 
 
Aktualny podział administracyjny Czech obejmuje 13 krajów samorządowych + miasto 
wydzielone Praga, które są jednostkami samorządu terytorialnego z własną 
administracją (odpowiednik polskiego województwa) oraz 7 okręgów terytorialnych (+ 
Praga). Czeskie kraje (czes. kraj - odpowiednik województw) są na język polski 
tłumaczone też jak kraj lub województwa lub okręgi lub regiony. 
 

 
 
 
Obecny podział na kraje obowiązuje od 2000 roku, wcześniej obecne okręgi 
terytorialne były jednocześnie jednostkami samorządowymi. Kraje były podzielone na 
mniejsze jednostki zwane okresami (czes. okres - odpowiednik powiatu. Od 1 stycznia 
2003 powiaty nie są już jednostką podziału administracyjnego Czech a ich 
dotychczasowe uprawnienia przeniesiono częściowo na szczebel wyższy - krajowy i 
niższy, gdzie powołano nowe jednostki administracyjne w postaci gmin z 
rozszerzonymi uprawnieniami oraz gmin z gminnym urzędem nadzoru. Podział na 
powiaty zachowały jednak sądy, státní zastupitelství (odpowiednik prokurator), policja 
i niektóre inne urzędy państwowe. Został również zachowany dla celów statystycznych. 
24 czeskie miasta: Brno, Cieplice, Chomutov, Frydek-Mistek, Czeskie Budziejowice, 
Děčín, Hawierzów, Hradec Králové, Igława, Karlowe Wary, Karwina, Kladno, Liberec, 
Mladá Boleslav, Most, Ołomuniec, Opawa, Ostrawa, Pardubice, Pilzno, Praga (de 
facto), Przerów, Uście nad Łabą i Zlin to miasta statutarne, których administracja 
zorganizowana jest według lokalnego prawa zawartego w statucie miejskim. 
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Geografia 
 
Czechy są państwem w środkowej Europie, bez dostępu do morza. Graniczą od 
zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, od wschodu ze Słowacją i od północy z 
Polską. Wybiegnięcia terytorium Czech w głąb innych państw sąsiednich (tzw. cyple 
lub worki): cypel aski, cypel szluknowski (też „cypel rumburski” lub worek 
szluknowski), cypel frydlancki, cypel broumowski, cypel jawornicki (też „cypel 
jesienicki”), cypel osobłoski i cypel brzecławski (też Trójkąt dyjski lub „cypel 
lanżhocki”). 

� Powierzchnia – 78 864 km² co odpowiada jednej czwartej powierzchni Polski. 
Czechy graniczą z następującymi państwami: 
Austria – 362 km 
Niemcy – 810 km 
Polska – 790 km 
Słowacja – 261 km 
 
Klimat 
 

Czechy leżą w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. 
Położenie Czech w Europie Środkowej, w sąsiedztwie Polski 
warunkuje istnienie klimatu przejściowego. Tak samo jak 
Polska, Czechy znajdują się w strefie wpływów zarówno mas 
polarno-morskich znad Oceanu Atlantyckiego, jak i mas 
kontynentalnych pochodzących z Azji. Wynikiem tego fakt jest 
zmienność pogodowa. Czechy tak jak Polska mają zbliżone 
wartości termiczne i opadowe. 
Temperatura w Czechach uzależniona jest od przepływu mas 

powietrza. Zimą wartości te wynoszą od 0 °C, do −6 °C. Jedynie na obszarach górskich 
jest zimniej i występuje piętrowość klimatyczna. Temperatury na wschodzie są 
zazwyczaj niższe niż na zachodzie ze względu na wpływ oceanu (Prąd Zatokowy 
Golfsztrom). Latem, podobnie jak w Polsce, w najcieplejszym miesiącu lipcu 
temperatury wynoszą od 16 °C do 19 °C. Terytorium Czech w okresie letnim dostaje 
się pod wpływ mas zwrotnikowego powietrza, co oznacza występowaniem upałów. W 
górach jest chłodniej, jednak ze względu na niewielkie wysokości masywów, 
temperatury w ciągu dnia nie obniżają się poniżej 15 °C. 
Wartości opadowe są niemal takie same jak w Polsce. Średnia ilość opadów wynosi do 
500 do 700 mm rocznie, najwyższe wartości notuje się w górach, ponad 1000 mm 
rocznie, maksymalnie do 1200 mm rocznie. Podobnie jak w Polsce, maksimum 
opadowe przypada na okres lata. 
 
Ciekawostki o Czechach 

 
� Dzielny Wojak Szwejk – fikcyjna filmowa postać i nieoficjalny symbol narodowy 

Czechów. 
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� Czy wiesz, że czeski hymn 'Kde domov můj?' ('Gdzie jest mój dom?'), pochodzi z 
… satyrycznej sztuki teatralnej z 1834 roku. 

� Czy wiesz, że mówią, że Czeski naród jest muzykalny "Co Čech, to muzikant". 
� Na wielkanocnych stołach w Czechach nie może zabraknąć tzw. oseni, tj. 

zdobnych doniczek ze świeżo wzeszłym zbożem (z reguły pszenicą), w które wbija 
się przybrane kolorowymi wstążkami patyczki z przymocowanymi do nich 
pisankami, zajączkami, kurczaczkami. Tradycyjnie piecze się również słodkie 
bułki w formie wielkanocnego baranka. 

� Pomlazka - obyczaj (symbolicznego) bicia kobiet w Wielki Poniedziałek 
wierzbowymi witkami, ozdobionymi wstążkami i splecionymi w warkocz. Wierzy 
się, że uderzenie pomlazką dodaje kobiecie urody i witalności, stąd pominięcie 
którejś z dam traktowane jest wręcz jako obraza. 

� Barborki gałązki czereśni, ścinane i wkładane do wody na Świętej Barbary na 4 
grudnia, które miały zakwitnąć na Boże Narodzenie 

� Dzień wszystkich Świętych obchodzi się nie w listopadzie jak w Polsce, groby 
odwiedza się w Wigilię Bożego Narodzenia 

� Na grobach pali się tak zwane frantiszki - tlące stożki z mieszanki drzewa 
węglowego, trocin, drewna sandałowego i kadzidła 

� Dwa Święta Zakochanych 14 lutego i 1 maja. Jego patronem jest największy 
czeski poeta romantyczny Karel Hynek Mácha, który w słynnym poemacie Maj 
pisał „Był późny wieczór – pierwszy maja, wieczorny maj – był miłości czas“. 
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7. DANIA 
 

Kongeriget Danmark  

Królestwo Danii 

 

 
Flaga Danii Herb Danii  

Dewiza: (duń.) Guds hjælp, Folkets 

kærlighed, Danmarks styrke 

(Boża pomoc, miłość Narodu, siła Danii) 

Hymn: Der er et yndigt land - hymn 

państwowy 

Kong Kristian - hymn królewski 

(Jest taki piękny kraj, 

Król Kristian) 

 
Dania – Królestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w 
Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład 
wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką 
autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii 
(Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę 
Sund sąsiaduje ze Szwecją. 
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Podział administracyjny 
 
Od 1 stycznia 2007 w Danii obowiązuje podział administracyjny na 5 regionów, 
które zastąpiły podział na 13 województw (Amt). W ramach reformy 
administracyjnej zmniejszyła się także liczba gmin z 270 do 98. 
 

 
 
Historia 
 
Pierwotnie obszar dzisiejszej Danii został zasiedlony przez plemiona germańskie: 
Cymbrów i Teutonów, a następnie Anglów, Jutów i Sasów. Te 3 plemiona w V i VI 
wieku po podbiciu części Wysp Brytyjskich (dzisiejsza Anglia) przemieściły się tam, 
a na ich miejsce napłynął północnogermański lud Duńczyków. W okresie VIII-IX 
wieku Duńczycy brali udział w morskich wyprawach na wybrzeża Wielkiej Brytanii, 
państwa Franków i wybrzeża Bałtyku. Postępowało jednoczenie kraju, a w IX wieku 
kraj został schrystianizowany. Duński król Kanut II Wielki władał państwem, które 
obejmowało obok Danii, także Anglię, Norwegię, południową Szwecję oraz część 
Finlandii. W XII wieku Dania rozpoczęła ekspansję w rejonie Morza Bałtyckiego, 
zajmując m.in. Estonię, Holsztyn i Inflanty. W roku 1397 Dania utworzyła z 
Norwegią i Szwecją Unię Kalmarską, która przetrwała do 1523 roku, a następnie do 
roku 1814 istniała unia Danii z Norwegią. W 1448 r. tron objął Chrystian I z 
dynastii Oldenburgów. W latach 1534-1536 w Danii trwała wojna domowa, w 
wyniku której religią państwową stał się luteranizm. W drugiej połowie XVI wieku 
kraj zaangażowany był w wyniszczające wojny o panowanie na Bałtyku ze Szwecją i 
w ich wyniku utracił mocarstwową pozycję. W wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) 
król Danii Chrystian IV wziął udział po stronie protestantów. Dania była jedynym 
państwem Europy (poza Turcją), które zaprotestowało przeciwko likwidacji Polski 
po trzecim rozbiorze w roku 1795. W okresie napoleońskim Duńczycy opowiedzieli 
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się po stronie francuskiej. Po klęsce Napoleona, Dania została ostatecznie wyparta z 
Półwyspu Skandynawskiego i w roku 1814 musiała oddać Norwegię Szwecji. 
Jednak zachowała norweskie posiadłości: Islandię, Wyspy Owcze i Grenlandię. Od 
roku 1849 Dania stała się monarchią konstytucyjną. Po wojnie duńskiej w 1864 
roku z Austrią i Prusami, Dania utraciła Szlezwik i Holsztyn, od tego momentu 
przestrzegała neutralności politycznej. Podczas pierwszej wojny światowej Dania 
pozostała neutralna, a w roku 1920 w wyniku plebiscytu północny Szlezwik 
powrócił do Danii. Mimo neutralności Dania została prawie bez oporu zajęta w 
1940 r. przez hitlerowskie Niemcy. Przez kilka lat mimo niemieckiej okupacji Dania 
zachowywała formalną suwerenność – funkcjonował parlament i rząd, ale od roku 
1943 rządy bezpośrednie sprawowali już hitlerowcy. W trakcie drugiej wojny 
światowej w roku 1944 Islandia zerwała unię personalną z Danią, gdyż ogłosiła się 
republiką. Dania została wyzwolona 5 maja 1945 roku przez wojska brytyjskie. Od 
razu zaczęto odbudowywać kraj i Duńskie Siły Zbrojne. 
W roku 1949 Dania stała się członkiem NATO. Od 1953 roku w Królestwie Danii 

obowiązuje nowa konstytucja (Konstytucja Królestwa 
Danii z 5 czerwca 1953 r.). W roku 1960 weszła w 
skład Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
a w 1973 stała się członkiem EWG. W roku 1992 w 
referendum Duńczycy odrzucili traktat z Maastricht, 
jednak rok później został on ostatecznie ratyfikowany. 
 
 
 
 
 
 

Geografia 
 
Dania pod względem warunków naturalnych jest krajem przejściowym pomiędzy 
Europą Północną i Środkową. Geologicznie terytorium Danii związane jest z 
trzonem kontynentalnym Europy. Większa część powierzchni kraju ukształtowana 
została w okresie ostatniego zlodowacenia. Granicę krajobrazową wyznacza 
zlodowacenie Würm, które ciągnie się przez cały Półwysep Jutlandzki w kierunku 
południkowym. Górnokredowe wapienie i kreda tworzą krajobraz północnej 
Jutlandii i wybrzeża typu klifowego na wyspach Møn i Zelandia. 
Dania jest krajem nizinnym – najwyższym punktem jest wzgórze Yding Skovhøj 
(172,54 m n.p.m. razem z kurhanem nagrobnym na szczycie, bez kurhanu 170,77 
m n.p.m.). 
70% powierzchni Danii przypada na Półwysep Jutlandzki (Jutlandię, Jylland). 
Reszta kraju położona jest na 406 wyspach, z czego zamieszkanych jest 79. 
Największe i najważniejsze wyspy to Zelandia 7031 km² (Sjælland, na której 
znajduje się stolica kraju, Kopenhaga), Fionia (Fyn) 2984 km², Lolland 1243 km², 
Bornholm 588,5 km², Falster 514,0 km², Morsø 363,3 km², Als 321,0 km², 
Langeland 284,0 km², Møn 237,5 km² i Rømø 128,9 km². 
Powierzchnia całkowita: 43 094 km² 
Powierzchnia lądowa: 42 394 km² (98,38%) 
Powierzchnia wodna: 700 km² (1,62%) 
Całkowita granica lądowa: 68 km z Niemcami 
Długość wybrzeża: 7314 km 
Największe miasta Danii to Kopenhaga (518,6 tys.), Århus (239,9 tys.), Odense, 
Ålborg i Esbjerg. 
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Klimat 
 

Na obszarze Danii panuje klimat umiarkowany ciepły typu 
morskiego. Zimy są krótkie i łagodne, zaś lata – dość 
chłodne, z dużą ilością opadów. Średnia temperatura w 
styczniu wynosi od -0,5 do +0,5 °C, a w lipcu od +16 do 
+17 °C. Najwyższa zanotowana na terenie Danii 
temperatura to +36,4 °C. Absolutne minimum termiczne to 
-31,2 °C. 
Opady występują głównie w postaci deszczu (śnieg pojawia 
się rzadko), zaś największe nasilenie opadów ma miejsce w 

lipcu i sierpniu. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, przy czym 
istnieją w tym względzie spore różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju, i 
tak na Zelandii jest to ok. 550 mm, a na Półwyspie Jutlandzkim – 800 mm. 
 
Ciekawostki dotyczące Danii 
 
� Gęstość zaludnienia wynosi 130 osób/km2. 
� Kraj ten jest 7,3 razy mniejszy od Polski. 
� Główna religią jest luteranizm. 
� Najdłuższą rzeką jest Gudena, 158 km. 
� Średnia długość życia wynosi 78 lat. 
� Duńskie kobiety mają najniższy poziom otyłości w UE. 
� Duńczycy uwielbiają ciasteczka. W większości sklepów można je kupić. 

 

 
 
� Leczenie jest całkowicie darmowe, odszkodowania wypłaca rząd. 
� Mają dziwne poczucie humoru. W żartach często się obrażają. 
� Duńskie dzieci są bardzo spokojne, rzadko kiedy płaczą lub krzyczą. 
�  W Danii są bardzo wysokie podatki (przeciętnie pracownikowi pobierane jest 43 

% podatku). 
� Posiadanie samochodu jest czymś bardzo luksusowym. 
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8. ESTONIA 
 

Eesti Vabariik  

Republika Estońska 

  
Flaga Estonii Herb Estonii  

Hymn: Mu Isamaa 

 
 

Estonia (Republika Estońska) – państwo w Europie Północnej, nad Morzem 
Bałtyckim, powstałe po I wojnie światowej. Członek Unii Europejskiej i NATO. 
Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu oraz z Finlandią przez Zatokę 
Fińską. 
 

 
 

Nazwa 
 
Nazwa Estonia (we współczesnym języku estońskim Eesti) może być wywodzona ze 
słowa Aestii, nazwy nadanej przez starożytnych Germanów ludom zamieszkującym 
tereny na północny wschód od Wisły. Rzymski historyk Tacyt w 98 r. n.e. po raz 
pierwszy pisał o ludach Aestii i wczesnych Skandynawach, nazywając ziemie na 
południe od Zatoki Fińskiej Eistland, a ich mieszkańców eistr. 
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Podział administracyjny 
 
Estonia podzielona jest na 15 prowincji (est. maakond; 'powiat'). Prowincje z kolei 
dzielą się w sumie na 227 gmin dwóch rodzajów: 33 miejskie (linn) i 194 wiejskie 
(vald). 
 

 
 
Geografia 
 
W skład Estonii wchodzi ponad 1500 wysp i wysepek w Zatoce Ryskiej (największe 
Sarema i Hiuma) o łącznej powierzchni 4,2 tys. km² (9,2% powierzchni kraju). 
Zachodnie wybrzeże silnie rozczłonkowane, niskie, północne – wysokie i strome. 
Większość obszaru stanowią tereny nizinne (średnia wysokość 50 m) z najwyższym 
wzniesieniem Suur Munamägi, sięgającym 318 metrów n.p.m. Rzeźba polodowcowa 
(moreny, drumliny, ozy, jeziora). W północno-wschodniej części wysoczyzna 
Pandivere (wys. do 166 m), na południu i południowym wschodzie wzniesienia 
Sakala, Otepää i Haanja (do 318 m). Klimat umiarkowany, przejściowy między 
morskim i kontynentalnym. Średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu (w 
lutym) wynosi od –6 °C na wschodzie, do –2 °C na zachodnich wyspach, w lipcu 16-
17 °C. Suma roczna opadów 600–700 mm, maksimum od lipca do września. Gęsta 
sieć rzeczna, zwłaszcza w południowej części, główne rzeki: Narwa, Ema, Parnawa; 
ponad 1000 jezior (ok. 5% powierzchni kraju), największe Pejpus (graniczne z 
Rosją). Estonia leży w strefie lasów mieszanych. Na ubogich glebach piaszczystych 
rosną bory sosnowe (z sosną zwyczajną), na glebach bardziej żyznych lasy 
świerkowe (ze świerkiem pospolitym), niekiedy ze znacznym udziałem dębu 
szypułkowego i innych drzew liściastych. Lasy zajmują ok. 18% powierzchni kraju, 
torfowiska (przeważnie wysokie) i tereny podmokłe – 20%. Na wschód od Tallinna 
(na wybrzeżu Zatoki Fińskiej) Park Narodowy Lahemaa. 
Estonia graniczy z następującymi państwami: 
Łotwa − 339 km 
Rosja − 294 km 
Finlandia − poprzez wody terytorialne Zatoki Fińskiej, na długości około 330 km. 
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Klimat 
 
Estonia leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, 
cechującego się niskimi, ale w miarę łagodnymi 
temperaturami. Mimo bliskości ogromnych mas lądu 
(Rosja), klimat Estonii posiada cechy przejściowe, kraj leży 
na styku ścierających się mas powietrza. Są to: powietrze 
polarno-morskie znad Oceanu Atlantyckiego, które 
przynosi łagodne temperatury i polarnego (rzadko 
zwrotnikowego) kontynentalnego ze wschodu. 
Temperatury w ciągu całego roku są stosunkowo niskie. 

Zimą w najzimniejszym miesiącu lutym, na wybrzeżu, oraz na wyspach średnie 
wartości utrzymują się na poziomie −1  −2 °C. Izotermy zimowe mają przebieg 
południkowy. W zimie temperatura wody na powierzchni otwartego morza spada do 
+1° – +3° C, a przy brzegach, w zatokach i cieśninach − poniżej 0° C. Morze 
zamarza zwykle w okresie grudzień − styczeń, lód topnieje w kwietniu. Na 
wschodnich krańcach Estonii jest zimniej i średnie wartości wynoszą około −6 °C. 
Latem różnice termiczne są minimalne i w całym kraju w najcieplejszym miesiącu 
lipcu wartości te utrzymują cię na poziomie 17–18 °C. Temperatury powyżej 30 
stopni należą do rzadkości, które z reguł zdarzają 1-3 razy w roku. 
Opady atmosferyczne wynoszą od 500 mm na zachodzie do 700 mm na wzgórzach 
morenowych. Najwięcej opadów notuje się w okresie letnim. W zimie braki ciepła w 
znacznej mierze wypełniają przepływy ciepłego powietrza z Atlantyku Parowaniu 
ulega jedynie 50–60% opadów, stąd charakterystyczna dla Estonii jest nadmierna 
wilgotność. Pogoda w Estonii zmienia się w każdej porze roku, w związku z częstymi 
zmianami masy powietrznej. Nadchodzenie wilgotnego i ciepłego morskiego 
powietrza powoduje, w zimie pochmurną pogodę, częste odwilże, mokry śnieg i 
deszcz, latem jest to przyczyną zimniej i deszczowej. Okres wegetacyjny obejmuje 
od 185 dni na północy do 200 dni na południu. 
 
Historia 
 
W III–II tysiącleciu p.n.e. na obszarze obecnej Estonii pojawiły się plemiona 
ugrofińskie, z których wyłonili się przodkowie późniejszych Estów. Nazwa Estowie, 
zaświadczona w starożytności (Tacyt), oznacza ludność Estonii powstałą z 
przemieszania ludów ugrofińskich z napływającymi ludami bałtyckimi, oraz — 
prawdopodobnie — germańskimi ze Skandynawii. 
Konsolidację państwową najpierw uniemożliwiły niszczycielskie najazdy wikingów i 
książąt z Rusi Kijowskiej, a od XII–XIII w. stały napór niemiecki (zbrojne misje 
biskupów z terenu Łotwy, działania zakonu kawalerów mieczowych i Krzyżaków). 
Prawie cała Estonia znalazła się pod władzą biskupa Ozylii, Dorpatu oraz zakonu 
krzyżackiego. Element niemiecki zdobył przewagę w warstwie rycerskiej (później 
wśród szlachty) oraz w miastach. Zapanowały stosunki wzorowane na istniejących 
w Niemczech (m.in. system lenny, rządząca warstwa panów feudalnych). 
Infanty i zjednoczenie 
Od XIII wieku obszar obecnej Estonii i Łotwy, opanowany przez Niemców, nosił 
nazwę Inflant. Administracyjnie tworzył swoistą konfederację 5 państw: zakonnego, 
arcybiskupstwa ryskiego oraz biskupstw kurlandzkiego, dorpackiego i ozylijskiego. 
W latach 1236–1346 północna część Estonii należała do Danii, następnie, w 
wyniku sprzedaży, znalazła się w państwie zakonnym, inflanckiej gałęzi Krzyżaków.  
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Po walkach w XIV wieku z arcybiskupem ryskim zakon 
zyskał pozycję hegemona w Inflantach, stracił ją po 
przegranej wojnie Krzyżaków z Polską i Litwą (1410).Od 
XV w. Inflanty coraz bardziej interesowały państwo 
moskiewskie, Polskę (wraz z Litwą), Danię i Szwecję. W 
wywołana przez cara Iwana IV Groźnego wojna inflancka 
(1558–82) ogromnie osłabiła kraj. Estonia (Inflanty) 
związała się z Polską i Litwą, część jej zajęli Szwedzi i 
Duńczycy. W walce o Estonię zwyciężyli Szwedzi (1629 
uzyskali część polską), a 1645 zjednoczyli całą Estonię 
pod swym panowaniem. W XVI–XVII w. w Estonii 
ustaliła się różnorodna struktura wyznaniowa 
(katolicyzm, luteranizm, prawosławie) oraz struktura 
społeczna zapewniająca najwięcej przywilejów ludności 

niemieckiej (baronowie), Reformy dokonane w czasie rządów szwedzkich zniosły 
wielką własność ziemską oraz zmniejszyły zależność i obciążenia chłopów. Zaczęła 
się budzić nar. świadomość estońska. 
Wojna północna i wpływy Rosji 
W wyniku wojny północnej (1700–21) Estonia przeszła pod panowanie Rosji. Car 
Piotr I Wielki zniósł reformy szwedzkie. Zagwarantował przywileje niemieckiej części 
ludności — nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji chłopów, zaostrzenie 
sprzeczności społecznych i narodowościowych, co na długo zagwarantowało Rosji 
pełną lojalność niemieckiej części ludności. W 1816 car Aleksander I zniósł w 
Estonii poddaństwo chłopów. Od lat 30 – tych XIX w. zaczęło się rozwijać 
nowoczesne rolnictwo, następnie przemysł. Procesy te wiązały się z szybką 
emancypacją narodową Estończyków, których kultura rozwijała się wraz z 
tworzeniem się nowoczesnego narodu estońskiego. Walka z przewagą niemiecką 
skłoniła Estończyków do ostrożnego poparcia (od lat 80.) antyniemieckiej polityki 
rosyjskiej w Estonii oraz zdecydowanego oporu wobec nacisków rusyfikacyjnych. 
Ruchy rewolucyjne 
Estończycy szybko zaczęli opanowywać różne działy gospodarki; jednocześnie 
trwała emigracja zarobkowa w głąb Rosji i za granicę. W Estonii stosunkowo silny 
był ruch rewolucyjny (łącznie z bolszewizmem).W 1917 rosyjski Rząd Tymczasowy 
zastosował w stosunku do Estonii ustawodawstwo demokratyczne. W 1919 
nastąpiła okupacja niemiecka — powstał estoński Rząd Tymczasowy (po odparciu 
interweniujących wojsk sowieckich), proklamowano demokratyczną Republikę 
Estonii; 1920 został zawarty pokój między Estonią a Rosją sowiecką. Estonia w 
okresie międzywojennym stała się państwem o silnym rolnictwie (radykalna 
reforma rolna), z perspektywą rozwoju niektórych gałęzi przemysłu. W 1927 
źródłem napięć stała się politycznych przewaga sejmu, przeciw czemu wystąpiła 
grupa kierowana przez K. Pätsa i J. Laidonera. Zaprowadzone przez nich 1934 
rządy autorytarne utrzymały się do II wojny światowej. 
Okres powojenny 
W 1940 ZSRR anektował Estonię (wraz z Litwą i Łotwą zgodnie z paktem 
Ribbentrop–Mołotow), tworząc Estońską SRR, W 1941–44 znalazła się pod okupacja 
niemiecką — silne grupy kolaborujące (wabsowie), eksterminacja ludności 
żydowskiej. Po wojnie, mimo brutalnej sowietyzacji (deportacje, wprowadzenie 
systemu komunistycznego, napływ ludności rosyjskiej).Estończycy nie pogodzili się 
z utratą niepodległości i po załamaniu się systemu sowieckiego, 20 VIII 1991 
proklamowali odnowioną Republikę Estońska. Od 1991 Estonia jest członkiem ONZ 
i innych organizacji międzynarodowych. Najbliższe stosunki łączą ją z Litwą i 
Łotwą. W 1. połowie lat 90. rządy estońskie wprowadzały zdecydowane reformy 
wolnorynkowe. Estonia osiągnęła znaczny wzrost gospodarczy (jeden z najwyższych 



 41

w Europie). Do 1994 kraj opuściły wojska rosyjskie. 1995–99 rządził blok 
centrolewicowy (kierowany przez byłych działaczy komunistycznych) Estońskiej 
Partii Koalicyjnej i ludowców. 1999–2002 rządy objęła koalicja centroprawicowa 
Kwestia obecności licznej mniejszości ros. w Estonii i ograniczeń w nabywaniu 
praw obywatelskich przez ludność nieestońskojęzyczną powoduje spory 
wewnętrzne, napięcia w stosunkach z Rosją oraz problemy na arenie 
międzynarodowej. Mimo liberalizacji ustawy o obywatelstwie (1998), pozostaje w 
mocy restrykcyjne ustawodawstwo językowe. Estonia nawiązała bliską współpracę z 
Finlandią i innymi państwami skandynawskimi.. W 2004 stała się członkiem UE i 
NATO. 
 
Ciekawostki dotyczące Estonii 
 
Meteoryty i likier 
Estonia jest krajem, który ma najwięcej kraterów po uderzeniach meteorytów (na 

jednostkę powierzchni) na świecie. 
Linia brzegowa w Estonii jest 
niezwykle poszarpana. Na wyspie 
Hiiumaa znajduje sie 
trzykilometrowy, kamienny cypel 
Sääre tirp. Jaką pamiątkę z Estonii 
turyści najczęściej przywożą Vana 
Tallinn - likier - znany i ceniony 
estoński trunek. 
 

Gospodarka 
Estońskim ewenementem jest bardzo niska średnia wieku osób tworzących 
partyjne i rządowe elity (można spotykać się ze stwierdzeniami, że jest to jedna z 
głównych przyczyn sukcesu radykalnych estońskich reform). Estonia jest obecnie 
jednym z najbardziej atrakcyjnych państw świata pod względem gospodarczym. W 
Index of Economic Freedom (2005) Estonia zajęła 4. miejsce, a wyprzedziły ją 
kolejno Hong Kong, Singapur i Luksemburg. W 1994 roku Estonia jako pierwsza na 
świecie wprowadziła podatek liniowy - obecnie wynosi 22% (lub 0%) i jest obniżany. 
Informatyzacja 
Estończycy mogą zgłaszać własne projekty ustaw, płacić podatki głosować przez 
Internet. Od 2003 roku Estończycy za pomocą elektronicznych dowodów osobistych 
mogą przeprowadzać transakcje bankowe, płacić za jazdę autobusem czy w 
restauracjach. Dzięki informatyzacji posłowie mogą brać udział w posiedzeniach 
parlamentu z najdalszych zakątków świata - potrzebny jest jedynie komputer z 
dostępem do Internetu. 
Zabytek unikalny 
Podróż po Estonii nie może się obejść bez wizyty w "Studni Czarownicy" - to jedno z  

najbardziej unikatowych zjawisk w Europie. Na 
czym ono polega? Otóż po obfitych opadach 
koryta podziemnych rzeki napełniają się wodą, 
wówczas studnia, o głębokości 2,4 metra, zaczyna 
"kipieć". Tworzy się gejzer, który wyrzuca 100 
litrów wody na sekundę. Lokalne podania głoszą, 
że woda bulgocze, gdy czarownice chłostają się 
gałęziami drzew. 
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9. FINLANDIA 
 

 

(fiń.) Suomen Tasavalta 
(szw.) Republiken Finland  

Republika Finlandii 

 
 

Flaga Finlandii Herb Finlandii  

Hymn: Maamme 

 
Finlandia, Republika Finlandii - państwo w Europie Północnej, powstałe po 
odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze 
Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto 
dostęp do Morza Bałtyckiego. 
Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej. Finlandia nie miała 
wówczas tradycji państwowych, gdyż od podboju w średniowieczu ludów fińskich 
była pod obcym – szwedzkim panowaniem, a następnie ponad 100 lat pod 
panowaniem rosyjskim. 
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Podział administracyjny 
 
Od 1 stycznia 2011 Finlandia jest podzielona na: 
19 regionów (fiń. maakunta, szw. landskap), regiony są podzielone na 72 
podregiony (fiń. seutukunta, szw. ekonomisk region), podregiony są podzielone na 
342 gminy (fiń. kunta, szw. kommun). 
Przed 2005 funkcjonował inny podział na prowincje. 

Istnieje także podział na 90 
dystryktów lokalnych (fiń. 
kihlakunta, szw. härad), w 
których władze koordynują 
zadania policji, sądów, 
ściągania należności itp. 
Dystrykty lokalne są 
oficjalną jednostką będącą 
niżej w hierarchii od 
prowincji. Tylko prowincje i 
dystrykty lokalne są 
oficjalnymi jednostkami 
administracyjnymi Finlandii 
(tzn. częścią administracji 
kontrolowanej przez rząd 
centralny). Większość 
władzy lokalnej jest 
wykonywana w gminach, 
które odpowiedzialne są za 
około 50% wydatków 
publicznych w Finlandii. 
Regiony i podregiony są 
administrowane przez 
partycypujące w nich 
gminy. 
 
 
 
 

 
Geografia 
 
Większość powierzchni kraju stanowią niziny z młodą rzeźbą polodowcową. 
Naturalne zachodnie i południowe granice Finlandii wyznaczają Zatoka Botnicka i 
Zatoka Fińska, pomiędzy którymi rozciąga się poprzecinane ciągami wzniesień 
morenowych Pojezierze Fińskie złożone z 60 tys. jezior. Jeziora zajmują 18,8 tys. 
km², bardzo liczne są bagna i torfowiska. W środkowej części kraju ukształtowanie 
terenu ma cechy południowych pojezierzy i leżących na północ wyżyn. Na północ od 
Koła Podbiegunowego rozciąga się Laponia Fińska, która stanowi przedgórze Gór 
Skandynawskich. Linia wybrzeża szkierowego, jest silnie rozwinięta, z dużą liczbą 
małych wysepek. 
Powierzchnia: ląd: 304 473 km²     woda: 33 672 km²     całkowita: 338 145 km² 
Długość granicy lądowej: Rosja: 1313 km     Szwecja: 586 km    Norwegia: 729 km 
całkowita: 2628 km 
Najdłuższa rzeka: Kemijoki – 550 km 
Największe jezioro: Saimaa – 1377 km² 
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Największe miasta: Helsinki: 577 928     Espoo: 241 943     Tampere: 209 756 
Vantaa: 195 978     Turku: 175 689     Oulu: 137 201     Jyväskylä: 128 234 
Lahti: 100 168     Kuopio: 92 046 
 
Klimat 
 

Południowa część Finlandii leży w strefie klimatu 
umiarkowanego chłodnego przejściowego. Natomiast 
północ (w tym Fińska Laponia) jest w zakresie klimatu 
okołobiegunowego subpolarnego. Średnie temperatury 
lipca na południu wynoszą 17-18 °C i 14-15 °C na północy 
(w najchłodniejszym miejscu pod Kilpisjärvi 12 °C). W 
styczniu średnie temperatury wynoszą –2 °C na Wyspach 
Alandzkich, –4 °C na południowym wybrzeżu, w środkowej 
części kraju od –8 do –10 °C i –14 °C na północy. Długość 

okresu wegetacyjnego na południu wynosi 185-200 dni, na północy 120. Najwyższą 
temperaturę zanotowano w 1914 roku w Liperi, koło Joensuu i wynosiła ona 37,2 
°C. Nieoficjalnie najniższa temperatura wystąpiła w Kaaresuvanto (–54 °C). Okres 
zimowy występuje zwykle od połowy grudnia do końca marca na Wyspach 
Alandzkich, od końca listopada do końca marca na południowym wybrzeżu, od 
połowy listopada do połowy kwietnia w środkowej Finlandii i od końca października 
do końca kwietnia na północy. Liczba dni w roku z temperaturą powyżej 25 °C 
waha się od 20-25 na południu do 5-7 na północy (w górskiej stacji Kilpisjärvi takie 
temperatury występują średnio raz na 2 lata). Najwięcej zanotowano 48 dni w 
mieście Kkouvola w 2010 roku. Temperatury powyżej 30 °C zdarzają się rzadko i 
nie występują w każdym roku. Największą ich liczbę zaobserwowano w 2010 roku 
w Lappeenranta (14 dni). Okres bez przymrozków trwa od końca kwietnia do 
połowy października na Wyspach Alandzkich, na południu kraju od początku maja 
do końca września, na północy od początku czerwca do końca sierpnia, choć 
sporadycznie przymrozki mogą występować także w lipcu. Średnie roczne opady w 
Helsinkach wynoszą 650 mm, a największe ich natężenie przypada na sierpień. Na 
północy suma opadów wynosi 500 mm. 
 
Historia 
 
Pierwsi osadnicy pojawili się na obszarze Finlandii prawdopodobnie 2000 lat temu. 
Pochodzili z Uralu. Był to lud koczowniczy, zajmujący się myślistwem i 
zbieractwem, przodkowie dzisiejszych Lapończyków. Około roku 400 rozpoczęła się 
ekspansja plemion fińskich. Lapończycy zostali zepchnięci na daleką, niegościnną 
północ. 
W wieku XII na tereny te zaczęli z zachodu przybywać Szwedzi. Wraz z nimi 
rozpoczęła się chrystianizacja Finlandii. Wkrótce obszar kraju został włączony do 
Królestwa Szwecji. Pod jego rządami pozostać miał aż do początku XIX wieku.  
W latach 1581- 1809 istniało zależne Wielkie Księstwo Finlandii. Dominacja 
szwedzka obejmowała nie tylko stronę polityczną, ale również kulturalną. Opóźniło 
to rozwój rodzimej kultury, która zachowała się głównie jako ludowa. 
Dopiero, kiedy w XVI wieku biskup M. Agricola wprowadził luteranizm, przyczynił 
się do rozwoju piśmiennictwa w języku fińskim. W 1640 roku założono w Abo 
(Turku) pierwszy uniwersytet. 
Ekspansja Szwecji i Rosji doprowadziła w końcu do konfliktu między obydwiema 
potęgami. Wiek XVIII to okres licznych starć i walk. Zwycięstwo Rosjan w wojnie 
północnej pozwoliło im na powolne zajmowanie terenów Finlandii. W 1721 roku w 
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obręb Rosji weszła Karelia z Wyborgiem, a 22 lata później Kymer Iääni. W 1809 
roku car Aleksander I zajął resztę ziem fińskich. 
Początkowo Finlandia cieszyła się znaczną swobodą. Miała swój własny ustrój, sejm 
oraz administrację. Dozwolone było również posługiwanie się rodzimym językiem. 
Dopiero pod koniec XIX wieku za czasów rządów Mikołaja II rozpoczęła się 
systematyczna rusyfikacja. 
Wbrew zamierzonym efektom pobudziło to jedynie ruch niepodległościowy i 
zjednoczyło ze sobą wszystkie warstwy społeczne. Po rewolucji w 1905 roku 
rozszerzono autonomię, a zreformowany parlament jako pierwszy w Europie 
przyznał prawo wyborcze kobietom. 
Ostatecznie w 1917 roku Finlandia odzyskała niepodleglość, a dwa lata później 
uchwalono konstytucję. Ponieważ ludność zamieszkująca Wyspy Alandzkie w 
referendum wyraziła chęć przyłączenia wysp do Szwecji, wbrew interesom Finlandii, 
obszar ten uzyskał status autonomii. 
W 1920 roku zawarto traktat pokojowy z Rosją. Na jego mocy Kraj Petsamo został 
włączony w granice fińskie. Dzięki temu Finlandia uzyskała dostęp do Morza 
Barentsa. 
Na mocy układu Ribentrop - Mołotow z 1939 Finlandia miała znaleźć się w strefie 
wpływów Związku Radzieckiego. Agresja sowiecka na Finlandię i wojna zimą 1940 
sprawiła, że kraj został pchnięty w sojusz z hitlerowskimi Niemcami. Ostatecznie na 
skutek II wojny światowej Finlandia straciła część swoich ziem. Przesmyk Karelski i 
Kraj Patsamo zostały przyłączone do ZSRR. 
Po wojnie Finlandia prowadziła neutralną politykę międzynarodową. Była to 
konieczna cena za zachowanie względnej niezależności od Związku Radzieckiego. 
Kraj otrzymał zgodę na swobodny rozwój gospodarczy kosztem pewnych ustępstw 
politycznych. To stąd wzięło się znane w naukach politycznych pojęcie 
finlandyzacji. 
Od 1955 r. jest członkiem Rady Nordyckiej, a od 1961 r. należy do EFTA. W 1995 r. 
Finlandia została przyjęta do Unii Europejskiej. 
 

 
 

Ciekawostki dotyczące Finlandii 
 

� Sauna narodowy fiński symbol - Sauna odgrywa szczególną rolę w życiu 
Finów. Zazwyczaj przebywa się w niej w towarzystwie rodziny lub przyjaciół, 
ale również bardziej nieformalne spotkania zawodowe mogą się tam odbywać. 
W kraju jest ponad 2 miliony saun, podczas gdy samych Finów jest około 5,2 
milionów. 

� W Finlandii istnieje długa tradycja utrzymywania równości płci. Uczestnictwo 
kobiet w polityce i życiu publicznym jest tu zawsze dobrze widziane. 
Finlandia była pierwszym krajem, który zagwarantował kobietom prawo do 
głosowania (1906). Rok później 9% składu parlamentu stanowiły kobiety. 
Obecnie jest ich około jednej trzeciej. 

� Podczas gdy kobiety pracują razem z mężczyznami w biznesie, przemyśle i 
administracji, ich zarobki wynoszą jedynie 81% zarobków mężczyzn na tych 
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samych stanowiskach. Pomimo obowiązków zawodowych, często muszą też 
same zajmować się domem i dziećmi. 

� Dla Finów istotne są naukowe i zawodowe tytuły, których należy używać w 
bardziej formalnych okolicznościach. Ważne jest również zwracanie się 
wówczas do rozmówców w drugiej osobie liczby mnogiej. Mówienie sobie po 
imieniu jest postrzegane za przejaw dużej bliskości. 

� Zwyczajowe powitanie składa się z uścisku dłoni i bezpośredniego spojrzenia 
w oczy, ale rzadko z całowania i przytulania. Protekcjonalne traktowanie 
kobiet jest bardzo źle widziane. 

� Narodowy charakter Finów często opisuje się jako połączenie germańskiej 
pracowitości ze słowiańską melancholią. Finowie znani są ze swej 
bezpośredniości i upartości (po fińsku taka postawa nazywana jest 'sisu') 

� We współczesnej Finlandii panuje poszanowanie dla równości, liberalizmu i 
oddanie idei państwa opiekuńczego, któremu obcy jest podział na klasy 
społeczne. Ważny jest również protestancki etos pracy i wiara w istotność 
powszechnej edukacji. 

� Finlandia jest jednorodnym etnicznie krajem. Finowie stanowią 97% 
populacji. Mniejszości to głównie Rosjanie (0,6%), Romowie i Samowie. 

� Większość Finów należy do kościoła ewangelicko-luterańskiego (82%). 
Pozostali wyznają inne odłamy protestantyzmu oraz prawosławie. Około 15% 
populacji nie deklaruje żadnej wiary. 

 
 

� Oficjalnymi językami kraju jest 
fiński i szwedzki. Pierwszym 
posługuje się 93% populacji, 
drugim 5%. Bardziej znaczące 
języki mniejszościowe to rosyjski 
i estoński. Ponadto na terenie 
Finlandii przez kilka tysięcy osób 
używany jest język lapoński. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. FRANCJA 
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République française  

Republika Francuska 

  
Flaga Francji Godło Francji  

Dewiza: (fr.) Liberté, Egalité, Fraternité 

(Wolność, Równość, Braterstwo) 

Hymn: 

La Marseillaise 

(Marsylianka) 

 
 

Francja, Republika Francuska – państwo, którego część metropolitarna znajduje się 
w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. 
Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La 
Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki 
Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone (sześciokąt) – 
pochodzi to od kształtu Francji metropolitarnej. 
Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, 
Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i 
Holandią. Kraj jest połączony z Wielką Brytanią przez Eurotunel przebiegający pod 
kanałem La Manche. 
Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną 
rolę odgrywa prezydent. Jest również piątym najlepiej rozwiniętym krajem świata i 
jedenastym w rankingu warunków życia. Najważniejsze ideały Francji zawarte są w 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i w występującym na drukach urzędowych i 
monetach haśle rewolucji francuskiej liberté, égalité, fraternité („wolność, równość, 
braterstwo”). Kraj należy do grona założycieli Unii Europejskiej. Ma największą 
powierzchnię spośród państw wspólnoty. Francja jest także członkiem-założycielem 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wchodzi w skład m.in. Frankofonii, G8 oraz 
Unii Łacińskiej. Jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której posiada 
prawo weta. 
Francja ze względu na swoją liczbę ludności, potencjał gospodarczy, pozycję w 
Europie, silną armię (trzeci po Rosji i USA arsenał nuklearny), uchodzi za jedno z 
najpotężniejszych państw świata. 
Nazwa „Francja” pochodzi od germańskiego plemienia Franków, które zajmowało 
region po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. W otaczającym Paryż regionie Île-
de-France powstało państwo francuskie. 
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Geografia 
 
Francja jest państwem leżącym w Europie Zachodniej, które od zachodu oblewają 
wody Oceanu Atlantyckiego, od północy należące do owego oceanu wody Kanału La 
Manche. Od południa, a dokładniej od południowego wschodu granicę kraju stanowi 
Morze Śródziemne. Od południa kraj graniczy z obszarem Półwyspu Iberyjskiego. Od 
wschodniej części Francja sąsiaduje ze zwartą częścią kontynentu europejskiego. 
Francja jest trzecim (po Rosji i Ukrainie) co do wielkości krajem Europy. Rzeźba, 
klimat i krajobraz tego dużego kraju jest zróżnicowany. Francja ma za sobą trwającą 
ponad tysiąc lat historię, a obecnie kraj ten należy do najlepiej rozwiniętych państw 
świata. 

� Francja graniczy z następującymi państwami: 
Andora – 56,6 km, 
Belgia – 620 km, 
Hiszpania – 623 km, 
Luksemburg – 73 km, 
Monako – 4,4 km, 
Niemcy – 451 km, 
Szwajcaria – 573 km, 
Włochy – 488 km, 
Linia brzegowa: 3427 km (2 783 km bez wysp) 

� Większe miasta: 
Paryż – 11,84 mln mieszkańców (2007) 
Lyon – 1,76 mln 
Marsylia+Aix-en-Provence – 1,62 mln 
Lille – 1,16 mln 
Tuluza – 1,12 mln 
Bordeaux – 1,01 mln 
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Nicea – 1,00 mln 
Nantes – 768 tys. 
Strasburg – 642 tys. 
Toulon – 601 tys. 
 
Podział administracyjny 
 
Podstawy współczesnego podziału administracyjnego Francji ukształtowały się w 
okresie rewolucji francuskiej. Zniesiono wówczas podział na prowincje i wprowadzono 
departamenty. W tym samym czasie pojawiły się także francuskie gminy, nieco później 
kantony i arrondissements. Najwyższy stopień tego podziału - regiony - wprowadzono 
dopiero w 2. połowie XX wieku. Jednocześnie od końca XIX wieku podejmowano 
nieudane próby ograniczenia nadmiernej liczby gmin. Ostatecznie nacisk kładzie się 
teraz bardziej na współpracę gmin, która przyjmuję formę związków międzygminnych 
bądź terytoriów zwanych pays. 
Współczesna Francja dzieli się zatem na: 

� region  
� departament  
� okręg  
� kanton  
� gmina   

Departamenty zamorskie (départements d'outre-mer, DOM), z których każdy jest 
jednocześnie odrębnym 
regionem (régions d'outre-
mer, ROM), stanowią 
integralną część Francji, 
wchodzącą w skład Unii 
Europejskiej. 
Pozostałe obszary, czyli tzw. 
terytoria zamorskie 
(territoires d'outre-mer, 
TOM), choć stanowią część 
Francji, nie wchodzą w skład 
Unii Europejskiej. Do 
niedawna istniało sześć 
takich terytoriów, ale 
Polinezja Francuska, 
otrzymała status kraju 
zamorskiego (pays d'outre 
mer) a Nowa Kaledonia 
status sui generis według 
konstytucji. Z pozostałych 
czterech dwa posiadają 
status zwykły (Wallis i 
Futuna oraz Francuskie 
Terytoria Południowe i 
Antarktyczne), a Saint-Pierre 

i Miquelon specjalny status zbiorowości terytorialnych (collectivités territoriales). 
Ponadto Francja sprawuje kontrolę nad kilkoma wyspami na Oceanie Indyjskim i 
Spokojnym. 
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Historia 
 
Granice współczesnej Francji pokrywają się mniej więcej z granicami starożytnej Galii, 
która była zamieszkana przez celtyckich Galów. Galowie zostali podbici przez Rzymian 
w I wieku p.n.e. Ostatecznie Galowie przejęli kulturę oraz mowę najeźdźców. Podobnie 
było z chrześcijaństwem, które zostało przyjęte na tych terenach w II wieku n.e. i III 
wieku n.e. 
W IV wieku n.e. germańskie plemiona, głównie Frankowie (od których to pochodzi 
starożytna nazwa „Francie”), przekroczyły Ren i zajęły Galię. Współczesna nazwa 
„France” pochodzi od nazwy feudalnych dóbr królów Francji z dynastii Kapetyngów 
wokół Paryża. Jako samodzielne państwo Francja istnieje od 843 wraz z podziałem 
imperium karolińskiego na części wschodnią, centralną i zachodnią. Zachodnia część 
w przybliżeniu odpowiadała terytorium współczesnej Francji. 
Potomkowie Karola Wielkiego rządzili we Francji aż do 20 sierpnia 987, kiedy to Hugo 
Kapet został koronowany na króla Francji. Jego potomkowie z dynastii Kapetyngów, 
Walezjuszów oraz Burbonów stopniowo zjednoczyli kraj w wyniku serii wojen oraz 
dynastycznego dziedziczenia tronu. Szczyt rozwoju monarchia francuska osiągnęła w 
XVII wieku pod rządami Ludwika XIV. W tym czasie Francja miała ogromny wpływ na 
europejską politykę, ekonomię i kulturę, stając się wówczas najludniejszym krajem w 
Europie. 
W tym samym czasie Burbonowie zajęli miejsce Habsburgów w Hiszpanii w 
następstwie wojny hiszpańskiej. 
Francja była monarchią do 1792, kiedy to w wyniku rewolucji francuskiej została 

utworzona I Republika Francuska. Napoleon 
Bonaparte przejął kontrolę w republice w 1799 
przyjmując tytuł I Konsula. W maju 1804 roku 
Francja została proklamowana cesarstwem. W 
wyniku kilku wojen jego armie podbiły wiele 
krajów, ustanawiając w nich władców 
wywodzących się z rodziny Bonapartego. W 
następstwie upadku Napoleona w 1815 we 
Francji zostaje przywrócona monarchia. W 1830 
w wyniku tzw. rewolucji lipcowej powstaje 
konstytucyjna Monarchia Lipcowa, zastąpiona w 
1848 przez II Republikę. Krótki okres tej formy 
rządów zakończył się w 1852, kiedy to Ludwik 
Napoleon (Napoleon III) ogłosił powstanie II 
cesarstwa. Ludwik Napoleon został obalony w 

wyniku wojny francusko-pruskiej w 1870 i cesarstwo zostało zastąpione przez III 
republikę. 
W XX w. zaznacza się powolny schyłek imperialnej pozycji Francji. W I wojnie 
światowej jest Francja jeszcze aktywnym i znaczącym elementem koalicji zwycięzców. 
Ale II wojna światowa jest militarną klęską. Zajęcie i okupowanie kraju przez wojska 
niemieckie, kolaboracja z Niemcami są początkami zmierzchu roli Francji w świecie, 
chociaż nadal Francja zachowuje znaczącą pozycję w Europie. Bardzo niekorzystnie 
odbiło się to również na francuskiej ekonomii, liczebności populacji oraz w efekcie 
przyczyniło się do straty pozycji państwa dominującego w świecie. IV Republika 
została ustanowiona po II wojnie światowej, aby ostatecznie w 1958 ulec 
przekształceniu w obecną półprezydencką V Republikę. We Francji szczególne 
znaczenie posiadały i posiadają loże masońskie, zwłaszcza Wielki Wschód Francji. Jego 
członkami było wielu czołowych polityków. Te loże przyczyniły się także do erozji 
znaczenia Kościoła katolickiego. 
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Klimat 
 

Na północy kraju wilgotny klimat umiarkowany (chłodne lata, 
dość ciepłe zimy). Wiosna to najlepsza pora na zwiedzanie 
Paryża, trzeba być jednak przygotowanym na deszcze. 
Jesienią ranki bywają raczej zimne i nieprzyjemne, ale przed 
południem się wypogadza. 
Na południu lata są suche, a temperatura często przekracza 
30 °C. Sporadycznie występują silne burze i grad. Zimy są 
łagodne (temperatury na wybrzeżu Morza Śródziemnego 
rzadko spadają poniżej 10 °C) i często deszczowe. Jeszcze 

więcej opadów można się spodziewać wiosną. 
Wiele obszarów Francji ma odrębny mikroklimat. Utrapieniem Południa stał się 
porywisty, chłodny mistral. Wiatr ten wieje głównie zimą i wiosną, przynosząc 
słoneczną pogodę i jasne, bezchmurne niebo. 
 
Ciekawostki dotyczące Francji 
 
Francuzi na ogół nie lubią obcych języków i często nawet, jeśli potrafią się w danym 
języku porozumiewać, nie zrobią tego. Wybierając się do Francji najlepiej zaopatrzyć 
się w mini-rozmówki, gdyż wielu z nich, szczególnie starsze pokolenia, wyznaje zasadę, 
że przyjeżdżając do ich kraju należy znać ich język. 

� przy okazji wizyty we Francji grzechem byłoby nie zjeść choć raz w restauracji 
serwującej specjały kuchni 
francuskiej. Tutaj godne 
polecenia są z pewnością 
żabie udka, sery, ślimaki czy 
crepes – czyli naleśniki 
francuskie. Istnieją tam 
nawet kawiarnie, które podają 
wyłącznie naleśniki, z 
różnymi dodatkami. Obiad 
zaś obowiązkowo należy 
zakończyć lampką wina. 

 
 

� w większości francuskich miast istnieje ulica Republiki lub aleja de Gaulle’a. 
Francuzi o wiele bardziej rygorystycznie, niż Polacy, przestrzegają przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie tych dotyczących prędkości. Za ich złamanie grozi wysoka kara 
pieniężna, która może wynieść nawet 750 euro. 

� jak przystało na kraj odwiedzany przez miliony turystów, w każdym francuskim 
mieście można znaleźć biuro informacji turystycznej. 

� Francuzi, przeciwnie do naszego narodu, uważają, że każdy z nich ma wpływ na 
to, co dzieje się w polityce, a frekwencje na wyborach przekraczają 85%. 

� „świętością” we Francji jest tzw. przerwa na drugie śniadanie. Ciężko cokolwiek 
załatwić w tym czasie w urzędzie, banku czy biurze, gdyż mało kto wtedy 
pracuje. 

� ciekawym zwyczajem ślubnym jest zabawa w „kupowanie” podwiązki. Część 
gości (zwykle męska) płaci pannie młodej za podnoszenie podwiązki na nodze, 
natomiast część z nich (zwykle damska) – za jej opuszczanie. 

� podczas spożywania posiłku w miejscu publicznym, np. w restauracji, w dobrym 
guście jest trzymanie dłoni na stole. 

 



 52

11. GRECJA 
 
 

Ελλnνική ∆ηµοκρατία 
Ellinikí Dhimokratía  

Republika Grecka 

  
Flaga Grecji Godło Grecji  

Dewiza: (gr.) Ελευθερία ή θάνατος 

(Wolność albo śmierć) 

Hymn: Imnos pros tin Eleftherian 

(Hymn do wolności) 

 
 
Grecja, Republika Grecka – kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, 
na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami, 
Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią od północy, oraz Turcją od wschodu. Ma 
dostęp do czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu 
oraz Śródziemnego od południa. Grecja posiada dziesiątą pod względem długości linię 
brzegową na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią kontynentalną, w skład Grecji 
wchodzi około 1400 wysp, w tym 227 zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta, 
Dodekanez, Cyklady, i Wyspy Jońskie. Najwyższym szczytem jest wysoki na 2917 m 
n.p.m. Olimp. 
Grecja posiada długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za 
spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka, stanowi kolebkę całej cywilizacji 
zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, Igrzysk Olimpijskich, wielu 
podstawowych twierdzeń matematycznych, zachodniej literatury, historiografii, 
politologii, oraz teatru, zarówno komedii, jak i dramatu. Świadectwo tej spuścizny 
stanowi 17 Obiektów Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nowożytne państwo greckie 
zostało utworzone w efekcie zwycięskiego powstania przeciwko rządom ottomańskim. 
Współczesna Grecja jest rozwiniętym krajem, o wysokim wskaźniku rozwoju 
społecznego, i innych wskaźnikach jakości życia, członkiem wielu organizacji 
międzynarodowych, Paktu Północnoatlantyckiego od 1952 roku, z przerwą w latach 
1974-1980, Wspólnot Europejskich od 1981 r., strefy euro od 2002 r. oraz 
Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2005 r. Jest członkiem założycielem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 
Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. 
Polska nazwa Grecja, podobnie jak nazwy w wielu innych językach, np. angielska 
Greece, francuska Grèce, pochodzi od łacińskiej nazwy Graecia stosowanej przez 
Rzymian i znaczącej „ziemia Greków”. Nazwa łacińska pochodzi zaś od greckiego 
Γραικός. 
Początkowo staroruska nazwa Grieki, stosowana w nazwie drogi iz Wariag w Grieki, i 
jej południowosłowiański odpowiednik Grьkъ (odnotowany w żywotach Metodego z IX 
w.) odnosiły się do całego Cesarstwa Bizantyńskiego, a nie tylko do ziem greckich. W 
tym samym znaczeniu u Długosza notowana jest nazwa Grecia, będąca zlatynizowaną 
nazwą staroruską, a nie zniekształconym zapisem nazwy łacińskiej. Utożsamianie w 
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tamtym czasie u Słowian nazwy Grecja z całym Cesarstwem Bizantyjskim, a nie z 
samymi ziemiami greckimi, wynika prawdopodobnie z używania w nim języka 
greckiego – był to na tym obszarze język państwowy, język religii, piśmiennictwa oraz 
codziennego porozumiewania się. Jeszcze w XVI w. u Stryjkowskiego (Kronika Polska, 
Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi) i Bielskiego (Kronika, to jest historia świata) 
spotykana jest nazwa Cesarstwo Greckie w odniesieniu do nieistniejącego już wówczas 
Cesarstwa Bizantyńskiego. Od XVI w. w języku polskim nazwa Grecyja (później w 
zapisie Grecja) odnoszona jest do ziem greckich, a następnie do niepodległego państwa 
greckiego. Jedynie sporadycznie w tym znaczeniu stosowane były inne nazwy – Achaja 
(odnotowywana w VI i XVII w.), Liwadyja (odnotowywana w XVIII w.) i Hellas 
(odnotowywana w XVIII i XIX w.). 
 

 
 

 
Podział administracyjny 
 
Grecja od 1 stycznia 2011 roku podzielona jest na jednostki administracyjne trzech 
poziomów: 7 administracji (apokendromeni diikisi), które dzielą się na 13 regionów 
(periferia) podzielonych następnie na 325 gmin (dimos). 
Nowy podział administracyjny został wprowadzony na podstawie tzw. "Program 
Kalikrates", zastępującego dotychczasowy podział na 13 regionów, 51 nomosów 
(prefektur) i 1033 gmin. Dodatkowo gminy grupowane są w jednostki regionalne 
(których utworzono 74; nie mają one jednak statusu jednostek administracyjnych. 
Administracje i regiony 
Attyka 
Attyka (66 gmin) 
Epir-Macedonia Zachodnia 
Epir (18 gmin) 
Macedonia Zachodnia (12 gmin) 
Kreta 
Kreta (24 gminy) 
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Macedonia-Tracja 
Macedonia Środkowa (38 gmin) 
Macedonia Wschodnia i Tracja (22 gminy) 
Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie 
Peloponez (26 gmin) 
Grecja Zachodnia (19 gmin) 
Wyspy Jońskie (7 gmin) 
Tesalia-Grecja Środkowa 
Tesalia (25 gmin) 
Grecja Środkowa (25 gmin) 
Wyspy Egejskie 
Wyspy Egejskie Południowe (34 gmin) 
Wyspy Egejskie Północne (9 gmin) 
Dodatkowo w strukturze administracyjnej Grecji istnieje Autonomiczna Republika 
Góry Athos. 
 

 
 
Grecja – administracje 
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Grecja – regiony 
 
Historia 
 
W wyniku migracji w II tysiącleciu p.n.e. Grecja została zajęta przez ludność 
indoeuropejską, ukształtował się stan posiadania i utrwaliły odrębności 
poszczególnych grup etnicznych (Jonowie, Achajowie, Dorowie). W XVII–XII w. p.n.e. 
na terenie tym rozwinęła się oryginalna kultura zw. mykeńską od jej głównego ośrodka 
w Mykenach. Władcy rezydowali w obronnych cytadelach, z których zarządzali 
podległym sobie terytorium. O schyłku świata mykeńskiego opowiadają Iliada i 
Odyseja. Królestwa mykeńskie upadły na przełomie XIII i XII w. p.n.e. w wyniku 
najazdu Dorów. Zniszczenia dokonane wówczas otworzyły okres tzw. wieków ciemnych 
(XII–VIII w. p.n.e.), podczas którego załamał się rozwój dotychczasowej kultury. Jej 
tradycje przetrwały głównie w Attyce i na Cyprze, przodujących ośrodkach początków I 
tysiąclecia p.n.e. W omawianej epoce doszło do skolonizowania przez Greków 
wschodnich wybrzeży Azji Mniejszej (Jonia, Doryda i Eolia). Zasadniczy przełom 
nastąpił w okresie archaicznym (ok. 800–500 p.n.e.) — powstał alfabet grecki, pojawiły 
się pierwsze dzieła literackie, doszło do ukształtowania się charakterystycznego dla 
Greków modelu państwa — polis, rozumianego jako wspólnota obywateli. Narastający 
kryzys społeczny (dominacja arystokracji, wzrost liczby ludzi bez ziemi oraz 
bogacących się na handlu i rzemiośle) spowodował emigrację ludności poszukującej 
lepszych warunków życia nad Morzem Czarnym, w Italii i dalej (wielka kolonizacja 
grecka; VIII–VI w. p.n.e.) oraz walki wewnętrzne w polis. Zmiany zachodzące w 
technice walki zwiększyły znaczenie średniozamożnych chłopów, służących w 
ciężkozbrojnej piechocie i uderzyły w polityczny monopol arystokracji. Powszechne 
żądania sprawiedliwości doprowadziły do pierwszych kodyfikacji praw (Zaleukos, 
Drakon), prób reformy ustroju (Solon), wreszcie do pojawienia się tyranów (Periander, 
Pizystrat, Polikrates). W okresie archaicznym umocniła się wspólnota kult. Greków, 
zaczęła się rozwijać literatura oraz sztuka, filozofia i nauka. Pod koniec tego okresu 
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ustaliły się ostatecznie oryginalność ustrojowa i kulturowa oraz wpływy polityczne 
Sparty. Jej późniejszy gł. rywal — Ateny podlegały w VI w. procesowi intensywnych 
przeobrażeń wewnętrznych (Solon, Pizystrat, Klejstenes). Zaangażowanie Aten w 
antyperską rewoltę miast greckich w Azji Mniejszej (powstanie jońskie 499–494) 
naraziło je na wyprawę odwetową (wygrana bitwa pod Maratonem 490). W czasie 
drugiego najazdu (480–479) przeciwko Persom wystąpiła koalicja Greków skupionych 
wokół Sparty i Aten. Przegrana pod Salaminą i Platejami zmusiła Persów do odwrotu. 
Po wycofaniu się Sparty wojnę kontynuowały Ateny wraz ze swoimi nowymi 
sojusznikami z Ateńskiego Związku Morskiego. Dzięki kontroli nad Związkiem i jego 
zasobami Ateny stały się największą potęgą morską Grecji. Za sprawą Efialtesa i 
Peryklesa w Atenach zwyciężyła demokracja. 
W czasach Peryklesa Ateny były niekwestionowaną kulturalną stolicą Grecji. 
Potężniejący konflikt z zaniepokojoną postępami Aten Spartą doprowadził do wojny 
peloponeskiej (431–404), klęski Aten, rozpadu I Ateńskiego Związku Morskiego, 
zniszczeń i chaosu w całej Grecji. Autorytaryzm Sparty naraził ją na niezadowolenie 
innych państw i wojnę koryncką (395–387). Poparcie Persji ocaliło na krótko pozycję 
Sparty. Podważyło ją w następnych latach wzmocnienie Teb i Aten, które stworzyły II 
Ateński Związek Morski (378). Niezwyciężona dotąd armia spartańska poniosła klęskę 
pod Leuktrami (371), co dało hegemonię Tebom (do 362). 
Osłabienie i rozbicie wewnętrzne świata greckiego po załamaniu Teb i rozpadzie II 
Ateńskiego Związku Morskiego bezlitośnie wykorzystał władca Macedonii Filip II. 
Zwycięstwo macedońskie pod Cheroneą (338) przypieczętowało upadek niezawisłości 
Greków, którzy zachowali jednak dotychczasowe struktury społ. i polityczne. Filip II, a 
następnie jego syn, Aleksander III Wielki, kontrolowali sprawy greckie jako 
hegemonowie Związku Korynckiego. Z chwilą rozpoczęcia przez Aleksandra III 
Wielkiego zwycięskiej wyprawy przeciwko Persji (334–323) skończył się okres 
klasyczny w dziejach Grecji. Podboje Aleksandra III Wielkiego doprowadziły do 
zasadniczych przesunięć centrów kultury, które w hellenizmie znajdowały się głównie 
na Wschodzie. Znaczenie jako ośrodka naukowego i artystycznego zachowały jedynie 
Ateny. Mimo podejmowanych prób Grecja przestała być podmiotem politycznym. O 
losach Grecji zadecydował Rzym, podporządkowując ją sobie (146) i czyniąc w 27 r. 
p.n.e. odrębną prowincją (Achaja). Przejęta przez Rzymian kultura grecka stała się 
jednym z fundamentów współczesnej kultury europejskiej. 
W średniowieczu Grecja jako część cesarstwa bizantyńskiego dzieliła jego losy. Od 
początku VI w. pustoszona przez napływające plemiona słowiańskie, w połowie IX w. 
przez Arabów, w końcu X w. przez Bułgarów, w XI w. Normanów. Podczas IV krucjaty 
krzyżowcy zdobyli Konstantynopol (1204) i stworzyli na Peloponezie kilka państewek 
(Księstwo Achai, Księstwo Ateńskie). W XV w. Turcy osmańscy po zdobyciu 
Konstantynopola (1453) podbili systematycznie ziemie Grecji (Peloponez) do końca 
XVII w. Wyspy Jońskie od końca XV w. do końca XVIII w. pozostawały pod 
panowaniem Wenecjan. Zgodnie z prawem islamu chrześcijańscy Grecy zachowali 
początkowo swobodę religijną, prawo nauczania w języku greckim oraz swobodę 
handlu (Grecy mieli monopol na handel morski w imperium osmańskim) Wokół 
patriarchatu w Konstantynopolu skupiła się najwyższa warstwa społeczeństwa 
greckiego: wyższe duchowieństwo, kupcy, właściciele ziemscy, której członkowie 
odgrywali ważną rolę na dworze sułtańskim i zajmowali wysokie stanowiska 
państwowe. Od XVIII w. wzrastało poczucie świadomości narodowej Greków; w tym 
samym czasie na sytuację Grecji i ludności greckiej miała wpływ rywalizacja polityczna 
między Turcją a mocarstwami europejskimi. 
 
W 1770 na Peloponezie wybuchło powstanie przeciwko władzy tureckiej (inspirowane 
przez Rosję) i choć szybko zdławione, zostało uznane je za początek nowożytnej historii 
Grecji. Greckie odrodzenie kulturalne i narodowe rozwijało się dzięki tajnym 
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organizacjom (heterie) na obczyźnie. Emigracja grecka przygotowywała zaplecze 
polityczne, organizacyjne, materialne i propagandowe w Europie dla przyszłej wojny 
greckiej o niepodległość. W 1821 wybuchło powstanie greckie, które objęło zarówno 
Peloponez jak i wyspy. Klęska floty egipsko-tureckiej pod Navarino 1827, a następnie 
przegrana Turcji w wojnie z Rosją 1828–29 zmusiły sułtana do udzielenia Grecji 
szerokiej autonomii. W 1830 w protokole londyńskim ogłoszono niepodległość Grecji. 
Mocarstwa europejskie, na podstawie traktatu zamykającego konferencję w Londynie 
(1827) w sprawie Grecji, 1832 wytyczyły granice państwa. Po zamordowaniu 1831 
pierwszego prezydenta Grecji — J. Kapodistriasa wyznaczyły na króla greckiego 
bawarskiego księcia Ottona, niechętnie przyjętego przez społeczeństwo. Królestwo 
Grecji zajmowało mniej niż połowę obecnego terytorium i liczyło ok. 800 tys. 
mieszkańców. ok. 3 mln Greków mieszkało nadal w imperium osmańskim, a ok. 200 
tys. na Wyspach Jońskich (pozostających od 1815 pod kontrolą brytyjską). Król Otton 
I został zmuszony, pod groźbą wojskowego zamachu stanu, do ogłoszenia 1843 
konstytucji i utworzenia 2-izbowego parlamentu. 
Brak stabilizacji politycznej zakończył się zamachem stanu 1862, w wyniku którego 
Otton I został zdetronizowany. W 1863 zastąpił go duński książę Jerzy I. Nowa 
konstytucja z 1864 ograniczała władzę króla na rzecz wybieralnego parlamentu. W 
1864 Grecja uzyskała Wyspy Jońskie, a 1881 od Turcji — Tesalię. W 1897 kolejne 
powstanie na Krecie spowodowało wojnę zakończoną klęską Grecji, ale dzięki 
pośrednictwu wielkich mocarstw Kreta uzyskała samorząd z greckim komisarzem (w 
skład Grecji weszła 1913). W 1909 w wyniku przewrotu wojsk., młodzi oficerowie 
wynieśli do władzy E. Wenizelosa, 1910–33 wielokrotnego premiera i przywódcę 
liberałów, który przeprowadził reformy gospodarcze, wojskowe i administracyjne oraz 
1912 wprowadził Grecję do sojuszu państw bałkańskich. Udział w wojnach 
bałkańskich 1912–13 przyniósł Grecji Epir, część Macedonii i wiele wysp Morza 
Egejskiego. W czasie I wojny świat. Wenizelos przeforsował przyłączenie Grecji do 
ententy (od 1917) za cenę konfliktu z konserwatywnymi kołami i królem 
Konstantynem I, który został zmuszony do abdykacji. Po wojnie, na mocy traktatów z 
Bułgarią w Neuilly-sur-Seine (1919) i z Turcją w Sèvres (1920), Grecja uzyskała Trację, 
europejskie wybrzeże Dardaneli, wyspy Imroz (Imbros) i Bozca (Tenedos) oraz region 
Izmiru (Smyrny), gdzie 1919 wylądowały wojska greckie. Ponieważ Turcja ostatecznie 
nie uznała traktatu z Sèvres; wybuchła wojna, w której Grecy ponieśli klęskę (1922), 
tracąc na rzecz Turcji Izmir i wschodnią Trację (traktat w Lozannie 1923). 
Przeprowadzono wymianę ludności gr. z Turcji (ok. 1,5 mln) i tur. z Grecji (ok. 400 
tys.). W 1923 zwycięstwo wyborcze odniosła partia liberalna Wenizelosa i 1924 
proklamowano w Grecji republikę, zaś w wyborach 1933 zwyciężyła monarchistyczna 
Partia Ludowa i 1935 Jerzy II powrócił na tron. W 1936 gen. J. Metaksas wprowadził 
dyktaturę wojskową (z przyzwoleniem króla), parlament został rozwiązany. Podczas II 
wojny świat., 1940 Grecję, pomimo ogłoszenia neutralności, zaatakowały Włochy (atak 
odparto), a 1941 wkroczyły wojska niemieckie i armia grecka skapitulowała. Jerzy II z 
rządem schronił się w Kairze; w masowym ruchu oporu główną rolę odgrywali 
komuniści, powołując 1941 Grecki Front Wyzwolenia Nar. (EAM) i Grecką Armię 
Narodowowyzwoleńczą (ELAS), która do X 1944 wyzwoliła prawie cały obszar państwa. 
W X 1944 w Grecji wylądowały wojska brytyjskie, a z Kairu przybył Rząd Jedności 
Narodowej (w jego skład wszedł EAM). Grecja została członkiem-założycielem ONZ. W 
1946 (po plebiscycie) przywrócono w Grecji monarchię, ale 1946–49 kraj ogarnęła 
wojna domowa — komuniści utworzyli Armię Demokratyczną Grecji i 1947 
Tymczasowy Rząd Wolnej Grecji. Wspierani przez Jugosławię, przegrali z wojskami 
królewskimi wspomaganymi przez oddziały brytyjskie i dostawy amerykańskie. W 
1947 na podstawie traktatu pokojowego z Włochami Grecja uzyskała wyspy 
Dodekanezu. W 1952 Grecja przystąpiła do NATO. W latach 50. toczył się spór z 
Wielką Brytanią i Turcją o Cypr, który Grecja chciała przyłączyć w ramach Enosis. 
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Cypr uzyskał niepodległość 1960, ale pretensje Grecji do tej wyspy nie wygasły. Brak 
stabilności politycznej, słabość rządu spowodowały wewnętrzny chaos. W 1967 po 
wojskowym zamachu stanu rządy objęli tzw. czarni pułkownicy. Zawieszenie 
konstytucji, zakaz wszelkiej działalności politycznej, ograniczenie swobód 
obywatelskich, ścisła cenzura doprowadziły do rozwój silnego ruchu opozycyjnego w 
kraju (mimo prześladowań i represji) i za granicą. W 1973 junta zniosła monarchię i 
proklamował republikę. 
W 1974 doszło do nieudanego przewrotu rządowego na Cyprze, inspirowanego przez 
grecki rząd wojskowych. Turecka interwencja na tej wyspie spowodowała także koniec 
rządów pułkowników. Parlament odzyskał władzę, premierem cywilnego rządu został 
K. Karamanlis. W referendum większość opowiedziała się za utrzymaniem ustroju 
republikańskiego, a 1975 weszła w życie nowa konstytucja Grecji. Rządy objęła partia 
Nowa Demokracja (ND) Karamanlisa. W 1974 Grecja, na znak protestu przeciwko 
zajęciu przez Turcję (również członka NATO) części tej wyspy, wystąpiła z NATO 
(powróciła 1980). W 1981 Grecja została członkiem EWG (1993 — UE); w 2002 
wprowadziła do obiegu euro. 
Ponad dwadzieścia lat (1981–90 i 1993–2004) w Grecji rządzili socjaliści z PASOK z 
premierem A. Papandreu (do 1996). ND Kierowana przez K. Karamanlisa, bratanka 
byłego prezydenta, powróciła do władzy 2004. Nowy sytuacja na Bałkanach postawiła 
przed Grecją zadanie ułożenia na nowo stosunków z sąsiednimi krajami (m.in. 
problem uznania nazwy Macedonii, otwarcie granicy z Albanią). W polityce 
zagranicznej najważniejszym problemem pozostawały stosunki z Turcją (problem 
Cypru) oraz obrona interesów mniejszości greckiej w Albanii. 
 
Geografia 
 
Grecja – to kraj o urozmaiconej powierzchni leżący w Europie Południowej, a dokładnie 
jej południowo-wschodniej części. Grecja zajmuje południową część Półwyspu 
Bałkańskiego. Z trzech stron oblewają ją morza (Morze Jońskie od zachodu, Morze 
Śródziemne od południa, Morze Egejskie od wschodu i Morze Kreteńskie od północnej 
strony wyspy Kreta). 
Powierzchnia – całkowita 131 990 km², a bez wysp 106 990 km² 
Grecja graniczy z następującymi państwami: 
Albania – 282 km 
Bułgaria – 494 km 
Macedonia – 238 km 
Turcja – 206 km 
Linia brzegowa – 13 676 km (wraz z wyspami). 
 
Klimat 

 
W Grecji panuje klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski, w 
którym charakterystyczne są długie, gorące i suche lata oraz 
łagodne i wilgotne zimy. Rozpiętość równoleżnikowa Grecji 
wynosi 6°, co sprawia że różnice klimatyczne w południowej i 
północnej części kraju są znacznie widoczne. W górach 
zachodniej Grecji i na Peloponezie zimą występują dość obfite 
opady śniegu, natomiast dzięki wpływowi Morza Egejskiego 
temperatura na wyspach oraz wschodnim wybrzeżu jest 
stosunkowo wysoka. Latem w okolicach Aten jest bardzo 

ciepło, zimą natomiast często pada deszcz, a nawet śnieg. 
Na północy zaznacza się dominacja klimatu podzwrotnikowego kontynentalnego – 
chłodniejszego i wilgotniejszego niż w reszcie kraju. Dzięki temu roślinność Tracji i 



 59

Macedonii jest bogatsza niż w pozostałych regionach. Średnia temperatura w styczniu 
wynosi około 5-7 °C, zaś w lipcu około 25-27 °C. Średnia roczna temperatura Grecji 
Północnej wynosi 16 °C. 
W Grecji Środkowej i Południowej średnia temperatura wynosi od 8-10 °C Celsjusza 
zimą do 27-28 °C latem (średnia roczna – 18 °C). Na najbardziej wysuniętych na 
południe wyspach (Rodos, Kreta) zimy są jeszcze łagodniejsze (13 °C), a lata gorętsze 
(29 °C). Średnia roczna temperatura na tych wyspach przekracza 19 °C. 
Opady są zróżnicowane. Na Wyspach Jońskich rocznie spada 1000 mm i więcej, a 
nawet do 2000 mm. Na wyspach Morza Egejskiego roczne opady sięgają 1000 mm. 
Całkiem odmienne wartości panują na kontynentalnej części Grecji. W górach Pindos 
na wschodzie średni opad to 400 mm, w stolicy kraju jest sucho i średnio w ciągu 
roku spada zaledwie 384 mm deszczu. Letnia susza trwa od dwóch miesięcy na 
zachodzie do pięciu na wschodzie. Z powodu braku opadów i wysokich na ogół 
temperatur w okresie letnim do częstych zjawisk katastrofalnych należą pożary lasów. 
 
Ciekawostki dotyczące Grecji 
 
Grecja państwo położone na półwyspie bałkańskim otoczony przez 4 morza: Egejskie, 

Kreteńskie, Jońskie i Śródziemne. Kolebka 
kultury europejskiej, która wydala na świat 
takich myślicieli jak Arystoteles, Platon czy 
Sokrates. Z kolei Byron opisywał ziemie Grecja 
w wierszu. Ciekawostka jest to, ze Byron 
czynnie włączył się w powstanie Greckie, które 
wybuchło w 1821 roku. Jak widzimy autor już 
wtedy zauważył, że dawna świetność Hellady 
minęła bezpowrotnie. Świadectwem minionych 
czasów są Ateny i tysiące wspaniałych 
archeologicznych dowodów przeszłość tego 
kraju. 

To w Grecji tworzyła się myśl o Demokracji, czyli rządach ludu. Z tej tradycji 
korzystamy po dziś dzień, kiedy cały kontynent europejski w mniejszym lub większym 
stopniu odwołuje się do wzorów ustrojowych starożytnej Grecji. Jednak w samej Grecji 
nie zawsze tak było. Do historii przeszło dla przykładu prawo Drakońskie, które stały 
się synonimem bardzo surowych kar. Jak dzisiaj wiemy nie do końca tak było. 
Zarzuca się Drakonowi, ze ustalił niezwykle srogie prawa. Natomiast on skodyfikował 
po prostu bardzo bezwzględne prawo obyczajowe. Możemy w takim razie powiedzieć, że 
je złagodził ustalając jego ramy i zasady. Dla przykładu sam Sokrates padł ofiara tych 
praw, kiedy został oskarżony i skazany na śmierć za nie obyczajowość. Śmierć musiał 
zadąć sobie sam wypijając cykutę. Przypadek Sokratesa jest bardzo symptomatyczny. 
Grecy skazali na śmierć wielkiego myśliciela natomiast filozof podporządkował 
wyrokowi. Nie ucieka i nie ukrywa się. Oto prawdziwy duch obywatelski. Niestety także 
dowód na to, że nie zawsze demokracja działa sprawiedliwie. 
Jeśli jedziemy do Grecja oprócz Aten powinniśmy zwiedzić zespól klasztorów 
Prawosławnych Meteory, wybudowanych na szczytach górskich. Do dzisiaj działa 
jedynie 6 z nich. Mnisi tego klasztoru nie bez powodu zakładali w tak niedostępnych 
miejscach swoje siedziby. Chcieli jak najbardziej odizolować się od świata, do którego 
musieli dostawać się w koszach lub budować kładki. Dzisiaj na gore prowadzą 
kamienne schody. W samych klasztorach możemy podziwiać piękne freski i relikwie. 
Grecja jest typowym kraje nadmorskim z bardzo długa linią brzegową licząca przeszło 
15 tysięcy kilometrów. Posiada również ponad 6000 wysp. 
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12. HISZPANIA 
 
 

Reino de España  

Królestwo Hiszpanii 

  
Flaga Hiszpanii Herb Hiszpanii  

Dewiza: (łac.) Plus Ultra 

(Wciąż dalej) 

Hymn: Marcha Real 

(Marsz Królewski) 

 
 
Hiszpania, Królestwo Hiszpanii  – największe z trzech państw położonych na 
Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z 
należącym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceutę i Melillę z Marokiem. Na 
północy, przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą. W skład Hiszpanii wchodzą 
także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim 
oraz tzw. terytoria suwerenne (hiszp.: plazas de soberanía), w skład których wchodzą 
dwie hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej, Ceuta i Melilla, oraz liczne 
niezamieszkane wyspy po śródziemnomorskiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej, takie 
jak enklawy będące częściami prowincji Kadyks i Malaga: Chafaryny, Alborán czy 
Perejil. Do Hiszpanii, a dokładniej do Katalonii, należy także otoczone przez terytorium 
francuskie miasteczko Llívia. Najdalej wysuniętym na północ punktem kraju jest 
przylądek Estaca de Bares w Galicji, na południe – Punta Saltos na kanaryjskiej 
wyspie Hierro, na wschodzie – Punta Esperó na Minorce. 
Nazwa Hiszpania (hiszp. España) wywodzi się od nazwy Hispania, którą Rzymianie 
nadali części Półwyspu Iberyjskiego. Alternatywną nazwą była Iberia – nazwa 
preferowana przez greckich pisarzy w odniesieniu do tej samej przestrzeni, wywodziła 
się ona od rzeki Iber (hiszp. Ebro) lub od słowa, które Grecy słyszeli od miejscowych 
ludów, również na południu półwyspu. 
Jednakże fakt, że termin Hispania jest terminem łacińskim doprowadził do 
sformułowania kilku teorii na temat jego pochodzenia. Hispania wywodzi się od 
fenickiej nazwy i-spn-ya, terminu którego stosowanie jest odnotowane w dokumentach 
dopiero począwszy od drugiego tysiąclecia p.n.e. Fenicjanie byli przedstawicielami 
pierwszej cywilizacji zamieszkującej Półwysep Iberyjski, zaś o ich pochodzeniu nie 
wiadomo nic pewnego. To oni założyli na terenie dzisiejszej Hiszpanii miasto Gadir 
dzisiejszy Kadyks, najstarsze miasto Europy Zachodniej. Po pokonaniu 
Kartagińczyków przez Rzymian, osadnicy nazwali te tereny wyspą 
góralków/góralkową, gdyż po przybyciu zobaczyli tu mnóstwo królików i pomylili je z 
góralkami, które znali z Afryki.  
Fenickie Iszaphanim zlatynizowało się do Hispania już w czasach starożytnych. Stąd 
mamy współczesne określenia Hiszpanii, które wyewoluowały od tej właśnie nazwy. 
Inna teoria pochodzenia nazwy wskazuje na preromańską nazwę Sewilli – Hispalis. 
Inne hipotezy zakładają, że zarówno nazwy Hispalis jak Hispania pochodzą od nazw 
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dwóch legendarnych królów Hiszpanii. Hispalo i jego syn Hispano lub Hispan, 
odpowiednio syn i wnuk Heraklesa. 
 

 
 

 
Podział administracyjny 
 
Hiszpania dzieli się na 50 prowincji (provincias), w skład których wchodzi z kolei 
ponad 8000 podstawowych jednostek administracyjnych – gmin (municipios). 
Prowincje mają prawo tworzyć dobrowolne związki w postaci wspólnot 
autonomicznych. Z prawa tego skorzystały wszystkie prowincje, przy czym niektóre z 
nich tworzą samodzielne wspólnoty. Obecnie liczba wspólnot autonomicznych wynosi 
17. W ramach prowincji wyspiarskich istnieje dodatkowy podział na poszczególne 
wyspy. Pozostałe prowincje mogą, ale nie muszą, dzielić się na jednostki niższego 
rzędu (pośredniego między gminą a prowincją). Określa się je mianem comarek lub 
mancomunidades de municipios. Posiadłości hiszpańskie w Afryce – Ceuta i Melilla – 
istnieją poza podziałem na prowincje. Są one administrowane bezpośrednio z Madrytu, 
przy czym ich samorząd posiada więcej kompetencji niż zwykła gmina. Status ten 
określa się mianem miast autonomicznych (ciudades autónomas). 
Obecna pięćdziesięcio prowincjowa struktura jest oparta (z niewielkimi zmianami) na 
stworzonej w 1833 roku przez Javiera de Burgos. Wspólnotami zaliczanymi do 
prowincji autonomicznych ze względów historycznych mimo ich pojedynczego składu 
są: Asturia, Kantabria, La Rioja, Baleary, Madryt, Murcja i Nawarra. 

Hiszpania dzieli się na 17 wspólnot autonomicznych (Comunidades Autónomas), które 
cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach szkolnictwa, podatków, itd.), oraz dwa 
miasta autonomiczne (Ciudad Autónoma). Oto one: 
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• Andaluzja (Andalucía), 
•  Aragonia (Aragón), 
•  Asturia (Asturias), 
•  Baleary (Islas Baleares), 
•  Estremadura (Extremadura), 
•  Galicja (Galicia), 
•  Kantabria (Cantabria), 
•  Kastylia-La Mancha (Castilla La Mancha), 
•  Kastylia i León (Castilla y León), 
•  Katalonia (Cataluña), 
•  Kraj Basków (País Vasco), 
•  La Rioja (La Rioja), 
•  Madryt (Madrid), 
•  Murcja (Murcia), 
•  Nawarra (prowincja) (Navarra), 
•  Walencja (Valencia), 
•  Wyspy Kanaryjskie (Islas Canarias). 

Integralną część Hiszpanii stanowią tzw. hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej: 

•  Ceuta (Ceuta) 
•  Melilla (Melilla) 

Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii dzielą się na 50 prowincji. 
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Historia 
 
Począwszy od IX wieku p.n.e. Półwysep Iberyjski był terenem ekspansji licznych ludów 
i państw (Celtów, Fenicjan, Greków czy też Kartagińczyków). W II wieku p.n.e. na 
półwyspie pojawili się Rzymianie. W V wieku na tereny obecnej Hiszpanii wdarli się 
Wizygoci i stworzyli tam własne królestwo. W roku 711 z obszarów północnej Afryki na 
Półwysep Iberyjski przedostały się wojska arabskie pod wodzą Tarika, które 
błyskawicznie podbiły prawie cały półwysep. 
Niewielkie królestwa chrześcijańskie na północy rozpoczęły rekonkwistę, która 
zaowocowała ostatecznym wyparciem Maurów w 1492. Przywódcą i pierwszym królem, 
zgodnie z tradycją, był don Pelayo, prawdopodobnie szlachcic wizygocki, który razem z 

innymi schronił się w górach Asturii przed napierającymi 
z południa wojskami muzułmańskimi. Jako początek 
procesu rekonkwisty uznaje się bitwę w wąwozie 
Covadonga (722), w której oddział (około 300 ludzi) pod 
wodzą don Pelayo pokonał dzięki zaskoczeniu i pułapce 
kilkukrotnie większe siły przeciwnika. Rozbity oddział 
muzułmański miał charakter rozpoznawczy, a jego 
"klęska" nie miała dla najeźdźców większego znaczenia. 
W ten sposób powstało pierwsze mini królestwo 
chrześcijańskie, które rozpoczęło powolną walkę z 
najeźdźcami muzułmańskimi. Z tych drobnych państw 
chrześcijańskich z czasem wyłoniły się dwa silne 
królestwa: Kastylia i Aragonia. Rozkwit i ekspansja 
powstałej z połączenia obu tych państw Hiszpanii były 
przede wszystkim związane z podbojami kolonialnymi w 
Ameryce i zdobyciem wielkich bogactw. Dzięki 
mocarstwowej polityce kraj stał się supermocarstwem w 
Europie Zachodniej. Stracił jednak tę pozycję na skutek 

osłabienia, upadku gospodarczego i wyniszczających (przegrywanych) wojen z Francją 
Ludwika XIV. Problemy z następstwem tronu w XVIII wieku doprowadziły do wojny o 
sukcesję hiszpańską, która w znacznym stopniu osłabiła państwo. 
Około 1825 wielkie imperium hiszpańskie przestało praktycznie istnieć. Spowodowane 
to było zbyt długim złym zarządzaniem, niesprawiedliwym ładem społecznym i, przede 
wszystkim, inwazją Napoleona, który rozprzestrzenił idee wolnościowe w Ameryce. 
Hiszpania na krótko dostała się pod wpływy Francji. Wkrótce powróciła dynastia 
Burbonów i stopniowo kraj stawał się biednym prowincjonalnym królestwem. 
Na początku XX wieku Hiszpanią rządziło kilku dyktatorów – częste niepokoje 
społeczne skompromitowały monarchię i w 1931 proklamowano republikę. 
W latach 1936-1939 kraj ogarnęła wojna domowa. W jej wyniku władzę w kraju 
przejęli nacjonaliści pod wodzą generała Francisco Franco. 
Po śmierci Franco w 1975, władzę przejął wyznaczony przez niego na następcę książę 
Jan Karol z dynastii Burbonów. Przywrócono monarchię (formalnie istniała już od lat 
40., a Franco pełnił funkcję regenta), a król wprowadził w kraju demokratyczne 
reformy. W 1982 Hiszpania wstąpiła do NATO, a w 1986 stała się członkiem 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (która później została przekształcona w Unię 
Europejską). 
 
Geografia 
 
Hiszpania jest dużym krajem położonym w Europie Zachodniej, zajmuje większą część 
Półwyspu Iberyjskiego i poza nim dwa archipelagi (Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku i 
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Baleary na Morzu Śródziemnym), a także dwa miasta (Ceuta i Melilla, na północy 
Afryki, oprócz wielu mniejszych wysp na tym obszarze i w pobliżu Półwyspu). 
Hiszpania jest górzystym i wyżynnym krajem, charakteryzującym się ciepłymi i 
gorącymi latami, oraz chłodnymi i mroźnymi zimami. Kraj pokrywa strefa 
śródziemnomorskiej roślinności stepowej i lasów dębu korkowego. Ciepły klimat 
sprawia, że sezon turystyczny trwa przez większą część roku, a urozmaica go ciekawy 
folklor i mnoga liczba zabytków. 
 
Klimat 
 

Klimat Hiszpanii jest zróżnicowany, od chłodnego i 
deszczowego na północnym zachodzie, po gorący i suchy na 
równinach Andaluzji. Wynika to z ukształtowania terenu. 
Centrum kraju charakteryzuje się klimatem kontynentalnym. 
Jest to teren otoczony pasmami górskimi, w związku z czym 
nie dociera tam wilgotne powietrze i jest bardzo sucho. 
Występują duże amplitudy temperatur dziennych jak i 
rocznych. Latem na całym obszarze kraju z wyjątkiem 
północnego wybrzeża, jest gorąco i słonecznie. Średnie 

temperatury wynoszą 12 °C w styczniu i 25° w lipcu, roczna ilość opadów sięga 250 
mm. Madryt, leżący na wysokości 660 m, ma średnie temp. 5 °C w styczniu i 24 °C w 
lipcu. Północ kraju jest terenem zdecydowanie wilgotnym. Występują tam spore opady, 
a temperatury są umiarkowane. Niewielkie amplitudy miesięczne wskazują na łagodne 
zimy (od 6 °C do 10 °C) i chłodne lata (średnio poniżej 22 °C). Obszar wybrzeża na 
wschodzie i południu kraju przejawia cechy klimatu śródziemnego z wpływem klimatu 
morskiego, im bardziej na południe tym bardziej gorący klimat. Jest to teren raczej 
suchy, z gorącym latem (ponad 22 °C) i łagodną zimą (od 6 °C na północno-wschodnim 
wybrzeżu do ponad 10 °C na południu). 
Strefy klimatyczne w Hiszpanii: 

� Strefa klimatyczna: Podzwrotnikowa i umiarkowana 
� Klimat: Śródziemnomorski, kontynentalny i morski 

 
Ciekawostki dotyczące Hiszpanii 
 

� Hiszpania uchodzi w Unii Europejskiej za najbardziej suche i gorące państwo. 
Latem zajęcia w szkole, z powodu wysokich temperatur powietrza, kończą się już 
przed godziną 13:00, jednak uczniowie muszą wrócić do szkoły po południu, gdy 
robi się chłodniej. 

� Niezwykle osobliwym świętem w Hiszpanii jest La Tomatina, podczas którego 
uczestnicy obrzucają się nawzajem tonami pomidorów. Bitwa na pomidory 
odbywa się w ostatnią środę sierpnia, stanowiąc główny punkt trwającej cały 
tydzień fiesty, która co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. 
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� Kościół Santa Isabel de Hungria 
w Maladze jest najmniejszą 
budowlą sakralną na świecie. 
Cztery, leżące osoby zajęłyby 
całą jego powierzchnię. 

� Najwyższy budynek w Madrycie, 
Torre Picasso, który ma 257 m 
(43 piętra) został zaprojektowany 
przez Japończyka Minoru 
Yamasaki, był on także autorem 
nieistniejącego już World Trade 
Center w Nowym Jorku. 

� Za najpopularniejszy sport w 
Hiszpanii uznaje się piłkę nożną 
i… walkę byków (corrida). 

� Najbardziej charakterystycznymi 
drzewami rosnącymi w Hiszpanii 
są: migdałowce; drzewa 
pomarańczowe; drzewa oliwne; 
figowce; chleb świętojański czy 
dąb korkowy, z którego wytwarza 
się korki do butelek. 

� Pomysłodawcą flagi Unii 
Europejskiej, obok francuskiego 
plastyka Arsena Heitza, jest 
hiszpański dyplomata Salvadore 
de Madariaga y Rojo. 

 
� Prawdziwe nazwisko słynnego 

malarza Pabla Picasso brzmiało: 
Pablo Diego Jose Francisco de 
Paula Juan Nepomuceno Maria de 
los Remedios Cipriano de la 
Santisma Trnidad Ruiz Picasso. 
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13. HOLANDIA 
 
 

 
Koninkrijk der Nederlanden  

Królestwo Niderlandów 

  
Flaga Holandii Herb Holandii  

Dewiza: (franc.) Je Maintiendrai 

(Będę bronić) 

Hymn: Wilhelmus van Nassouwe 

(Wilhelm z Nassau) 

 
 

 
Holandia – położone w Europie państwo i część składowa Królestwa Niderlandów, 
do której należą wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (nid. Caribisch Nederland), 
tworzonego ponadto przez Arubę oraz Curaçao i Sint Maarten (byłe Antyle 
Holenderskie, leżące na Karaibac). Holandia jest monarchią konstytucyjną 
położoną w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od 
północy i zachodu. Graniczy na południu z Belgią oraz na wschodzie z Niemcami 
(obecne granice wytyczono w roku 1839). Jest członkiem Unii Europejskiej (UE), 
ONZ i NATO. 
Holandia stanowi obszar gęsto zaludniony. Ponad połowa jej terytorium leży poniżej 
poziomu morza. Znana jest z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów, 
rowerów, przyzwolenia dla miękkich narkotyków oraz legalizacji prostytucji, aborcji, 
eutanazji i związków między osobami tej samej płci. W Holandii swoją siedzibę ma 
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny. 
Polska nazwa państwa Holandia jest nieprecyzyjna, gdyż prowincje Holandia 
Północna i Holandia Południowa to tylko dwa z dwunastu regionów kraju (podobna 
sytuacja pojawia się w przypadku nazwy Czechy, która w języku polskim odnosi się 
zarówno do państwa, jak i jego jednej części, czy nazwy Wielka Brytania odnoszonej 
zarówno do całego państwa, jak i wyspy stanowiącej część tego państwa). Nazwą 
kraju zalecaną przez KSNG jest w formie krótkiej wyłącznie Holandia, a w wersji 
pełnej oficjalnej Królestwo Niderlandów. W dokumentach Unii Europejskiej 
obowiązuje skrócona (geograficzna) nazwa „Niderlandy” oraz oficjalna (protokolarna) 
nazwa „Królestwo Niderlandów”. Również Rzeczpospolita Polska w umowie z 1996 
roku uznała oficjalną nazwę państwa jako „Królestwo Niderlandów”, pozostawiając 
jednocześnie nazwę potoczną geograficzną „Holandia” (w użyciu np. Holender, ser 
holenderski) – należy zwrócić uwagę, że nazwy typu Polska, Holandia, Niemcy nie 
są nazwami oficjalnymi stosowanymi w dyplomacji, w dyplomacji stosowane są 
wyłącznie formy pełne oficjalne typu Rzeczpospolita Polska, Królestwo Niderlandów, 
Republika Federalna Niemie]. Nazwa Niderlandy w języku polskim stosowana jest 
niemal wyłącznie w kontekście historycznym dla krainy. 
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Podział administracyjny 
 
Holandia podzielona jest na 12 europejskich prowincji oraz 3 karaibskie gminy 
specjalne. Nie należy przy tym mylić Holandii z Królestwem Niderlandów, którego 
częścią Holandia jest. 
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Geografia 
 
Holandia jest niewielkim państwem leżącym w Europie Zachodniej, nad Morzem 
Północnym. Dzisiejszy obszar kraju pod względem ukształtowania powierzchni i 
układu linii brzegowej przeszedł ogromne zmiany jakie wprowadził człowiek w ciągu 
co najmniej ostatnich 200 lat. Holandia słynąca z wiatraków i polderów, cechuje się 
nizinnym krajobrazem, morskim klimatem, gdzie istnieje powiedzenie: Bóg stworzył 
morze, Holendrzy zaś wybrzeże. 
Powierzchnia – 41 526 km² co odpowiada 1/8 powierzchni Polski. 
Holandia graniczy z następującymi państwami: 
Belgia – 450 km 
Niemcy 577 km 
 
Klimat 

 
Holandia leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego i 
jego morskiej odmianie. Średnia temperatura stycznia 
wynosi od +1 °C na wschodzie do +3 °C na zachodzie. 
Natomiast w lipcu od +17 °C do +19 °C, w głębi kraju do 
+20 °C. Mała amplituda roczna temperatur jest wynikiem 
zachodnich i południowo-zachodnich wiatrów, które 
łagodzą upały i chłody zimowe. Zima w Holandii trwa 
średnio dwa i pół miesiąca, a opady śniegu są rzadkim 
zjawiskiem. Średnia roczna suma opadów wynosi 750 mm, 

a największe ich maksimum ma miejsce między lipcem, a październikiem. Częstym 
zjawiskiem są mgły oraz wiatry, liczba dni wietrznych to średnio 360 w ciągu roku. 
Na wybrzeżu często występują sztormy, powodujące powodzie morskie. Ostatnia 
taka katastrofalna powódź miała miejsce w 1953 roku. 
 
Historia 
 
W starożytności Holandia była zamieszkana przez plemiona celtyckie i germańskie 
(m.in. Batawów i Fryzów). Od I w. p.n.e. znalazła się częściowo pod władzą Rzymu. 
W V–VIII w. podbita przez Franków weszła w obręb ich państwa. Od VII w. 
postępowała chrystianizacja kraju. Wchodząc od IX w. w skład Niemiec, kraj ulegał 
do XII w stopniowemu podziałowi na coraz bardziej samodzielne hrabstwa i 
księstwa (Holandia, Zelandia, Geldria, biskupstwo Utrecht). W XV w. większość 
terytoriów zjednoczyli — w wyniku podbojów i małżeństw dynastycznych — 
książęta burgundzcy z dynastii Walezjuszy. W 1477 wraz z ziemiami obecnej Belgii i 
Luksemburga jako Niderlandy przeszły pod panowanie Habsburgów (1556 — ich 
linii hiszpańskiej). W XIV–XVI w. rozwój gospodarczy (handel, rybołówstwo, 
sukiennictwo), ustępujący jednak znaczeniem południowym Niderlandom (Belgii). 
Występujące od pocz. XVI w. silne sprzeczności społeczno-gospodarcze pogłębiła 
szerząca się reformacja (gł. kalwinizm). 
Usiłowania Karola V i Filipa II zmierzające do utrzymania katolicyzmu i porządków 
feudalnego doprowadziły 1566 do antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach. 
Terror księcia Alby (Rada Zaburzeń) i ucisk finansowy spowodowały 1572 wybuch 
nowego powstania, w którego wyniku doszło 1579 do zawarcia unii utrechckiej, a 
1581 — do oderwania się od Hiszpanii 7 prowincji północnych i utworzenia 
niezależnego państwa — Republiki Zjednoczonych Prowincji, zw. potocznie 
Holandią (uznanej przez Hiszpanię na mocy rozejmu 1609). Wznowioną 1621 wojnę 
z Hiszpanią zakończył pokój 1648, który przyznał Republice Zjednoczonych 
Prowincji m.in. kolonie w Indiach Wschodnich i Zachodnich oraz zatwierdził 
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ostatecznie jej niepodległość. Kluczową rolę w polityce holenderskiej od czasów 
powstań odgrywał pochodzący z Hesji ród książąt Orange-Nassau (m.in. 
dziedzicznie sprawowali urząd namiestnika — stadhoudera). 
W XVII w. Holandia stała się największą potęgą morską i handlową Europy, 
nastąpił rozkwit nauki i sztuki. Wojny z Anglią i Francją w 2. połowie XVII w. 
podkopały hegemonię holenderską na morzu, spowodowały utratę części kolonii i 
stopniowy upadek gospodarczy Holandii. W okresie rewolucji francuskiej i za 
Napoleona I znalazła się ona pod zwierzchnictwem Francji jako Republika 
Batawska, od 1806 — Królestwo Holandii pod berłem Ludwika Bonaparte; 1810 
wcielona do Francji. Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1814–15 
połączone z południowymi Niderlandami (obecna Belgia i Luksemburg) w Królestwo 
Zjednoczonych Niderlandów z Wilhelmem I Orańskim na tronie. W wyniku 
rewolucji 1830 oderwały się południowe Niderlandy Belgia). W 1848 uchwalono 
liberalną konstytucję. Od 2. połowy XIX w. działały w Holandii: stronnictwo 
liberalne (rządzące od 1888), konserwatywna kalwińska Partia Antyrewolucyjne i 
opierające się na chłopstwie stronnictwo katolickie. W XIX w. nastąpił w Holandii 
rozwój rolnictwa (gł. hodowli bydła i ogrodnictwa). W 1890 wygasła unia personalna 
łącząca od 1815 Holandię z Luksemburgiem. W 1894 powstała 
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza. Na przełomie XIX i XX w. w Holandii 
odbyły się konferencje pokojowe (1899, 1907), powołano Stały Trybunał 
Arbitrażowy. W czasie I wojny świat. Holandia była neutralna; powojenny kryzys 
gospodarczy i niepokoje społeczne, pogarszała rywalizacja katolików i protestantów. 
W czasie II wojny światowej Niemcy zajęły Holandię w IV 1940. Odpowiedzią 
Holendrów stał się rozwinięty ruch oporu. W końcowym okresie wojny Holandia 
była terenem zaciętych walk z udziałem m.in. polskiej 1. Dywizji Pancernej (Breda, 
Axel). A wyzwolenie nadeszło wiosną 1945. Po wojnie Holandia utraciła główną 
posiadłość zamorską — Indonezję (1963 do Indonezji przeszedł także Irian 
Zachodni. 
Od 1945 Holandia jest członkiem ONZ. Od 1948 związała się unią celną, a od 1960 
— unią gosp. z Belgią i Luksemburgiem (Beneluks). Po II wojnie świat. porzuciła 
tradycyjną politykę neutralności, od 1949 została członkiem NATO, od 1957 — 
EWG (od 1993 UE). Od 1948 rządy opierały się na koalicji Partii Pracy (PvdA) i 
Katolickiej Partii Ludowej. Od 1959 trzon koalicji tworzyły Katolicka Partia Ludowa 
i liberalna Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Od połowy lat 60. 
nastąpiła radykalizacja życia społeczno i politycznego wyrażająca się w 
przejściowym kryzysie 2 wielkich partii politycznych: Katolickiej Partii Ludowej i 
PvdA; wybory 1971 i 1972 przyniosły dalszą polaryzację sił i umocnienie będących 
w opozycji partii lewicowych. W ostatnich dekadach rządzą koalicje oparte na 
socjaldemokratach lub chadekach (CDA), zazwyczaj z udziałem VVD. Początek 
nowego stulecia przyniósł krótkotrwałą popularność skrajnie prawicowej listy Pima 
Fortuyna (LPF), zastrzelonego 2002 na krótko przed wyborami parlamentarnymi, 
które przyniosły najwięcej głosów CDA, LPF i VVD. Rozpad koalicji po kilku 
miesiącach i ponowne wybory 2003 przyniosły odbudowę pozycji PvdA i 
marginalizację LPF. Pod koniec 2004 kulminację napięć społ. spowodowało 
zamordowanie reżysera Th. van Gogha przez islamskiego fanatyka; doszło do aktów 
przemocy (podpalenia meczetów i kościoła). W polityce zagranicznej Holandia, jako 
członek założyciel EWG i UE, opowiada się za ścisłą integracją państw Europy we 
wszystkich dziedzinach o charakterze ponadnarodowym; w 2002 wprowadziła euro. 
Jednak VI 2005 w referendum powszechnym większość głosujących opowiedziała 
się przeciw ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego UE. Od 1980, od czasu abdykacji 
swojej matki Juliany I, panuje królowa Beatrix (Beatrycze); 28 I 2013 królowa 
zapowiedziała abdykację 30 IV 2013 na rzecz syna — Wilhelma Aleksandra. 
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Ciekawostki dotyczące Holandii 
 
� Kraj ten jest znany głównie z tulipanów, serów i wiatraków, a także z  liberalnego 

podejścia do związków homoseksualnych  i zażywania narkotyków, nie każdy 
jednak zdaje sobie sprawę z tego, że Holandia to państwo pełne ciekawostek i 
osobliwości. 

 
� Holandia jest jednym z 

mniejszych krajów, jednak 
najgęściej zaludnionym. 
Prawie 25% państwa znajduje 
się poniżej poziomu morza. W 
samym tylko Amsterdamie 
znajduje się 1281 mostów! 
Ciekawym jest również fakt, 
że Holandia zajmuje trzecie 
miejsce na świecie   w 
eksporcie produktów rolnych, 
i nie byłoby w tym nic 
dziwnego gdyby nie to, że 
powierzchnia tego kraju 
stanowi zaledwie 0,008% 
powierzchni świata. 

� Mało kto wie, iż Holendrzy są 
najwyższymi Europejczykami. 
Znane natomiast jest nam 
zamiłowanie mieszkańców 
tego kraju do jazdy rowerem, 
których to jest dwa razy 
więcej niż samochodów. 
Ponadto Holandia posiada 
ponad 15000 km dróg 
rowerowych. 

� Niezwykle osobliwym jest  sposób przekazywania uczniom wyników matur, a 
mianowicie odbywa się to w taki sposób, że nauczyciel dzwoni osobiście do 
każdego            z abiturientów informując o tym czy zdał, czy też nie. Jeżeli  
uczeń otrzymał wynik pozytywny na znak skończenia szkoły w oknie 
wywieszana jest flaga holenderska                   z plecakiem szkolnym. Ciekawe 
również mogą okazać się imiona noszone przez Holendów, ponieważ dziecko 
można nazwać niemalże każdym słowem, które nie jest obraźliwe i da się je 
zapisać alfabetem łacińskim. 

� W Holandii Święty Mikołaj odwiedza dzieci w połowie listopada i nie przybywa do 
nich saniami w towarzystwie reniferów, ale… statkiem parowym w asyście 
Czarnych Piotrów i jeżdżąc na siwym koniu rozdaje dzieciom słodycze. 

� W Holandii dziecko możemy nazwać praktycznie każdym słowem jako imię  
    (musi być tylko możliwe do zapisania łacińskim alfabetem i nie obelżywe). 

� Łyżwiarstwo to coś co każdy Holender ma zapisane w genach. Gdy tylko 
przyjdzie mróz Holender bierze wolne i idzie na kanały ślizgać się na 
“naturalnym lodzie” (natuurijs). Wokół łyżwiarstwa na naturalnym lodzie w 
tej mroźnej scenerii rozkładają się kramy z typowo holenderskimi zimowymi 
specjałami: Snert, koek i zopie. 
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14. IRLANDIA 
 
 

 
Éire 

Ireland  

Irlandia 

 

 
Flaga Irlandii Herb Irlandii  

Hymn: Amhrán na bhFiann 

(Żołnierska pieśń) 

 
 
 
Irlandia (irl. Éire, ang. Ireland wymowa) – państwo w Europie Zachodniej, od 1973 
państwo członkowskie Unii Europejskiej. Zajmuje większość terytorium wyspy o tej 
samej nazwie. 
 
Pochodzenie nazwy 
 
Historyczną, łacińską nazwą Irlandii, nadaną przez Rzymian, była Hibernia, 
pochodząca od greckiego określenia Ioneria. Spotykana jest także nazwa Iernē. Nazwa 
rzymska została „przerobiona” na Hibernia ze względu na swoje podobieństwo do 
wyrazu (łac.) hibernus – „zimowy”. Staroirlandzkie zapożyczenie nazwy jako īweriū / 
īwerion, po pewnym czasie przeistoczyło się we współczesną nazwę Éire. 
 
Nazwa współczesna 
 
Konstytucja Irlandii z 1937 roku stanowi, iż oficjalną nazwą państwa jest Éire (w 
języku irlandzkim) oraz Ireland (w języku angielskim). Nazwy te używane są podczas 
podpisywania umów międzynarodowych i traktatów stowarzyszeniowych. Niemniej, 
jako opisu państwa, stosuje się irlandzką nazwę Poblacht na hÉireann lub jej 
angielską wersję Republic of Ireland. Używanie jednej nazwy, dla określenia wyspy, jak 
i państwa, miało na celu podkreślenie integralności Irlandii Północnej i pozostałej 
części wyspy, jako jednego organizmu państwowego. Państwa stowarzyszone we 
Wspólnocie Narodów, włączając w to Zjednoczone Królestwo, dla określenia Irlandii 
jako państwa używają nazwy Éire. Podobnie w państwach europejskich, przesyłki 
pocztowe adresowane są do Irlandii z dodatkowym dopiskiem Éire. Według przepisów z 
roku 1947, w pismach urzędowych dotyczących Irlandii jako państwa, powinno 
stosować się nazwę Éir 
 



 72

 
 

Podział administracyjny 
 
Od końca XVI w. wyspa Irlandia tradycyjnie dzielona była na 4 historyczne prowincje, 
a te z kolei dzielono na 32 hrabstwa. Dwa historyczne hrabstwa: Desmond oraz 
Coleraine obecnie nie istnieją, a niektóre inne zmieniły nazwy bądź granice. 
Po podziale Irlandii w 1921 roku, nowo powstałe państwo irlandzkie objęło 26 
hrabstw, a 6 pozostałych znalazło się w granicach Irlandii Północnej. Dwa hrabstwa w 
Republice uległy podziałowi, co dało obecny podział administracyjny na 29 hrabstw. 
Nadal jednak podział na 26 hrabstw funkcjonuje dla celów pocztowych oraz w 
kontekstach sportowych i kulturowych. 
 

 
Prowincje:  
 
1. Leinster,  
 
2. Munster,  
 
3. Connacht,  
 
4. Ulster. 
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Hrabstwa: 
 
1. Dublin 2. Wicklow 3. Wexford 4. Carlow  
5. Kildare 6. Meath  7. Louth  8. Monaghan  
9. Cavan 10. Longford 11. Westmeath 12. Offaly 
13. Laois 14. Kilkenny  15. Waterford 16. Cork 
17. Kerry 18. Limerick  19. Tipperary  20. Clare  
21. Galway 22. Mayo 23. Roscommon  24. Sligo 
25. Leitrim 26. Donegal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia 
 
Pierwsze znane ślady osadnictwa na terenach Irlandii szacowane są na około 8000 
p.n.e. i były to migracje myśliwych z kontynentu europejskiego. Pozostałością po tych 
ludach są serie neolitycznych grobowców jak np. Newgrange. Rzymianie nie podjęli 
próby podboju wyspy, mimo bliskości Brytanii. Od V wieku naszej ery wyspa była 
chrystianizowana za sprawą św. Patryka, zaś od VIII wieku rozpoczęła się inwazja 
wikingów, która w 1014 ostatecznie została odparta za sprawą wojsk ówczesnego króla 
Briana Śmiałego. 
Od 1169 rozpoczęły się wyprawy anglonormandzkie rozpoczynając tym samym 
wielowiekową dominację angielską nad wyspą. W okresie tym miały miejsce 
wielokrotnie różnego rodzaju powstania i wojny przeciwko dominacji, jak irlandzka 
wojna dziewięcioletnia w 1594, bitwa nad rzeką Boyne w 1690 czy też rewolucja 
irlandzka w 1798. Jednocześnie strona Anglii nie trwała bezczynnie. Już w 1175 
Anglia umocniła wpływy poprzez Traktat windsorski, w 1605 rozpoczęła wysiedlenia 
zwane plantacją Ulsteru, natomiast na podstawie aktu z 1800 roku połączyła się z 
Irlandią w jedno państwo, tworząc Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Koniec angielskiej dominacji miał miejsce w początkach XX wieku, najpierw poprzez 
rozpoczęcie powstania wielkanocnego w 1916 roku oraz poprzez podpisanie Traktatu 
angielsko-irlandzkiego w 1921. W tym okresie powstał również pierwszy rząd irlandzki 
z Éamonem de Valerą na czele, co spowodowało wybuch irlandzkiej wojny domowej. 
Ostatecznie w 1937 w życie weszła Konstytucja Irlandii, na mocy której utworzono 
państwo Irlandię, która to obowiązuje do dnia dzisiejszego. 
W 1955 roku Irlandia stała się członkiem ONZ, zaś w 1973 wstąpiła do Wspólnoty 
Europejskiej. W 1969 roku swój początek miał polityczno-etniczny konflikt w Irlandii 
Północnej, zakończony w 1998 roku podpisaniem porozumienia wielkopiątkowego 
pomiędzy Irlandią i Wielkiej Brytanią. 
 
Geografia 
 
Najważniejsze miasta: Dublin (ludność miasta 527 612, ludność aglomeracji 1 273 
069), Cork (ludność miasta 119 230), Galway (ludność miasta 75 529), 
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Limerick (ludność miasta 57 106), Waterford (ludność miasta 46 732). 
� Najdłuższa rzeka Shannon 386 km 
� Największe jezioro Lough Corrib 176 km² 

 
Klimat 

 
 

� Umiarkowanie ciepły (w wyniku oddziaływania ciepłego 
prądu morskiego Północnoatlantyckiego) 

� Niskie amplitudy rocznych temperatur 
� Wysoka wilgotność powietrza oraz częste opady deszczu 

 
 
 
 

 
 
Ciekawostki dotyczące Irlandii 
 

� Irlandczycy są mistrzami opowieści, świetnie śpiewają, brzdąkają na wielu 
instrumentach. Wieczorem, szczególnie w pubach, gdzie grają na żywo zespoły , 
irlandzkie puby to już swoista tradycja 

� Na tablicy rejestracyjnej samochodu, dwie pierwsze liczby to rok produkcji 
� Dzień św. Patryka to najważniejsze święto w Irlandii, odbywają się wtedy 

koncerty, parady, wszyscy bawią się przy muzyce i tańcu. 
 

 
 

� Jedna z sieci hotelowych oferuje podczas świąt darmowy nocleg w swych 
hotelach dla małżeństw, w których osoby noszą imię Maria i Józef 

� Przed świętami ofiarowuje się podarunki ludziom, z których usług korzystało się 
w mijającym roku: mleczarzom, listonoszom 

� Irlandia to kraj zmiennej pogody – wyjeżdżając koniecznie weź kurtkę i parasol, 
raz pada raz świeci słońce, taki już urok tego kraju 
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� W tańcu irlandzkim ręce zawsze trzymane są blisko ciała. Jest to pozostałość po 
czasach, kiedy tańce były zabronione i odbywały się w ciasnych pomieszczeniach 
piwnicznych. Inna przypowieść mówi, że ręce są trzymane na pamiątkę buntu 
przeciwko najeźdźcom brytyjskim, a symbolizują spętanie. 

� Z Irlandii wywodzi się święto Halloween. Początkowo nazywało się ono Samhain. 
W wyniku emigracji do Ameryki święto zostało zaszczepione na amerykańskim 
gruncie i zmienione powróciło do Europy. W Irlandii obchodzone jest bardzo 
hucznie. 

 
 

� Większość okien w Irlandzkich domach otwiera się na zewnątrz. Ma to plusy i 
minusy. Zwiększa się powierzchnia użytkowa mieszkania, ale znacznie trudniej 
takie okno umyć. 

� Irlandczycy nie używają banknotów o dużych nominałach. Najwyższy tolerowany 
w handlu to banknot o wartości 50 euro. 100 i wyższe nominały budzą wręcz 
popłoch i sprzedawców. 

� Irlandczycy kupują w sklepach wyłącznie produkty rodzime, stąd na wszystkim 
można znaleźć naklejkę "Buy me, I'm Irish" 

� Irlandczycy kochają konie, a wyścigi są tu organizowane często i przyciągają 
tłumy. 

� Pierwszy dzień wiosny przypada w Irlandii 1 lutego. Według kalendarza pory 
roku zbiegają się dokładnie z początkiem miesięcy: lutego, maja, sierpnia i 
listopada. 

� W ostatni dzień karnawału Irlandczycy świętują Pancake 
Day czyli Dzień Naleśnika. Odpowiada on naszym 
Ostatkom, a w tym dniu serwuje się naleśniki pod każdą 
postacią. Są one symbolem dawnej tradycji, nakazującej 
zużyć wszystkie resztki przez Wielkim Postem. 

 
� Jednym z symboli Irlandii jest piwo Guiness, którego 

dziennie wypija się na świecie 9 mln kufli. Kompania nie 
tylko posiada oddziały w sześciu miastach świata, ale 
również własne statki do przewozu piwa. 
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15. LITWA 
 

Lietuvos Respublika  

Republika Litewska 

 
 

Flaga Litwy Herb Litwy  

Hymn: Tautiška Giesmė 

(Pieśń narodowa) 

 
Litwa, Republika Litewska – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek 
Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od 
południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą. 
Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie 
powstało dopiero w XIII wieku. W XIV wieku ówczesne Wielkie Księstwo Litewskie było 
największym państwem w Europie, w 1385 weszło w związki z Polską, które 
przerodziły się w 1569 w trwałą unię realną (unia lubelska). W latach 1795–1918 
Litwa znajdowała się pod władzą rosyjską. W 1918 powstała niepodległa Republika 
Litewska, w 1940 przekształcona w Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką. 11 
marca 1990 Litwa ogłosiła deklarację niepodległości. 
Oficjalna nazwa Litwy to Republika Litewska (RL) (lit. Lietuvos Respublika (LR)). 
Obowiązuje Konstytucja Republiki Litewskiej, która weszła w życie 6 listopada 1992 
roku. Zaaprobowana w referendum z 25 października 1992 roku. Litwa jest 
demokracją semiprezydencką, w której konstytucja gwarantuje trójpodział władz. 
Władza ustawodawcza spoczywa w rękach jednoizbowego parlamentu (Seimas), władza 
wykonawcza – prezydenta i rządu, a władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy 
(m.in. Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny oraz Sąd Apelacyjny). 
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Podział administracyjny 
 
Terytorium Litwy podzielone jest na: 
10 okręgów dzielących się na 60 regionów, w tym: 53 rejony 7 rejonów miejskich:  
Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież, Olita, Połąga. 
Rejony są podzielone na 546 gmin. 
 

 
 
 

Geografia 
 
Litwa jest krajem położonym pod względem geograficznym w Europie Środkowej 
(natomiast przez ONZ jest zaliczana do państw Europy Północnej), na południowo-
wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na terenie Litwy znajduje się geometryczny 
środek Europy, umiejscowiony 26 kilometrów na północ od Wilna. Ustalili to 
naukowcy z Francuskiego Instytutu Geograficznego w 1989 roku. Posiadaniem 
geograficznego środka Europy na własnym terenie chwalą się też inne państwa 
europejskie, m.in. Polska. 
Całkowita granica nie wliczając wód terytorialnych: 1732 km 
wliczając wody terytorialne: 1761 km 
Długość granic z sąsiadującymi państwami: 
Białoruś: 677 km 
Łotwa: 576 km 
Polska: 104 km 
Rosja: 273 km 
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Klimat 
 

Klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim nad 
wybrzeżem bałtyckim i o wzrastających ku wschodowi 
cechach kontynentalnych, występują charakterystyczne silne 
wiatry i szybkie zmiany pogody. Średnia temperatura w 
styczniu od –7 °C na wschodzie do 0 °C na wybrzeżu, w lipcu 
ok. 17-18 °C. Najniższą temperaturę: –42,9 °C, odnotowano 1 
lutego 1956 w mieście Uciana], najwyższą: 37,5 °C, 
odnotowano 30 lipca 1994 roku w miejscowości Jeziorosy. 
Opady głównie latem, średnio roczne wynoszą ok. 600–800 

mm i więcej, szczególnie w zachodniej części Wysoczyzny Żmudzkiej. 
 
Historia 
 
W I tysiącleciu p.n.e. ziemie litewskie zostały zasiedlone przez indoeuropejskie 
plemiona Bałtów. W IX–XII w. terytorium obecnej Litwy dzieliło się na Żmudź (Kraj 
Dolny) i Auksztotę (Kraj Górny). Istniejące tu państewka plemienne zjednoczył w XIII 
w. Mendog, ale właściwym twórcą potęgi państwa litewskiego był wielki książę 
Giedymin (litew. Gedyminas), który walcząc na zachodzie z Krzyżakami, wcielił do 
swego państwa zachodnie i południowo-zachodnie ziemie ruskie. Panujący od 1377 
jego syn Jagiełło (litew. Jogaila), dążąc, wobec niebezpieczeństwa krzyżackiego, do 

zapewnienia Litwie dominacji nad ziemiami ruskimi, zawarł 
1385 w Krewie unię z Polską. Po przyjęciu chrztu i małżeństwie 
z Jadwigą został królem Polski. Litwę połączono z Polską unią 
personalną (zachowując odrębność Litwy) i przystąpiono do jej 
chrystianizacji. Po złamaniu wraz z Polską potęgi krzyżackiej 
pod Grunwaldem (1410) głównym zagrożeniem dla całości Litwy 
pozostał konflikt z rywalizująca o panowanie na Rusi Moskwą. 
Na rządy Witolda (litew. Vytautas), stryjecznego brata Jagiełły, 
przypadł szczytowy okres potęgi monarchii litewskiej. Ogromne 
starty terytorialne poniesione 1494–1522 na rzecz Moskwy 

(Kursk, Siewierszczyzna, Smoleńsk) zmuszały Litwę do coraz ściślejszych związków z 
Polską i zabiegania o jej pomoc militarną. W XV–XVI w. Wielkie Księstwo Litewskie 
stopniowo upodobniło swój ustrój społeczny i administracyjny do ustroju Polski, a 
szlachta litewska szybko się polonizowała. Unia w Lublinie (1569) wprowadziła, mimo 
oporu magnatów litewskich, realną unię Polski z Litwą. Opór wielmożów przełamała 
groźba inkorporacji całej Litwy do Korony, tak jak to uczynił z Podlasiem, Wołyniem i 
Kijowszczyzną Zygmunt II August. Odtąd wielkie księstwo dzieliło losy 
Rzeczypospolitej. W 1697 ostatecznie zrównano prawa Korony i Litwy, a Konstytucja 3 
maja 1791 zlikwidowała odrębność władz centralnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W wyniku rozbiorów Polski (1772, 1793, 1795) ziemie litewskie na lewym brzegu 
Niemna znalazły się w granicach Prus, reszta weszła w skład Rosji. W 1807 zabór 
pruski został przyłączony do Księstwa Warszawskiego, a 1815 wszedł w skład 
Królestwa Polskiego. Wybuch powstania listopadowego 1830–31 wywołał żywy 
oddźwięk na Litwie; powstanie objęło większość ziem litewskich, a w walkach 
oddziałów powstańczych oprócz szlachty wzięli udział litewscy chłopi (gł. na Żmudzi). 
W 1861 władze rosysjkie zniosły na Litwie poddaństwo chłopów, wieś litewska czekała 
jeszcze na uwłaszczenie. Litwini brali też udział w powstaniu styczniowym 1863–64, gł. 
na Żmudzi i w Grodzieńszczyźnie; odpowiedzią ros. na powstanie były represje, które 
objęły całą Litwę (terror M.N. Murawjowa). Udział chłopów w powstaniu styczniowym 
zmusił władze rosyjskie do zmiany warunków, na których miało następować 
uwłaszczenie wsi. W III 1863 zniesiono powinności (tymczasowo dla części chłopów) 
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oraz zwiększono nadziały ziemi przeznaczone do wykupu, zmniejszając sumy 
wykupne. W latach 70. i 80. XIX w. zaczęła się kształtować, wywodząca się z ludu 
inteligencja litewska, która stała się propagatorką idei narodowej i kultury litewskiej 
(prasa, książki, propagowanie języka i historycznej tradycji Litwy). Podczas rewolucji 
1905–07 w Rosji na tzw. sejmie litewskim w Wilnie (XII 1905) wysunięto żądanie 
autonomii dla Litwy. 
Podczas I wojny światowej Litwa od 1915 znajdowała się pod okupacją niemiecką. W 
1917 powstała litewska rada narodowa Taryba (przewodniczący A. Smetona), która II 
1918 proklamowała powstanie niepodległego państwa litewskiego (uzależnionego od 
Niemiec) i powołała rząd A. Voldemarasa. Przeciw Tarybie i rządowi wystąpiła 
probolszewicka lewica, i po wkroczeniu na Litwę Armii Czerwonej utworzyła 1919 
Litewsko-Białoruską Republikę Socjalistyczną (zw. Litbieł) ze stolicą w Wilnie. W III 
1919 wojska Taryby, wspierane przez ochotników niemieckich, przystąpiły do 
ofensywy przeciw komunistom, a do Wilna IV 1919 wkroczyły polskie wojska. Po 
zwycięstwie nad bolszewikami władzę na Litwie przejął VIII 1919 rząd Taryby. Po 
wybuchu wojny polsko-bolszewickiej 1919–21 rząd Rosji 1920 przekazał Litwie 
zdobyte wcześniej Wilno. W X 1920 w wyniku akcji zbrojnej gen. L. Żeligowskiego, 
który na polecenie J. Piłsudskiego zaatakował wojska litewskie, została utworzona 
Litwa Środkowa (Wilno z okręgiem), 1922 włączona do Polski. Rząd litewski ogłosił, że 
Wilno nadal pozostaje stolicą Litwy, na tymczasową stolicę wyznaczono Kowno. Do 
1926 na Litwie rządziła chadecja, która m.in. 1920 przeprowadziła reformę rolną. W 
wyborach majowych 1926 zwyciężyła lewica (ludowcy i socjaldemokraci). W XII 1926, 
po prawicowym przewrocie, dyktatura A. Smetony — od 1936 na Litwie obowiązywał 
zakaz działania partyjnej z wyjątkiem partii narodowców (Tautinkai). 
W III 1939 Niemcy anektowały należący od 1923 do Litwy Okręg Kłajpedy. W VIII 1939 
na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow Litwę włączono początkowo do niemieckiej, z we 
wrześniu do sowieckiej strefy wpływów. Zgodnie z układem litewsko-sowieckim X 1939 
do Litwy wcielono Wileńszczyznę, a Armia Czerwona otrzymała bazy na Litwie. Od VI 
1940 wojska sowieckie okupowały całą Litwę. Wyłoniony wówczas tzw. sejm ludowy 21 
VIII 1940 proklamował Litewską SRR. 3 VIII 1940 (na mocy uchwały Rady Najwyższej 
ZSRR) włączono ją do ZSRR. W Litewskiej SRR natychmiast przystąpiono do 
kolektywizacji rolnictwa i nacjonalizacji przemysłu, nastąpiła też pierwsza fala 
deportacji ludności do łagrów (w tym Polaków). Po wybuchu wojny niemiecko-
sowieckiej 1941–45 ziemie litewskie były okupowane przez III Rzeszę. Z Niemcami 
współdziałały litewskie formacje wojskowe (szaulisi, Lietuvos Vietinė Rinktynė — LVR) 
i policyjne (Sauguma), zwalczające partyzantkę polską (AK) i sowiecką. Niektóre z nich 
uczestniczyły w eksterminacji ludności żydowskiej (Ponary, Kowno). Po wojnie władze 
kontynuowały politykę sowietyzacji i terroru. Przeprowadzona 1948–50 intensywna 
kolektywizacja rolnictwa wywołała opór społeczeństwa (także zbrojny) i była połączona 
z represjami (nowe masowe deportacje) i walką z Kościołem katolickim. 
Po dojściu do władzy w ZSRR M. Gorbaczowa na fali ożywienia narodowego powstał 
1988 Sajudis, nazywany także Litewskim Ruchem na Rzecz Przebudowy 
(przewodniczący V. Landsbergis). W 1989 siły przebudowy na Litwie (i w innych 
republikach bałtyckich) podjęły akcję na rzecz uznania paktu Ribbentrop–Mołotow za 
niezgodny z prawem międzynarodowym i nieważny od samego początku. W II 1990 
Sajudis zwyciężył w wyborach do Rady Najwyższej Litewskiej SRR. Nowy parlament 
kierowany przez Landsbergisa uchwalił 11 III 1990 deklarację o przywróceniu 
niepodległości Republiki Litewskiej. Jednocześnie przywrócono Pogoń jako tradycyjne 
godło narodowe. W I 1991 wojska sowieckie podjęły nieudaną próbę przywrócenia 
porządków sowieckich na Litwie. W VIII–IX 1991 niepodległość Litwy została uznana 
przez większość państw świata (w tym także ZSRR), Litwę przyjęto do ONZ. 
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Od 1992 u władzy pozostają na przemian koalicyjne zazwyczaj gabinety o charakterze 
lewicowym (1992–96 i od 2000) lub prawicowym (1996–2000). Mimo okresów 
spowolnienia ekonomika litewska dokonała w latach 90. udanej transformacji do 
gospodarki wolnorynkowej. Szczególnie silne związki łączą Litwę z pozostałymi 
państwami bałtyckimi. Uwieńczeniem europejskich aspiracji Litwy stało się jej 
przyjęcie 2004 do NATO i UE. 
 
Ciekawostki dotyczące Litwy 
 
Być Litwinem – brzmi dumnie 
„Vienybė težydi” (Niech jedność rozkwita) – to główne motto narodu litewskiego. Litwini 
są w dużej mierze podobni do Polaków. Wpływ na to miała historia, która połączyła 
dzieje obu państw: Polski i Litwy.  Świadczy o tym fakt, że wiele świąt obchodzonych 
na Litwie, pokrywa się z świętami obchodzonymi przez nas. 
O Litwinach można z pewnością powiedzieć, że są narodem dostojnym, dumnym, 
pracowitym i gospodarnym.  Cechy te oddaje flaga tego państwa, która jest żółto – 
zielono – czerwona. Żółty kolor symbolizuje życie i szlachetność, zieleń to kolor nadziei, 
ale też ziemi, pól i lasów, czerwień natomiast symbolizuje krew przelaną w obronie 
Ojczyzny. O dumie Litwinów świadczy fakt, że niezwykle dużą uwagę przywiązują do 
swojego ojczystego języka, kultury i folkloru. Język litewski przynależy do bałtyckiej 
grupy języków, która jest dość nieliczna. Litwini bardzo dbają o czystość języka, 
dlatego niechętnie przyjmują różnorodne terminy międzynarodowe, oraz zapożyczenia. 
Dziennikarzom grozi kara  za używanie w telewizji czy radiu obcojęzycznych zwrotów. 
Wśród młodszego pokolenia coraz częściej jednak zauważa się obce zwroty. 
Waluta 
Innym ale równie ważnym elementem tożsamości kulturowej Litwinów jest ich waluta, 

czyli Lit. 1 lit dzieli się na 100 centów. Kurs litów 
w stosunku do euro wynosi 3,45 LTL za 1 EURO. 
Wybierając się na pamiątkowe zakupy warto 
pamiętać o wymianie gotówki na lity, ponieważ 
sprzedawcy niechętnie przyjmują obcą walutę. Na 
licznych kramikach i stoiskach znajdziemy 
przepiękne obrazki, widoczki oraz biżuterię 
wykonaną z bursztynu, który jest bardzo 
popularny na Litwie. 
Mentalność 
Ciekawostką jest fakt, że Litwini są narodem 
niezwykle powściągliwym w okazywaniu uczuć. 
Zarzuca  im się brak temperamentu, oziębłość, 
brak humoru i taktu w postępowaniu z 
kobietami. Tu rzadko zaobserwujemy głośne 
rozmowy, śmiech w pubach czy w barach oraz 
spontaniczne powitania na ulicy. Naród ten 
cechuje też melancholijność i refleksja, co 
szczególnie widoczne jest podczas obchodów 
różnych świąt. Wtedy nie spotkamy tam 
hucznych, wesołych festynów z fajerwerkami, a 
raczej poważne i dostojne imprezy, którym 
towarzyszą łańcuchy płonących świec. Młodzi 
ludzie są bardziej podatni na wpływy kultury 
zachodniej i buntują się przeciwko tej „gipsowej 
powadze”.                    
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Krzyże 
 

 
 

Litwini podobnie jak Polacy lubują się w rozpatrywaniu martyrologii swojego narodu. 
Wyrazem tego jest jedyne w swoim rodzaju chrześcijańskie sanktuarium podniebne – 
czyli tak zwana Góra Krzyży. Jest to wysokie na 10 m grodzisko , na którym znajdują 
się miliony przeróżnych krzyży, małych i dużych, profesjonalnych i zbitych z dwóch 
desek. Do krzyży przypięte są kartki z błaganiami o pomoc, prośbami o pokój, zdrowie 
i innymi modlitwami. Narodową rangę Góry Krzyży podkreśliła pielgrzymka papieża 
Jana Pawła II, który odwiedził to niezwykłe miejsce. 
Słownik 
Mimo to niechęć do zapożyczeń jest u Litwinów dość silna, dlatego pamiętać trzeba o 
podręcznym słowniku języka litewskiego, bo ciężko znaleźć wyraz, który byłby podobny 
do uniwersalnych słów, takich jak hotel, czy restauracja. Oto jedne z ciekawszych 
zwrotów w języku litewskim: 
- vieszbutis (w dosłownym tłumaczeniu to dom publiczny)  - hotel 
- pedkelnes (dosł. tłumacz. - stopospodnie) – rajstopy 
- surainis (serownik) – cheeseburger 
- deszrainis (kiełbaśnik) – hot dog 
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16. LUKSEMBURG 
 

Grousherzogdem Lëtzebuerg 
Großherzogtum Luxemburg 

Grand-Duché de Luxembourg  

Wielkie Księstwo Luksemburga 

  
Flaga Luksemburga Herb Luksemburga  

Dewiza: (luks.) Mir wëlle bleiwe wat mir sin 

(Chcemy pozostać tym, czym jesteśmy) 

Hymn: Ons Hémécht - hymn państwowy 

Wilhelmus - hymn monarszy 

 
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga  – państwo położone w Europie 
Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od 
zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO. 
 

 
 
 
Podział administracyjny  
 
Luksemburg jest podzielony na 3 dystrykty, te zaś na 12 kantonów: 

� dystrykt Diekirch 
Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz 

� dystrykt Grevenmacher 
Echternach, Grevenmacher, Remich 
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� dystrykt Luksemburg 
Capellen, Esch-sur-Alzette, Luksemburg, Mersch 
 

 
 

Historia 
 
Zamieszkałe przez Celtów obszary zostały w połowie I w. p.n.e. podbite przez Rzymian. 
Schrystianizowane w V w. weszły w skład państwa Franków, a następnie monarchii 
karolińskiej. W XI w. w ramach niemieckiej Dolnej Lotaryngii powstało hrabstwo 
Luksemburga, w 1354 wyniesione do rangi księstwa Rzeszy. W XII–XIII w. nastąpiło 
znaczne poszerzenie terytorium hrabstwa. U schyłku średniowiecza władcy 
Luksemburga piastowali kilkakrotnie godność cesarzy (królów) rzymsko-niemieckich 
(Luksemburgowie, 1308–13 i 1346–1437), panowali również w Czechach, 
Brandenburgii i na Węgrzech. 
W 1441 Luksemburg został sprzedany książętom Burgundii z dynastii Walezjuszy. W 
1477 przypadł Habsburgom (1556 ich linii hiszpańskiej), dzieląc losy południowych 
Niderlandów; 1659 na podstawie pokoju pirenejskiego część południowego 
Luksemburga przypadła Francji. W 1684–1815 parokrotnie na przemian był pod 
panowaniem Francji i Austrii. Kongres wiedeński 1814–15 ustanowił Wielkie Księstwo 
Luksemburga, do 1890 w unii personalnej z Holandią. W 1815–66 Luksemburg 
należał do Związku Niemieckiego. W 1830 ludność Luksemburga wzięła udział w 
rewolucji belgijskiej, ale spór Belgii i Holandii o terytorium księstwa zakończył się 
1839 przyznaniem Belgii tylko zachodniej (walońskiej) części Luksemburga. W 1867 
uznano pełną niepodległość i wieczystą neutralność Luksemburga, a 1868 uchwalono 
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konstytucję. Po wygaśnięciu męskiej linii dynastii holenderskiej 1890 tron 
Luksemburga objął były książę Nassau Adolf. 
W XIX w. o wpływy polityczne rywalizowały stronnictwa katolickie (gł. na północy) i 
liberalne. W końcu XIX w. kraj został silnie uprzemysłowiony. W czasie I wojny świat. 
był okupowany przez Niemców. W 1920 księstwo przystąpiło do Ligi Narodów, a 1921 
zawarło unię gospodarczą z Belgią. Podczas II wojny świat. okupowany przez Niemcy 
(anektowany 1942), wyzwolony na początku 1945. Od 1948 tworzył unię celną, od 
1960 — unię gospodarczą, z Belgią i Holandią (Benelux). W 1948 usunięto z 
konstytucji artykuł o neutralności Luksemburga. Uczestniczył w tworzeniu 
zachodnioeuropejskiej integracji, m.in. członek Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i 
EWG; od 1949 — NATO i Rady Europy. W 1964 wielka księżna Charlotta abdykowała 
na rzecz syna, wielkiego księcia Jana; od 2000 panuje wielki książę Henryk. Od 1993 
Luksemburg należy do Unii Europejskiej, 2002 wprowadzono do obiegu euro. 
 
Geografia 
 
Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw świata i Europy. To niewielkie 
księstwo leży w Europie Zachodniej i nie ma dostępu do morza. Kraj znajduje się 
pomiędzy Belgią, Francją, a Niemcami. Księstwo cechuje się wyżynnym krajobrazem, 
gdzie panuje umiarkowany klimat. Luksemburg należy do najbogatszych państw 
świata o wysokim produkcie narodowym brutto. 

� Powierzchnia - 2 586 km² 
� Granice: 

Belgia 148 km 
Francja - 73 km 
Niemcy 138 km 
 
Klimat 
 

Luksemburg leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego 
będące pod wpływem morskich mas powietrza. Oznacza to, że 
temperatury cechują się łagodnym przebiegiem rocznym, a 
opady deszczu są wysokie. 
Przebieg roczny temperatur jest typowy dla obszarów o 
morskim klimacie mimo iż Luksemburg znajduje się 280 km 
od brzegów Oceanu Atlantyckiego. Masy powietrza 
kontynentalnego pochodzące z głębi Europy co prawda 
zaznaczają swój wpływ w kraju, to jednak występują one w 

niewielkim stopniu. W księstwie dominują wilgotne masy powietrza polarnomorskiego. 
To oznacza, że pomimo wyżynnego krajobrazu zimy są łagodne, nawet w regionie 
Ardenów. Na północy, w obrębie Ardenów jest chłodniej, ale średnie wartości i tak w 
ciągu zimy wynoszą -2 do 0°. Na południu jest jeszcze cieplej, gdzie średnie wartości 
termiczne wynoszą od 0 do 2 °C. Lata są chłodne, bez występowania ekstremów 
termicznych. Średnie wartości wahają się od 17 °C w Ardenach do 19 °C na południu 
kraju. 
Opady są stosunkowo wysokie i wynoszą średnio około 900 mm rocznie. Najniższe 
wartości reprezentuje regiony niskopołożone, gdzie średnio w ciągu roku spada około 
700 mm opadów. W północnej części kraju wartości opadowe dochodzą nawet do 1 
200 mm rocznie. Opady śniegu występują dość rzadko, zwłaszcza na południu, co 
wiąże się nie tylko z bliskością oceanu, ale i niezbyt dużą wysokością bezwzględną 
kraju. 
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Ciekawostki dotyczące Luksemburga 
 
Wielkie Księstwo Luksemburg jest państwem bardzo wysoko rozwiniętym, i podlega 
rządom Wielkiego Księcia Henryka. Warto dodać, że urodziny księcia są w 
Luksemburgu świętem narodowym – 23 czerwca. Historia i kultura tego państwa jest 
ściśle związana z najbliższymi sąsiadami, ale zachowały się liczne zwyczaje będące 
przejawem niezależności i odrębności kulturowej Luksemburga, m.in. dialekt 
lutzeburgesch, inaczej mozelsko-frankoński. Luksemburg posiada zaledwie 12 miast, 
w których mieszka 86 proc. społeczeństwa. Państwo ma najniższą stawkę podatku 
VAT wśród państw Unii Europejskiej, stopa bezrobocie jest tu także najniższa. Poza 
tym to najbogatszy kraj Piętnastki. Aż 1/3 osób pracujących w Księstwie mieszka poza 
jego granicami. W sumie w Luksemburgu zatrudnionych jest około 320 tys. osób. W 
2007 r. Luksemburg został uznany Europejską Stolicą Kultury, mimo iż wydaje się tu 
mniej na kulturę niż w jakiekolwiek innym państwie UE. Rząd przeznacza na kulturę 
zaledwie 0,5 proc. budżetu, co w większości idzie na konserwację zabytków bądź 
zakup książek do bibliotek. Nie ma tu także żadnego muzeum sztuki współczesnej ani 
uniwersytetu. Poza takimi miastami jak: Trewir, Metz i Saarbrucken, Luksemburg 
stanowi centrum europejskiego regionu Saar-Lor-Lux. Miasta te współpracują ze sobą 
pod różnymi względami. Mówi się, że wszystko, co dotyczy Luksemburczyków i 
Luksemburga jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Demonstruje się tu kosmopolityzm 
i zaściankowość, posługując się czterema językami: angielskim w finansach i 
bankowości, francuskim w dziedzinie prawa i gospodarki, niemieckim w 
piśmiennictwie i mediach, a dialektem lutzenburgesch w życiu codziennym. 
Luksemburg jest jakby Europą w miniaturze, kraj ma zaledwie 2,5 tys. km² i przeżył 
ponad 20 obcych najazdów. Luksemburczycy, mimo iż zamknięci w sobie, są bardzo 
uprzejmi i przyjaźni w stosunku do cudzoziemców. Unikają wszelkich przejawów 
ekscentryczności, szczególnie w zachowaniu i ubiorze. Każdego roku Księstwo 
odwiedza prawie 5 milionów turystów zagranicznych. Ruch turystyczny koncentruje 
się głównie w mieście Luksemburg oraz na północy kraju, w Ardenach. 
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17. ŁOTWA 
 

Latvijas Republika  

Republika Łotewska 

  
Flaga Łotwy Godło Łotwy  

Hymn: Dievs, svētī Latviju 

 

(Boże, błogosław Łotwę) 

 
Łotwa, Republika Łotewska – państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie 
światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. 
Od strony lądowej graniczy z Litwą (453 km), Białorusią (141 km), Rosją (217 km) i 
Estonią (339 km). Łączna długość granic lądowych wynosi 1150 km. Długość 
należącego do Łotwy wybrzeża Morza Bałtyckiego wynosi 531 km. Łotwa jest członkiem 
Unii Europejskiej od 1 maja 2004 i NATO od 29 marca 2004. Należy także do ONZ, 
OBWE, Rady Europy oraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego. 
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Podział administracyjny 
 
Łotwa jest państwem unitarnym, w skład którego wchodzą 4 krainy historyczne: 
Liwonia, Łatgalia, Kurlandia i Semigalia. 
Do 30 czerwca 2009 Łotwa podzielona była na 26 okręgów (rejonów - rajons) i 7 miast 
wydzielonych (republikas pilsēta). 1 lipca 2009 weszła w życie reforma administracyjna 
uchwalona 18 grudnia 2008. Reformę tę wprowadzono ustawą Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Zgodnie z artykułem 4 ustawy, podział 
administracyjny kraju ma się składać z trzech rodzajów jednostek: apriņķos (regiony), 
republikas pilsētās (miasta wydzielone) i novados (powiaty). Zgodnie z art. 5 apriņķos 
jest jednostką nadrzędną grupującą republikas pilsētās i novados. Artykuł 8 
precyzuje, że novados dzielą się na novada pilsētās (miasta, gminy miejskie) i novada 
pagastos (gminy, gminy wiejskie). 
Zaplanowano dwustopniowe wprowadzenie reformy – 1 lipca 2009 roku wprowadzono 
podział na 9 miast wydzielonych i 109 powiatów (od 2011 r. jest ich 110), w tym dniu 
rząd miał przygotować i przekazać do parlamentu projekt podziału kraju na regiony 
(apriņķos). Termin przekazania parlamentowi projektu podziału Łotwy na regiony był 
przesuwany w kolejnych nowelizacjach ustawy – po nowelizacji z 2012 r. jest on 
określony na 31 grudnia 2013 roku. 
 
 

 
 
 

Historia 
 
Od IX do XI wieku kraj zasiedlany był przez plemiona bałtyckie oraz ugrofińskie (na 
północy). Od końca XII wieku następowała penetracja niemiecka, czego konsekwencją 
były silne i długotrwałe wpływy niemieckie, a także skandynawskie. W XIII wieku 
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ziemie łotewskie zostały podbite przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych i 
schrystianizowane. Od tej pory stanowiły one część Inflant – obszaru obejmującego 
dzisiejszą Łotwę i Estonię (ludność miejska posługiwała się tam głównie językiem 
niemieckim, a ludność wiejska językiem łotewskim oraz, w północnej części, estońskim 
i innymi językami z grupy fińskiej). Specyfika niemieckiego państwa zakonnego i 
wynikające stąd konflikty wewnętrzne sprawiły, że Łotysze nie zostali do końca 
zgermanizowani i przetrwali jako naród do dziś, choć wpływ kultury niemieckiej i 
skandynawskiej jest silny. 
W 1561 ziemie łotewskie zostały włączone do Litwy, a po unii lubelskiej stanowiły 
wspólną własność Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Kurlandia i Semigalia jako 
lenno). W latach od 1621 do 1629 część północna (Liwonia) została zdobyta przez 
Szwecję, pod której władzą pozostała do 1721. W XVIII wieku kraj włączony został do 
Cesarstwa Rosyjskiego. Podczas I wojny światowej od 1915 Kurlandia i Semigalia, a od 
początku 1918 całość terytorium znajdowała się pod okupacją niemiecką. 
18 listopada 1918 w Rydze nastąpiło proklamowanie niepodległości. W latach 1918–
1920 trwała wojna o niepodległość (łot. Latvijas brīvības cīņas), w której siły łotewskie 
przy wsparciu estońskim, brytyjskim i polskim walczyły przeciw oddziałom 
niemieckim, białorosyjskim i bolszewickim. W latach 1934–1940 Łotwa była rządzona 
autorytarnie przez Kārlisa Ulmanisa. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow znalazła 
się w sowieckiej strefie wpływów. 
Pod koniec 1939 nastąpiło utworzenie sowieckich baz wojskowych, a od czerwca 1940 
trwała okupacja. 5 sierpnia 1940 Łotwa została formalnie włączona do ZSRR jako 
Łotewska SSR. W związku z falami brutalnych sowieckich represji po czerwcu 1940 
wkroczenie wojsk niemieckich w lipcu 1941 spotkało się z pozytywnym przyjęciem 
ludności łotewskiej. W ramach okupacji niemieckiej Łotwa stała się Okręgiem 
Generalnym Łotwa (niem.Generalbezirk Lettland) Komisariatu Rzeszy Wschód (niem. 
Reichskommissariat Ostland). Na przełomie 1944 i 1945 większość obszaru kraju 
została zajęta przez Armię Czerwoną, jedynie w Kurlandii do maja 1945 broniło się 
znaczne zgrupowanie wojsk niemieckich i oddziałów łotewskich. Mimo ustanowienia 
po wojnie władzy sowieckiej i przeprowadzenia kolektywizacji na przełomie lat 40. i 50. 
XX w. działała silna antysowiecka partyzantka. 
W okresie powojennym władze sowieckie przeprowadziły dość intensywne 
uprzemysłowienie kraju, a jednocześnie umieszczono na jego obszarze znaczne ilości 
wojsk – doprowadziło to do znacznego napływu na Łotwę Rosjan i ludności 
rosyjskojęzycznej. 
Historia współczesna W 1986 Łotwa brała udział w obradach Grupy „Helsinki”, 
podczas których unieważniono pakt Ribbentrop-Mołotow. Włączenie do ZSRR uznano 
za okupację. W 1988 powstał Łotewski Front Ludowy, a w 1989 – Łotewski Ruch 
Niepodległości Narodowej głoszący postulat wyjścia z ZSRR. W maju 1989 Rada 
Najwyższa uznała język łotewski za państwowy (zamiast rosyjskiego). 23 sierpnia 1989 
mieszkańcy Łotwy wzięli udział w żywym łańcuchu Wilno–Tallinn, którego celem było 
wyrażenie sprzeciwu wobec ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow w 50 rocznicę jego 
podpisania. W grudniu 1989 pakt ten został oficjalnie potępiony. 27 lipca 1989 Rada 
Narodowa podjęła uchwałę o samodzielności gospodarczej Łotwy, a 28 lipca ogłosiła 
deklarację o suwerenności państwowej. 11 stycznia 1990 usunięto z konstytucji zapis 
o kierowniczej roli partii komunistycznej, a 12 stycznia przywrócono flagę narodową, 
hymn i godło. W dniach 18 marca – 29 kwietnia 1990 odbyły się wybory 
parlamentarne, w których zwyciężył Łotewski Front Ludowy; przewodniczącym Rady 
Narodowej został Anatolijs Gorbunovs. 4 maja 1990 podjęto decyzję o przywróceniu 
niepodległości i konstytucji z 1922 (jej obowiązywanie wstrzymano do czasu 
wprowadzenia poprawek i w praktyce wciąż obowiązywały zapisy z konstytucji z 1978, 
jednak tylko te, które nie kolidowały z normami z 1922). 20 stycznia 1991 siły OMON-



 89

u podjęły nieudaną próbę opanowania Rygi w celu zastąpienia urzędującego rządu 
prorosyjskim. 
17 marca 1991 odbyło się referendum niepodległościowe, w którym społeczeństwo w 
74% odpowiedziało TAK. 21 sierpnia 1991 ogłoszono wystąpienie z ZSRR. Rada 
Państwa ZSRR zaakceptowała tę decyzję 6 września. W tym też roku Łotwa została 
przyjęta do ONZ. W 1993 Łotewski Front Ludowy został zastąpiony u władzy przez 
centrowy Związek Łotewska Droga. 27 stycznia 1994 w pełni przywrócono konstytucję 
z 1922 (z poprawkami). W tym samym roku podpisano układ o wycofaniu wojsk 
rosyjskich z łotewskiego terytorium oraz zgłoszono wniosek o akces do NATO (Łotwa 
została przyjęta w 2003). Kryzys w bankowości doprowadził w 1995 do 
przedterminowych wyborów. W ich wyniku powstał słaby, składający się z 6 partii 
rząd, który upadł w 1998. Do władzy doszła wówczas prawicowa Partia Ludowa. W 
2003 Łotwa opowiedziała się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, co nastąpiło w 
2004. 
 
Geografia 
 
Łotwa jest niewielkim krajem leżącym w Europie Północnej. Obszar kraju cechujący 
się klimatem przejściowym jest nizinnym terenem gdzie typową formacją roślinną są 
lasy mieszane. Łotwa zalicza się do krajów nadbałtyckich, jest także członkiem UE. 
Łotwa przed rokiem 1990 wchodziła w skład dawnego ZSRR. 
Łotwa graniczy z następującymi państwami: 
Białoruś – 141 km 
Estonia – 267 km 
Litwa – 453 km 
Rosja – 250 km 
 
Klimat 

 
Łotwa leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. 
Cechy klimatu morskiego występują na Półwyspie 
Kurlandzkim, a bardziej kontynentalny klimat panuje na 
wschodzie. Łotwa przez większość roku znajduje się pod 
wpływem polarnomorskich mas powietrza, zaś w okresie 
zimowym nad krajem dominują masy arktyczne znad Syberii. 
Średnie temperatury roczne wahają się pomiędzy 4,5 °C a 6,5 
°C ( w styczniu od −3 °C na zachodnim wybrzeżu do −7 °C na 
północnym wschodzie, w lipcu – ok. 17 °C). Roczne sumy 

opadów w zachodniej Kurlandii sięgają 750 mm, natomiast na wschodzie nie 
przekraczają 550 mm. Opady rzędu 700–800 mm występują na wysoczyznach, 
większość opadów przypada na okres od lipca do listopada. Liczba dni upalnych jest 
nieduża (poniżej 20 dni w roku) co wiąże się z wpływem Bałtyku i szerokości 
geograficznej. 
 
Ciekawostki dotyczące Łotwy 
 
Łotwa leży w Europie Wschodniej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Kraj ten jest 
najmniejszym w Europie o najniższym wskaźniku demograficznym, a prawie jedna 
trzecia ludności zamieszkuje w jednym mieście - stolicy Rydze. 
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Most w Kuldiga 
W Kuldiga znajduje się most wzniesiony z czerwonej cegły na kilku kamiennych 

przęsłach, który uległ podczas I wojny 
światowej zniszczeniu. Odbudowany zgodnie z 
pierwowzorem w 1926 r., ma dziś 165 m 
długości i należy tym samym do jednych z 
większych ceglanych mostów w Europie. 
Również tam znajduje się wodospad Venta, 
który jest najszerszym wodospadem w Europie 
(250m). 
Kolekcja 
W Ventspils znajduje się Open Air Museum, 
gdzie można zobaczyć łodzie rybackie morza 
Bałtyckiego, największy zbiór kotwic, w tym 
ponad 100 eksponatów z XVII wieku. Atrakcją 

jest kolejka wąskotorowa z 1916 r. osiągająca prędkość 20 kilometrów. 
Zabytki Rygi 
Ryga wpisana jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  
 

 
 
UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. 
Leży na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. 
Tereny zielone 
Dodatkowo Ryga jest także miastem zieleni. Łączna powierzchnia terenów zielonych 
wynosi aż 7000 ha. Niezliczona ilość skwerków, bulwarów, 15 parków miejskich i 7 
leśnych mówią same za siebie. W Rydze znajduje się także ZOO, jedno z 
najciekawszych w Europie. Można oglądać tam wiele gatunków zwierząt w tym na 
przykład osły tybetańskie. 
Ciekawym jest fakt, że Łotysze w stolicy swojego kraju stanowią mniejszość – jest ich 
ok. 40 proc., reszta natomiast to Rosjanie i przedstawiciele innych narodowości. 
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18. MALTA 
 

 
Repubblika ta' Malta 

Republic of Malta  

Republika Malty 

 
 

Flaga Malty Herb Malty  

Hymn: L-Innu Malti 

 
 
Malta, Republika Malty  – państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na 
Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii. 
 

 
 
 
Podział administracyjny 
 
W 1993 roku został ustanowiony podział administracyjny Malty obejmujący Maltę 
(wyspę) i Gozo. Powstało 68 samorządów, 54 na Malcie i 14 na Gozo. 
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Historia 
 
Początki cywilizacji na Malcie sięgają aż 5200 lat p.n.e., gdy trafili tu z Sycylii pierwsi 
osadnicy. Około 3500 lat p.n.e. w miejscowości Ġgantija na wyspie Gozo została 
wzniesiona świątynia. Podobne budowle powstały później także w innych miejscach, 
zarówno na Gozo jak i na Malcie. 
Malta, która jest dogodnym miejscem do kontrolowania centralnego i wschodniego 
basenu Morza Śródziemnego, często na przestrzeni dziejów przechodziła z rąk do rąk. 
Około 800 p.n.e. założyli tu swoje osiedla Fenicjanie, a 300 lat później wyspę podbili 
Kartagińczycy. W 257 p.n.e. miał miejsce pierwszy atak Rzymian i w 218 p.n.e. Malta 
przeszła pod władanie Imperium Rzymskiego. W 60 n.e. na mieliźnie u brzegów wyspy 
rozbił się statek przewożący do Rzymu, jako więźnia, św. Pawła, który nawrócił Maltę 
na chrześcijaństwo. W 395 po podziale Imperium Rzymskiego wyspa znalazła się we 
władaniu Cesarstwa Wschodniego ze stolicą w Konstantynopolu. W 870 została 
zdobyta przez Arabów, a w 1090 przez Normanów i przyłączona do księstwa 
sycylijskiego, a następnie Królestwa Sycylii. 
W 1530 cesarz Karol V Habsburg przekazał wyspę jako lenno wydalonemu z Rodos 
zakonowi joannitów (Kawalerów Maltańskich) za opłatą roczną w wysokości jednego 
sokoła maltańskiego[2]. 18 maja 1565 rozpoczął się atak liczącej około 40 tys.żołnierzy 
armii tureckiej. Obrońcom, w skład których wchodziło kilkuset rycerzy zakonnych, 2 
tys. żołnierzy hiszpańskich i około 6 tys. ludności cywilnej, udało się ten atak 
całkowicie odeprzeć prawie cztery miesiące później, 8 września (Wielkie Oblężenie 
Malty). W celu lepszej obrony Wielki Mistrz Jean de la Valette rozpoczął w 1566 
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budowę nowego miasta na półwyspie Sciberras], nazwanego od jego nazwiska Valletta. 
Miasto to stało się później stolicą Malty. 
W 1798 zdążająca do Egiptu flota francuska zaatakowała i zdobyła wyspę. Napoleon 
Bonaparte nakazał rycerzom zakonu w ciągu kilku dni opuścić Maltę. Po kilku 
miesiącach niezadowoleni z rządów francuskich mieszkańcy wyspy wzniecili powstanie 
i wspomagani przez Króla Sycylii i Brytyjczyków w 1800 zmusili wojska francuskie do 
poddania się. Malta przeszła pod protekcję Wielkiej Brytanii. 
Trwający od 1814 do 1815 kongres wiedeński ustanowił Maltę kolonią brytyjską. 
Wyspa stała się brytyjskim "niezatapialnym lotniskowcem" i bazą okrętów podwodnych 
w czasie II wojny światowej, stwarzając poważne zagrożenie dla dostaw zaopatrzenia 
dla wojsk Osi w Afryce Północnej. Malta również wymagała dostaw. Wojska Osi 
„oblegały” wyspę, niszcząc konwoje z zaopatrzeniem płynące na Maltę, intensywnie ją 
bombardując oraz zastawiając minami. Spowodowało to czasową utratę przez aliantów 
możliwości podejmowania działań zaczepnych z Malty. Niemcy zrezygnowali jednak z 
planowanej inwazji koncentrując wysiłki na zdobyciu Egiptu. Po oblężeniu, kiedy 
przydział chleba dla cywilów spadł do niecałych 300 gramów, wyspa w 1942 została 
odznaczona Krzyżem Jerzego. 
W 1947 Malta uzyskała autonomię wewnętrzną, a w 1963 proklamowane zostało 
powstanie Państwa Maltańskiego. Rok później Malta uzyskała całkowitą niepodległość 
jako członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Podpisany został też układ obronny z 
Wielką Brytanią, który zezwalał na utrzymanie na Malcie brytyjskich baz wojskowych. 
W 1967 układ ten został zerwany i dopiero po czterech latach udało się wynegocjować 
prowizoryczne porozumienie. 13 grudnia 1974 proklamowana została Republika Malty 
(Repubblika ta' Malta). 1 maja 2004 Malta przystąpiła do Unii Europejskiej. 
 
Geografia 
 
Malta jedno z najmniejszych państw świata leżące w Europie Południowej, na Morzu 
Śródziemnym. 
Malta leży na południe od Sycylii i 240 km na północ od wybrzeży Libii. Jest położona 
w południowej Europie, w środkowej części Morza Śródziemnego. Jest najdalej na 
południe wysuniętym państwem Europy. Poprzez wody terytorialne Morza 
Śródziemnego od północy graniczy z Włochami, a jej linia brzegowa wynosi 140 km. 
Powierzchnia kraju wynosi 316 km². 
 
Klimat 

 
Malta jest jedynym krajem w Europie, w którym zima jako 
pora roku nie występuje, a lata są długie suche i gorące. Leży 
niemal na granicy stref klimatycznych: zwrotnikowej i 
podzwrotnikowej, co bardzo dobrze oddaje roczny przebieg 
pogodowy kraju. Na jej terytorium występuje ciepła i sucha 
odmiana klimatu śródziemnomorskiego, który cechuje się 
bardzo łagodnymi zimami i długimi, suchymi latami. Nie 
występują tu ostre wiatry, mgły, śnieg czy mróz. 
Nasłonecznienie wynosi odpowiednio 6:46 godzin zimą i 10:11 

godzin latem. 
Temperatury zimą wynoszą od 12 do 14 °C, najchłodniejszym miesiącem jest styczeń. 
Latem, które zaczyna się już w maju, temperatury wynoszą średnio od 26 do nawet 32 
°C. Kończy się ono mniej więcej w październiku, następnie pogoda przechodzi w okres, 
który pod względem aury przypomina polski kwiecień lub październik. Temperatury 
latem osiągają w ciągu dnia wartości powyżej 30 °C, dochodząc do 40 °C z uwagi na 
suchy i gorący wiatr. 
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Wiatr o nazwie sirocco wieje z południa znad Sahary, przynosząc kilkumiesięczne 
susze, toteż średni roczny opad wynosi jedynie 578 mm. Opady deszczu występują 
głównie zimą w okresie od listopada do stycznia i zanikają zupełnie w maju, a nawet 
wcześniej. Przez większą część roku dominują masy zwrotnikowego powietrza, a 
jedynie zimą. 
 
Ciekawostki dotyczące Malty 
 
Malta to małe państewko-wyspa, tysiąc razy mniejsza od Polski, mniejsza nawet od 
Warszawy, ale za to po brzegi wypełniona zabytkowymi obiektami. Nazywana często 
muzeum pod gołym niebem. Należy do najgęściej zaludnionych państw na świecie, 
które stanowi mieszankę wielu kultur: angielskiej, włoskiej, arabskiej i afrykańskiej. 
Maltę łączy z Polską kilka rzeczy m.in. głęboki katolicyzm, biało-czerwone barwy 
narodowe (umieszczone pionowo), oraz miejscowość pod Poznaniem o nazwie Malta.  
Malta to miejsce niemal 300-letniej obecności Zakonu Maltańskiego; symbolem kraju 
jest czerwony ośmiokątny krzyż, będący spadkiem po zakonie, a symbolizujący osiem 
boskich błogosławieństw. Maltańskie służby medyczne na swoich emblematach noszą 
biały krzyż maltański na czerwonej tarczy herbowej. Tarcza oznacza, iż jesteśmy 
gotowi stanąć do walki w obronie wiary. 
Ciekawą atrakcję turystyczną Malty stanowi Teatr Manuela, będący trzecim 
najstarszym teatrem świata; ponadto to raj dla płetwonurków, choć trzeba uważać na 
ostre krawędzie jeżowców i małż. Na Malcie obowiązuje lewostronny ruch kołowy 
(pozostałość po Brytyjczykach); większość domów ma swego patrona; w wielu 
wioskach na obrzeżach Valletta (stolica Malty) nad drzwiami lub na dachach domostw 
umieszcza się bycze rogi, które mają podobno odstraszać złe duchy; to chyba jedyny 
kraj, gdzie można wysłuchać mszy świętej w kościele rzymsko-katolickim po arabsku. 
Malta jest średnio rozwiniętym gospodarczo państwem, nie uprawia się tam ani 
warzyw ani owoców, wycięto drzewa oliwne, jedynie, co pozostało to winnice 
produkujące dobre i niedrogie wina. Nie ma tam rzek ani jezior, rzadko pada i 
praktycznie nie ma źródeł podziemnych, stąd widoczny brak zieleni. Maltańczycy 
pozyskują wodę pitną odsalając wodę morską. 
Kraj słynie ze swoich szkół językowych, do których każdego roku tłumnie przybywają 
studenci z Europy i z całego świata. Muzyka ludowa przypomina swym brzmieniem 
melodie sycylijskie. Architektura współczesna jest równie ciekawa, jak bezcenne 
zabytki; wszelkie rury kanalizacyjne i kable umieszcza się na zewnątrz elewacji; w 
umywalkach są dwa krany jeden z wrzącą drugi z lodowatą wodą; balkony często są 
zabudowane. 
Dzięki specyficznemu urokowi wyspy i doskonale zachowanym zabytkom architektury 
Malta stała się jednym z ulubionych miejsc, gdzie producenci filmowi kręcą swoje 
filmy. Powstało tu wiele słynnych produkcji m.in. Gladiator z Russelem Crowe, U-571 
z Jon Bon Jovi, Troja z Orlando Bloomem, Hrabia Monte Christo, czy Agora z Rachel 
Weisz. Na wyspie byli m.in. Brad Pitt, Madonna, Sharon Stone i Robin Williams. 
Turyści mogą obejrzeć niektóre scenerie, w których kręcono słynne filmy, większość 
tych miejsc jest dostępna dla zwiedzających. W 2003 r. na wyspie powstawały też 
sceny do produkcji Podwójna gra z Sharon Stone i Rupertem Everettem w rolach 
głównych. 
Prawdopodobnie Malta była niegdyś połączona z Afryką, o czym świadczą szczątki 
znalezionych tu prehistorycznych nosorożców i słoni; oraz fakt, że stolica kraju - 
Valletta jest najdalej wysuniętą na południe europejską stolicą. 
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19. NIEMCY 
 

Bundesrepublik Deutschland  

Republika Federalna Niemiec 

 
 

Flaga Niemiec Godło Niemiec  

Hymn: Das Lied der Deutschen (jedynie 

trzecia strofa) 

(Pieśń Niemców) 

 
 
 
Niemcy, Republika Federalna Niemiec, RFN – państwo federacyjne położone w 
Europie, będące członkiem Unii Europejskiej, G8, ONZ oraz NATO. Stolicą Niemiec jest 
Berlin (przed połączeniem z NRD było nią Bonn, obecnie noszące tytuł miasta 
federalnego). Językiem oficjalnym jest język niemiecki. 
Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na 
południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie. Graniczą na północy z Danią, 
na wschodzie z Polską i Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie 
z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Państwo niemieckie jest federacją 
złożoną z 16 krajów związkowych (landów). 
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Kraje związkowe Niemiec - podział administracyjny 
 
Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych w tym trzech miast na prawach 
kraju związkowego. 

• Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg) - stolica Stuttgart 
•  Bawaria (Bayern) - stolica Monachium (München) 
•  Berlin - miasto wydzielone 
•  Brandenburgia (Brandenburg) - stolica Poczdam (Potsdam) 
•  Brema (Bremen) (z Bremerhaven) - miasto wydzielone 
•  Dolna Saksonia (Niedersachsen) - stolica Hanower (Hannover) 
•  Hamburg - miasto wydzielone 
•  Hesja (Hessen) - stolica Wiesbaden 
•  Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) -      

stolica Schwerin 
•  Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen) - stolica Düsseldorf 
•  Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz) - stolica Moguncja (Mainz) 
•  Saara (Saarland) - stolica Saarbrücken 
•  Saksonia (Sachsen) - stolica Drezno (Dresden) 
•  Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) - stolica Magdeburg 
•  Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein) - stolica Kilonia (Kiel) 
•  Turyngia (Thüringen) - stolica Erfurt 
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Geografia 
 
Niemcy rozciągają się między Morzem Północnym i Bałtyckim na północy a Alpami na 
południu. Graniczą na północy z Danią, na wschodzie z Polską, na południowym 
wschodzie z Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie z Francją, 
Luksemburgiem, Belgią i Holandią. 
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Niemcy leżą w Europie Zachodniej. Na 
terenie Niemiec można wydzielić cztery wielkie regiony geograficzne: Nizinę 
Północnoniemiecką, Średniogórze Niemieckie, przedgórze Alp (Wyżyna Bawarska) i 
Alpy. 
Niemieckie wybrzeże liczy 2389 km, zaś granice lądowe 3621 km. W tym granice z 
poszczególnymi krajami: Austria (784 km), Czechy (646 km), Holandia (577 km), 
Polska (456 km), Francja (451 km), Szwajcaria (334 km), Belgia (167 km), Luksemburg 
(138 km), Dania (68 km). 
 
Klimat 
 

W Niemczech panuje klimat umiarkowany z chłodnymi, 
pochmurnymi i mokrymi zimami i latami, na południu 
występuje Fen. Większość terenu Niemiec leży w strefie 
umiarkowanej ciepłej, gdzie dominują wilgotne wiatry 
zachodnie. Na północy panuje klimat oceaniczny z 
całorocznymi opadami. Zimy są stosunkowo łagodne, a lata 
dość ciepłe. Na wschodzie widać przejawy klimatu 
kontynentalnego. Zimy bywają bardzo zimne, a lata bardzo 
ciepłe. W centralnej części kraju, a także na południu klimat 

wykazuje cechy przejściowe, zarówno oceaniczne, jak i kontynentalne. Zimy są tu 
łagodne, a lata chłodne, chociaż temperatury mogą przekroczyć +30 °C. Najcieplejszym 
regionem Niemiec jest południowo-zachodni zakątek kraju: Deutsche Weinstraße i 
Nizina Górnoreńska. Tutejsze lata mogą być bardzo ciepłe przez długi okres. Czasami 
minimalna temperatura nie spada poniżej +20 °C, co jest rzadkim zjawiskiem w 
pozostałej części kraju. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Na 
Wyżynie Bawarskiej w miesiącach wiosennych i jesiennych wieją ciepłe i suche feny. 
Ze zjawisk ekstremalnych podobnie jak w Polsce występują letnie i wiosenne burze. 
 
Historia 
 
W X w. p.n.e. plemiona germańskie przybyły na tereny dorzecza Łaby i Renu. W VI i 
VII w. zachodnia część Germanii została podbita i włączona do państwa Franków. Za 
panowania syna Karola Ludwika Pobożnego powstawały ośrodki separatystyczne w 
Germanii. W wyniku wojny imperium zostało podzielone na 3 części (traktat w Verdun 
843), wschodnia to późniejsze Niemcy. 
Pierwszym królem wschodniofrankijskim został Ludwik. Po jego śmierci (876) państwo 
rozpadło się na kilka luźno związanych ze sobą księstw. W 962 Otton I zmienił nazwę 
państwa na Królestwo Niemieckie. W XIV w. zmienił się ustrój Niemiec. Cesarz Karol 
IV wydał Złotą Bullę (1356). Bulla zagwarantowała jedność i niepodzielność obszarów, 
którymi władali elektorzy, nadawała im suwerenność w ramach cesarstwa i autonomię 
sądowniczą, elektorzy otrzymali wówczas prawo majestatu – traktowano ich jak 
królów. Elektorzy nie mogli wybierać nowego króla przed śmiercią starego. W XV wieku 
Habsburgowie opanowywali nowe ziemie metodą mariaży i układów. Cesarz Karol V 
(1519-1556) panował nad największym po dynastii Ming imperium ówczesnego świata. 
W 1526 po śmierci króla Węgier w Bitwie pod Mohaczem, brat Karola Ferdynand 
uzyskał korony Czech i Węgier na mocy układu o przeżycie z Jagiellonami zawartego w 
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Wiedniu (1515). W 1517 niemiecki zakonnik Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 
tez. W 1521 papież Leon X wyklął zakonnika, zaś sejm w Wormacji skazał Lutra na 
banicję. W 1555 podpisano pokój w Augsburgu. Warunki pokoju były następujące: 
król uznał podział religijny Niemiec na zasadzie Czyj kraj, tego religia. Ogromne zasługi 
dla przyszłego rozwoju Niemiec położył oświeceniowy król-mason Fryderyk II Wielki, 
który jako jeden z pierwszych władców w Europie wprowadził przymusowe (tzw. 
powszechne) nauczanie elementarne. W latach 1772-1795 udział Prus w trzech 
rozbiorach Polski. W okresie napoleońskim większość ziem niemieckich włączono w 
Związek Reński oprócz Prus i Austrii. Po klęsce Napoleona utworzono Związek 
Niemiecki. W 1834 powstał Niemiecki Związek Celny. Po wojnie austriacko-pruskiej 
1866 najsilniejszą pozycję w Niemczech uzyskały Prusy, po wojnie francusko-pruskiej 
w latach 1870–1871 proklamowano Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I jako 
dziedzicznym cesarzem. W latach 1880–1900 Niemcy uzyskały też kolonie w Afryce. 9 
listopada 1918 proklamowano republikę, cesarz abdykował. Niemcy podpisały 
kapitulację 11 listopada 1918 roku kończącą I wojnę światową. Do 1933 istniała 
Republika Weimarska. W wolnych i demokratycznych wyborach w 1933 zwyciężyła 
NSDAP. W następstwie tego władzę objął Adolf Hitler i NSDAP, rozpoczęły się rządy 

terroru. 1 września 1939 
Niemcy zaatakowały Polskę. 
Rozpoczęła się II wojna 
światowa, zakończona 8 maja 
1945 aktem bezwarunkowej 
kapitulacji (powielonym na 
żądanie ZSRR 9 maja). 
Niemcy podzielono na strefy 
okupacji kontrolowane przez 
mocarstwa: Wielką Brytanię, 
Francję, ZSRR, USA. 
Powstała Międzysojusznicza 
Rada Kontroli, która 
koordynowała administrację 
okupowanych terytoriów. W 
strefie radzieckiej powstało 
NRD, a w trzech pozostałych 
RFN. Niemcy zjednoczyły się 
w 1990. 
 

 
Kuchnia 
 

Typowo niemiecka kuchnia zanika, a rosną wpływy 
kuchni innych krajów. Jako pierwsza zdobyła 
niemieckie podniebienia kuchnia włoska, która 
przybyła tam z początkiem lat 1960. wraz z 
włoskimi „Gastarbeiterami”. Potrawy takie jak pizza 
i pasta są dziś bardziej popularne niż dawniej 
typowy zestaw: ziemniaki, kiszona kapusta, 
marynowana pieczeń. Popularna jest również 
kuchnia grecka, kuchnia chińska i kuchnia 
turecka, ta ostatnia reprezentowana jest przez 
tysiące małych barów „fast food” zwanych w 
Niemczech Imbiss i potrawy jak np. Döner, oprócz 
tego można w niemieckich miastach znaleźć prawie 
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wszystkie egzotyczne restauracje włącznie z rosyjskimi, tajskimi, polskimi i 
japońskimi, w tym barami sushi. Najmocniejszą pozycję tradycyjna niemiecka kuchnia 
zachowała w małych miastach i osadach. 
W odżywianiu Niemców dużą rolę pełni chleb. Uważa się, że Niemcy są krajem, w 
którym istnieje najwięcej różnych gatunków chleba. Kuchnia niemiecka jest bardzo 
pożywna, królują w niej ziemniaki i wieprzowina. Mięsa wieprzowego używa się do 
wyrobu kiełbasy (Wurst), która jest nie tylko popularną przekąską, ale i podstawowym 
elementem kuchni. W Bawarii są, np. specjalne Wurstküchen (kuchnie kiełbasowe). 
Mięso w kuchni niemieckiej proponuje się w bardzo różnorodnej postaci – peklowana i 
wędzona pieczeń wieprzowa (Kassler), pieczeń (Schweinebraten). Dodatkiem do mięsa 
są najczęściej ziemniaki smażone, gotowane lub np. w postaci sałatki ziemniaczanej 
(Kartoffelsalat). 
W północnych Niemczech w menu można znaleźć bogaty wybór świeżych ryb, wśród 
których najbardziej popularny jest dorsz. Kapusta to kolejny popularny składnik – 
odmianę zieloną kisi się jako Sauerkraut, natomiast czerwoną gotuje się z jabłkami, co 
daje Apfelrotkohl. 
Kluski zwane Spätzle i Maultaschen są typowymi składnikami kuchni Szwabii. 
Golonka (Schweinehaxe) to także niemiecki przysmak, szczególnie nie może jej 
zabraknąć na bawarskim święcie piwa, bo piwo to narodowy napój Niemców oraz 
dodatek do wielu potraw. Popularne są także niemieckie wina reńskie i mozelskie. 
Zupy niemieckie są ciężkie i zawiesiste (Eintopf), najczęściej z dodatkiem fasoli lub 
grochu. 
W Niemczech istnieje ponad 300 gatunków chleba i ponad 6 tysięcy gatunków piwa. 
Podczas Oktoberfest padają „rekordy piwne” – w Europie jedynie Czesi piją więcej piwa 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kawa w Niemczech cieszy się znacznie 
większym uznaniem niż herbata. 
 
Ciekawostki dotyczące Niemiec 
 
Nazwa Państwa 
Polska nazwa państwa – „Niemcy”  wywodzi się od określeń: niemy, niemowa. Dla 
mieszkańców dawnych ziem polskich, posługujących się językiem słowiańskim, język 
sąsiadów, wywodzący się z grupy języków germańskich był niezrozumiały. Słowianie 
nie rozumieli co mówią do nich germańscy sąsiedzi. Z tego powodu dawni mieszkańcy 
naszego kraju nazwali swoich sąsiadów „niemymi”, czyli Niemcami. 
Ludność Niemiec 
Niemcy zajmują druga pozycję w Europie pod względem ludności. W kraju mieszka 
około 80 mln osób z czego około 20% to osoby nie – niemieckiego pochodzenia. Ponad 
ćwierć społeczeństwa to renciści i emeryci. 
Niemcy – kraj operami kwitnący 
Niemcy są krajem posiadającym największe zagęszczenie teatrów operowych, do 
których Niemcy bardzo chętnie chodzą. Często też spędzają tam Noc Sylwestrową oraz 
inne uroczystości i święta. 
Niemieckie przysmaki 
Tradycyjne niemieckie śniadanie to zazwyczaj biała kiełbasa na gorąco i kawa, która 
cieszy się tam znacznie większym uznaniem niż herbata. W Niemczech istnieje około 
300 gatunków chleba i ponad 6 tyś. gatunków piwa. Niemcy należą do czołówki 
narodów pod względem ilości spożycia „złotego napoju”. Roczne spożycie piwa na 
jednego mieszkańca tego kraju wynosi około 140 litrów (wliczając w to starców i 
dzieci). O szczególnym upodobaniu do tego napoju świadczą liczne święta i festyny 
obchodzone ku czci  piwa. Oktoberfest to największe święto piwa na świecie. Z tej 
okazji do Monachium przybywają licznie sympatycy piwa z całych Niemiec i nie tylko. 
Warto dodać, że podczas tego festynu piwo podawane jest w litrowych kuflach. 
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Utrzymanie takiego kufla w rękach jest nie lada sztuką, szczególnie dla kelnerek, które 
potrafią utrzymać tuzin kufli jednocześnie! 
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Karnawał 
Okres karnawału jest czasem szczególnym dla Niemców, którzy uchodzą za naród 
mało rozrywkowy, poważny, a czasem nawet „sztywny”. Dla osób wtajemniczonych w 
specjalne organizacje karnawał zaczyna się już w listopadzie!!! Stolicą jego jest 
Westfalia, gdzie uroczyste otwarcie karnawału rozpoczyna się 11 listopada o godzinie 
11.11. Często karnawał określany jest jako „piąta pora roku”. Punktem 
kulminacyjnym „piątej pory roku” jest Rosenmontag, czyli zapustny poniedziałek, 
kiedy to roztańczone i rozbawione tłumy wychodzą na ulice i rozpoczyna się 
niezliczona ilość imprez, balów i festynów. Karnawał niemiecki, kończy się tak jak w 
innych krajach, w Środę Popielcową. 
 
Miłośnicy Internetu i telefonii komórkowej 
Z ostatnich badań wynika, że 84% młodych Niemców (od 19 do 29 roku życia) 

wolałoby zrezygnować z 
dotychczasowego partnera 
życiowego niż żyć bez łącza 
internetowego. Te same badania 
wskazują, że 97% osób nie 
wyobraża sobie życia bez 
telefonu komórkowego. Jak 
widać Niemcy są narodem 
ceniącym nowoczesność i 
swobodę. 
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20. POLSKA 
 

Rzeczpospolita Polska 

 
 

Flaga Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Godło 
Rzeczypospolitej 

Polskiej  

Hymn: 

Mazurek Dąbrowskiego 

 
Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone 
między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w 
dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co 
daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 
miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w 
Unii Europejskiej. 
Od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z 
Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą oraz od północy z Rosją poprzez 
jednostkę administracyjną o nazwie obwód kaliningradzki. Ponadto większość 
północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska wyłączna strefa 
ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. 
III Rzeczpospolita jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Polska jest 
jednym z członków założycieli organizacji takich jak: ONZ, Środkowoeuropejskie 
Porozumienie o Wolnym Handlu (opuszczone w 2004 r.), Rada Państw Morza 
Bałtyckiego, Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski. Polska należy do Unii 
Europejskiej, NATO, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
G6, Wspólnoty Demokracji, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Komisji Ochrony 
Środowiska Morskiego Bałtyku oraz wszystkich organizacji wyspecjalizowanych ONZ. 
Polska jest też obserwatorem przy Radzie Arktycznej, Międzynarodowej Organizacji 
Frankofonii. Ponadto w związku z członkostwem w Unii Europejskiej należy do układu 
z Schengen i rozważa integrację ze strefą euro. 
Źródło nazwy Polska nie zostało jednoznacznie ustalone. Prawdopodobnie jest nim 
nazwa zachodniosłowiańskiego plemienia Polan (Polanie)[e]. Nazwa Polan z kolei 
pochodzi od indoeuropejskiego wyrazu pole, oznaczającego pole uprawne lub otwartą 
przestrzeń. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI 
wieku i funkcjonowała pierwotnie jako forma określenia „ziemia polska” (łac. terra 
Poloniæ). Zarówno własne nazwy Polski i Polaków (endonimy), jak i większość nazw 
nadawanych im w innych językach (egzonimy) wywodzą się z tego źródła. 
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Podział administracyjny 
 

Podział terytorialny Polski zmieniał się 
wielokrotnie, od II wojny światowej 
reformy miały miejsce w latach: 1946, 
1950, 1957, 1975 oraz obecny 
trójstopniowy podział administracyjny 
obowiązujący od 1 stycznia 1999. 

� I stopnia – 16 województw, 
� II stopnia – 380 powiatów, 

66 miast na prawach powiatu – gmina o 
statucie miasta, wykonująca zadania 
powiatu, czasami potocznie zwane 
„powiatami grodzkimi” lub „powiatami 
miejskimi”, 
314 powiatów – skupiające od kilku do 
kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin, 
czasami potocznie zwane „powiatami 
ziemskimi”, 

� III stopnia – 2479 gmin, 
306 miejskich – gmina, która zawiera się 
w administracyjnych granicach miasta, 

602 miejsko-wiejskich – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz kilka wsi, 
1571 wiejskich – gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta. 
 
 
 
 



 104

Geografia 
 
Polska zajmuje 9. miejsce w Europie pod względem powierzchni oraz 8. pod względem 
liczby ludności. Długość granic Polski wynosi 3511 km, w tym 440 km przypada na 
granicę morską (linia wybrzeża Morza Bałtyckiego, która nie jest linią granicy państwa, 
wynosi 770 km). 
Graniczy z następującymi państwami: 

� od zachodu z 

•  Niemcami (467 km), 

� od południa z 

•  Czechami (796 km) 
•  Słowacją (541 km), 

� od wschodu z 

•  Ukrainą (535 km) 
•  Białorusią (418 km), 

� od północnego wschodu z 

•  Litwą (104 km) i 
•  Rosją (obwód kaliningradzki, 210 km). 

 
 
Najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła (o długości 1047 km), Odra (854 km, w granicach 
Polski 742 km), Warta (808 km), Bug (772 km; w granicach Polski 224 km; odcinek 
graniczny 363 km), Narew (484 km) i San (443 km). 
 
Największe jeziora w Polsce to Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104 km²) na Mazurach. 
Są to stosunkowo płytkie jeziora morenowe.  
 
Najgłębszym polskim jeziorem jest jezioro Hańcza (108,5 m), nieco bardziej na wschód, 
na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Są to głównie jeziora pochodzenia lodowcowego i 
są położone przede wszystkim w północnej części kraju, zgrupowane na obszarach 
zwanych pojezierzami. Na terenie Polski występuje 7081 jezior o powierzchni większej 
niż 1 ha (ich łączna powierzchnia to 281 377 ha). W stosunku do roku 1954 liczba 
jezior zmniejszyła się aż o 2215, czyli ponad 11%. Spowodowane to było szybkim 
zanikaniem najmniejszych jezior. Jeziorność Polski wynosi tylko 0,9% powierzchni 
kraju. Dla porównania w Szwecji jeziora zajmują ponad 8,5% powierzchni, a jezior o 
powierzchni powyżej 2 akrów (ok. 0,81 ha) jest tam ponad 97,5 tysiąca. 
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Klimat 
 

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego 
przejściowego. W wyższych partiach Sudetów i Karpat 
występuje klimat górski. Latem temperatura z reguły waha się 
między 18 °C a 30 °C zależnie od regionu, jednak średnia 
temperatura to od 17 °C na wybrzeżu do 19,3 °C na Dolnym 
Śląsku i w okolicach Tarnowa. Zimą od około 0 °C w 
Świnoujściu, –1 °C na Nizinie Śląskiej, Ziemi Lubuskiej i 
wybrzeżu, –3 °C w Warszawie do poniżej –5 °C na 
Suwalszczyźnie. Średnia roczna temperatura waha się od 

ponad 9 °C w okolicach Wrocławia, Legnicy i Zielonej Góry do około 6 °C na 
Suwalszczyźnie. 
Opady roczne wynoszą około 600 mm. Najniższe – około 500 mm – notuje się na 
Kujawach, co związane jest z położeniem tego obszaru w cieniu opadowym pojezierzy; 
najwyższe – z wyjątkiem gór – notuje się na środkowej części wybrzeża i na Wyżynie 
Śląskiej (około 750–800 mm rocznie). 
Okres wegetacyjny trwa przeciętnie od 180-190 dni na północnym wschodzie kraju do 
235 dni w okolicach Słubic, Głogowa i Wrocławia. 
Średnio w roku na obszarze Polski występuje od 3 do 5 fal ciepła oraz od 2 do 4 fal 
chłodu. Obejmują one odpowiednio średnio od 18 do 36 oraz od 13 do 28 dni w roku. 
Liczba dni z pokrywą śnieżną jest zróżnicowana i wzrasta w miarę przesuwania się na 
wschód. Na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej i na Nizinie Śląskiej pokrywa 
śnieżna zalega przez mniej niż 40 dni w roku, w centrum Polski około 60 dni, a na 
Suwalszczyźnie przez ponad 100 dni. 
Dni gorące, z temperaturą maksymalną powyżej 25 °C, występują od kwietnia do 
września, czasem także w październiku. Jest ich od około 10-20 na wybrzeżu do ponad 
40 na Podkarpaciu i Nizinie Śląskiej. Dni upalnych, z temperaturą maksymalną 
powyżej 30 °C notuje się od 1 na północy do 8 w okolicach Wrocławia, Tarnowa i 
Słubic. 
Ekstremalne temperatury powietrza zanotowane na terytorium Polski to +40,2 °C 
(Prószków k. Opola, 29 lipca 1921 r.) oraz –42,2 °C (Olecko, 9 lutego 1929 r.), –41 °C 
(Siedlce, 11 stycznia 1940 r.), –40,6 °C (Żywiec, 10 lutego 1929 r.), –37 °C (Stuposiany, 
28 grudnia 1996 r.), –36,9 °C (Jelenia Góra, 10 lutego 1956 r.) 
 
Ustrój polityczny 
 
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej 
treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady 
suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego 
państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, 
legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. 
Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne. 
 
Władzę sprawują: 
ustawodawczą: Sejm i Senat, 
wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent, 
sądowniczą: sądy i trybunały. 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny w Polsce, 
uchwalony 2 kwietnia 1997 przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzony w 
ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 



 106

483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 
rozdziałów, w tym 243 artykuły. Konstytucja określa charakter ustroju państwowego. 
Ukazuje sposób zorganizowania i działania głównych organów państwa. Definiuje 
status prawny obywateli i sposób ich wpływania na politykę państwa. 
 

 
Senat RP 

 
 

 
Sejm RP 
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Ciekawostki dotyczące Polski 
 
 
1.  17 Polaków zostało laureatami nagrody Nobla. 
2.  Aż 90% osób ukończyło minimum szkołę średnią. 
3.  Maria Curie Skłodowska, jako jedyna osoba uhonorowana została nagrodą Nobla w 
dwóch różnych dziedzinach nauk. 

4.Mikołaj Kopernik jako pierwszy odkrył że ziemia nie jest  
centrum wszechświata. 

5. Jan Heweliusz jako pierwszy 
opublikował dokładne mapy księżyca. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Przystanek Woodstock jest największym otwartym festiwalem w Europie. 
7.  W Polsce jest najwięcej w Europie gospodarstw rolnych. 
8.  Symbolem narodowym Polski jest orzeł bielik. 
9.  Nazwa "Polska" pochodzi od nazwy plemienia "Polanie". 
10. Najlepsi strongmeni na świecie są Polakami. 
11. Tradycyjną potrawą jest bigos. 

12. Najwybitniejszym Polakiem był Papież Jan Paweł II. 
13. We wsi Piątek, 33 km od Łodzi znajduje się dokładny 
środek Polski. 
14. Najstarszym drzewem w Polsce i prawdopodobnie w 
Europie jest cis w Henrykowie Lubańskim mający około 
1500 lat. 
15. W miejscowości Tychowo znajduje się największy w 
Polsce kamień ważący około 200 ton i mający 44 metry 
średnicy. 
16. Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w 
Europie. 
17. Pustynia Błędowska jest jedyną naturalną pustynią w 
Europie. 
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21. PORTUGALIA 
 

 
República Portuguesa  

Republika Portugalska 

 
 

Flaga Portugalii Herb Portugalii  

Hymn: A Portuguesa 

(Portugalka) 

 
Portugalia, Republika Portugalska – państwo europejskie położone w zachodniej 
części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest 
najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu graniczy z 
Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. 
Dodatkowo w skład Portugalii wchodzi szereg wysp położonych na Oceanie 
Atlantyckim, w tym Archipelag Azorski (Açores) i Madera (Madeira). Jest członkiem 
Unii Europejskiej oraz NATO. 
 

 
 
 
Podział administracyjny  
 
Formalnie Portugalia podzielona jest od 1976 roku na 20 dystryktów (port. distritos), z 
których dwa posiadają status autonomiczny (archipelagi Azorów i Madery). Drugim 
stopniem podziału terytorialnego jest 308 gmin (municípios, zwanych także 
concelhos), a kolejnym – 4257 sołectw (freguesias). 
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Pomimo tego, w życiu codziennym dominuje historyczny podział regionalny, 
obowiązujący oficjalnie w latach 1936-75. W ten sposób klasyfikowane jest na 
przykład pochodzenie produktów spożywczych, z winem na czele. 
 
W celach statystycznych wyróżnia się ponadto siedem regionów, wytyczonych w 2003 
roku przez Unię Europejską w ramach programu NUTS. Są to: 
� Alentejo, ze stolicą w Évorze; 
� Algarve, ze stolicą w Faro; 
� Autonomiczny Region Azorów (Região Autónoma dos Açores), ze stolicą w Ponta 

Delgada; 
� Autonomiczny Region Madery (Região Autónoma da Madeira), ze stolicą w 

Funchal; 
� Region Centralny (Região Centro), ze stolicą w Coimbrze; 
� Region Lizbony (Região de Lisboa); 
� Region Północny (Região Norte), ze stolicą w Porto; 

 
 

 
 
 
 
1. Dystrykt Lizboński 
2. Dystrykt Leiria 
3. Dystrykt Santarém 
4. Dystrykt Setúbal 
5. Dystrykt Beja 
6. Dystrykt Faro 
7. Dystrykt Évora 
8. Dystrykt Portalegre 
9. Dystrykt Castelo Branco 
10. Dystrykt Guarda 
11. Dystrykt Coimbra 
12. Dystrykt Aveiro 
13. Dystrykt Viseu 
14. Dystrykt Bragança 
15. Dystrykt Vila Real 
16. Dystrykt Porto 
17. Dystrykt Braga 
18. Dystrykt Viana do Castelo 
 
 

 
 
Geografia 
 
Portugalia jest krajem leżącym w Europie Południowej na Półwyspie Iberyjskim. Ten 
niewielki kraj, charakteryzujący się wyżynno-górzystym krajobrazem, leży w strefie 
klimatu podzwrotnikowego. Portugalia należy do wysoko rozwiniętych państw świata, 
jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. 
Największe miasta: 
Lizbona: 600 000     Porto: 263 000       Braga: 170 858 
Coimbra: 148 470    Setúbal: 114 000 
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Na północy przeważa teren górzysty i wyżynny. Tu przebiegają pasma gór Serra do 
Larouco (1525 m n.p.m.), Serra do Marão (1415 m n.p.m.) i Serra da Estrela (1993 m 
n.p.m.). Na południu króluje krajobraz nizinno-wyżynny. Bliżej morza rozciągają się 
wyżyny Alentejo i Algarve. Wybrzeże w południowej części klifowe, na pozostałym 
terenie pokryte wydmami i lagunami. 
 
Klimat 
 

Cała Portugalia leży w strefie klimatu podzwrotnikowego. 
Północna część kraju cechuje się wilgotnym, oceanicznym 
klimatem, gdzie występują duże opady, niewielkie dobowe 
wahania temperatur i brak ekstremów termicznych. 
Południowa część kraju będąca pod wpływem suchego i 
zimnego Prądu Kanaryjskiego cechuje się klimatem 
śródziemnomorskim. 
Izotermy mają przebieg równoleżnikowy, temperatury maleją 
w kierunku północnym, zwłaszcza że obszary na północy 

kraju są wyżej położone od regionów południowym. Ponadto zaobserwować można 
spadek temperatur zimowych w kierunku wschodnim, czyli w głąb Półwyspu 
Iberyjskiego, co wiąże się z niewielkim wpływem klimatu kontynentalnego. Różnice 
wschód-zachód są jednak minimalne. Zimą na północy kraju jest chłodno, ale ujemne 
temperatury nie występują. Średnia wartości wynoszą 8-10 °C. Lata nie są zbyt ciepłe, 
a ich przebieg zwłaszcza nad samym oceanem można porównać do naszego klimatu w 
Polsce, choć generalnie jest nieco cieplej. Średnia temperatura wynosi 22°. Dni upalne 
prawie nie występują. Na południe jest ciepłe i przebieg roczny ma typowe cechy 
klimatu śródziemnomorskiego. Zimą średnie wartości wynoszą 11-12 °C zaś latem 
średnio jest od 24 do 27 °C. Występują dni z upałami, kiedy na południową Portugalię 
docierają suche i gorące masy powietrza znad zachodniej Afryki. 
Ilość opadów na północy jest większa niż na południu co wiąże się nie tylko z samą 
rzeźbą terenu, ale i z większym wpływem mas powietrza polarnomorskiego docierającą 
zwłaszcza zimą z północnego Atlantyku. Opady roczne wynoszą 914 mm, ale w górach 
są wyższe i dochodzą do 1 500 mm. Na południu jest bardziej suchą, ale wartości 
opadowe i tak są dość duże. Średnia roczna opadowa wynosi tam 500 mm. Opady na 
południu kraju występują głównie okresie zimowym, często pod postacią silnych ulew. 
Opady występują wyłącznie pod postacią deszczu, śnieg jeśli pada to tylko wysoko w 
górach Serra da Estrêla w okresie zimowym. Zdarzają się jednak anomalia termiczne i 
opady śniegu występują nawet w nisko położonej Lizbonie. Średnia wilgotność jest 
duża i wynosi od 60% latem do 80% zimą. 
 
Historia 
 
W starożytności ziemie dzisiejszej Portugalii, zamieszkiwały ludy iberyjskie i celtyckie. 
W III w. p.n.e. obszary te zostały objęte wpływami Kartaginy, a w II w. p.n.e. stały się 
terenem ekspansji Rzymian, którzy 154–138 złamali ostatecznie opór plemienia 
Luzytanów. Pod panowaniem rzymskim (II w. p.n.e.–pocz. V w. n.e.) jako prowincja 
Luzytania; nastąpił rozwój cywilizacyjny i integracja gospodarcza z imperium oraz 
romanizacja ludności i jej chrystianizacja. W V w. ziemie dzisiejszej Portugalii zajęły 
germańskie plemiona Swewów (do 585) i Wizygotów Po rozbiciu 711–718 przez Arabów 
królestwa Wizygotów ziemie półwyspu objął kalifat Umajjadów. 
Prowadzona od VIII w. przez chrześcijan rekonkwista objęła w IX–XI w. rejon Bragi, 
Porto i Coimbry, które zostały zdobyte przez królów Leónu i Kastylii; obszar ten 1097 
wydzielono w hrabstwo Portucale z ośrodkiem w Porto jako lenno Henryka 
Burgundzkiego. W 1139 jego syn Alfons I przyjął tytuł króla Portugalii. Do poł. XIII w. 
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Portugalia kontynuowała rekonkwistę zachodniego pasa Półwyspu Iberyjskiego; oprócz 
rodzimego rycerstwa świeckiego w walkach uczestniczyły zakony rycerskie oraz 
krzyżowcy (1147 zdobycie Lizbony — stolica od poł. XIII w.). W 1249 Portugalia 
uzyskała obecny kształt terytorialny. W XIII w. rada królewska przekształciła się w 
parlament stanowy, Kortezy. 
Po wygaśnięciu 1383 dynastii burgundzkiej niezależność Portugalii przed próbą 
połączenia jej z Kastylią obronił Jan I Wielki (1385 bitwa pod Aljubarrotą), założyciel 
dynastii Aviz, której panowanie stało się okresem świetności Portugalii. Ekspansja 
portugalska skierowała się ku północnej Afryce i na Ocean Atlantycki. Portugalskie 
wyprawy morskie (podejmowane m.in. z inicjatywy księcia Henryka Żeglarza) 
zapoczątkowały epokę wielkich odkryć geograficznych. 
W 1488 Portugalczycy osiągnęli Przylądek Dobrej Nadziei (B. Días). Zakładali faktorie 
handlowe i twierdze, kolonizowali wyspy (Azory, Maderę, Zielonego Przylądka, Św. 
Tomasza), rozwijali wysoce zyskowny handel złotem i niewolnikami murzyńskimi oraz 
cukrem z plantacji na Maderze. W 1494 na mocy traktatu zawartego w Tordesillas 
Portugalia i Hiszpania dokonały podziału odkrywanych ziem pozaeuropejskich między 
siebie. W 1498, po opłynięciu Afryki, Portugalczycy dotarli do Indii (V. da Gama) i w 1. 
poł. XVI w. założyli lub zdobyli w basenie Oceanu Indyjskiego sieć ważnych punktów 
handlowych i strategicznych (od Mozambiku przez wybrzeże Indii, Cejlon po Malakkę, 
Moluki i Timor), monopolizując handel ze Wschodem (przyprawy korzenne, bawełna). 
W 1500 odkryli Brazylię (P.A. Cabral) i w XVI w. rozpoczęli kolonizację jej wybrzeży. 
Zyski z handlu umożliwiły monarchii na przełomie XV i XVI w. centralizację państwa 
(Jan II, Manuel I Szczęśliwy) i wprowadzenie władzy absolutnej. W 1496 z Portugalii 
usunięto żydów i muzułmanów lub zmuszono ich do przyjęcia chrztu. W 1578 klęska 
pod Al-Kasr al-Kabir położyła kres próbom podboju Maroka. Po wygaśnięciu 1580 
dynastii Aviz Filip II hiszp. narzucił Portugalii unię personalną; co naraziło jej 
posiadłości na ataki Holendrów i Anglików, którzy stopniowo przejęli handel ze 
Wschodem. W 1640 Portugalia ogłosiła niepodległość (pod władzą dynastii Bragança), 
uznaną przez Hiszpanię po długotrwałej wojnie na mocy traktatu zawartego 1668 w 
Lizbonie. 
Portugalia nie odzyskała dawnej potęgi: utraciła znaczenie w Azji (gdzie 3 enklawy w 
Indiach oraz Timor Wschodni i Makau utrzymała do XX w.) i w handlu atlantyckim 
oraz stopniowo uzależniała się politycznie i ekonomicznie od Anglii, swego 
tradycyjnego sojusznika (od XIV w.) w walkach z Kastylią i Hiszpanią. W XVII–XVIII w. 
podstawą dochodów Portugalii stały się zyski z Brazylii (cukier, złoto, diamenty), ale 
gospodarka kraju podupadła. Próby jej ożywienia oraz wzmocnienia struktur państwa 
w duchu oświeconego absolutyzmu, podjęte 1750–77 przez markiza Pombala, okazały 
się nietrwałe. W 1793 Portugalia, w sojuszu z Wielką Brytanią, wypowiedziała wojnę 
rewolucyjnej Francji, 1807–11 była okupowana przez wojska Napoleona I. W 1807 
dwór schronił się do Brazylii, gdzie Jan VI pozostał do 1821. Wybrane 1820 Kortezy 
uchwaliły (1822) liberalną konstytucję powierzającą władzę parlamentowi 
wybieranemu w wyborach bezpośrednich przez wszystkich piśmiennych mężczyzn, 
uznaną początkowo przez Koronę, ale 1826 zastąpioną umiarkowaną Kartą 
Konstytucyjną. W 1825 Portugalia uznała niepodległość Brazylii (proklamowaną 1822). 
Większa część XIX to okres względnie stabilnej monarchii konstytucyjnej, w której o 
władzę rywalizowały radykalne, centrowe i konserwatywne ugrupowania liberalnych 
monarchistów. Nie rozwiązane trudności gospodarcze (zadłużenie państwa, nędza wsi, 
masowa emigracja do Brazylii) oraz permanentne spory między rządzącymi partiami 
powodowały nasilanie się tendencji antymonarchistycznych. 
W 1910 rewolucja obaliła monarchię i proklamowała republikę (konstytucja z 1911). 
Od 1916 Portugalia brała udział w I wojnie światowej po stronie ententy. Chaos 
nieudolnych rządów republikańskich przerwał 1926 wojsk. zamach stanu, w którego 
wyniku do władzy doszedł gen. A.O. Carmona. W 1928 powierzył on funkcję ministra 
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finansów, a 1932 premiera A. Salazarowi, który przejął pełnię władzy (do 1968). 
System autorytarny usankcjonowała 1933 konstytucja modyfikująca dyktaturę 
wojskową i proklamująca utworzenie tzw. Nowego Państwa (Estado Novo), opierającego 
się na zasadach solidaryzmu narodowego, korporacjonizmu, rządów elit, dominacji 
władzy wykonawczej, prawie państwa do kierowania gospodarką, nierozerwalności 
imperium kolonialnego. Ceną za stabilizację państwa i rozwój gospodarczą było 
poważne ograniczenie swobód obywatelskich i politycznych. Utworzono kontrolowane 
przez państwo syndykaty branżowe grupujące robotników i pracodawców. W 1935 
dopuszczono działalność jednej partii Unii Narodowej. Rozbudowano system kontroli 
społeczeństwa i mechanizmy represji (cenzura, policja polityczna PIDE). Częściowo 
przywrócono pozycję Kościoła (wpływ na szkolnictwo, 1940 konkordat). Opozycja była 
rozbita ideowo i organizacyjnie. 
W czasie II wojny światowej Portugalia pozostała neutralna, ale 1943 udostępniła 
zachodnim aliantom bazy na Azorach (są nadal użytkowane przez USA) i uniknęła 
izolacji międzynarodowej. W 1949 została członkiem NATO, 1955 — ONZ, 1960 — 
EFTA. W 1961–64 wybuchły długotrwałe, rujnujące budżet, wojny niepodległościowe w 
Angoli, Gwinei Portugalskiej i Mozambiku. W 1968 władzę od chorego Salazara przejął 
M. Caetano. 
25 IV 1974 oficerowie sprzysiężeni w Ruchu Sił Zbrojnych (MFA) dokonało przewrotu 
wojskowego (tzw. rewolucja goździków). Przywrócono swobody obywatelskie i 
polityczne. W maju powołano rząd szerokiej koalicji partii politycznych. Do XI 1975, 
kiedy nastąpiła nieudana próba puczu skrajnej lewicy, przeprowadzono — mimo 
wygranej w wyborach 1975 partii umiarkowanych — reformę rolną, upaństwowiono 

banki i główne przedsiębiorstwa w przemyśle, 
transporcie i energetyce. Konstytucja 1976 
ograniczyła uprawnienia wojskowej Rady Rewolucji 
(zniesionej 1982). Nowe wybory do parlamentu i 
prezydenckie potwierdziły poparcie dla socjalistów i 
centroprawicy (prezydent A. Eanes, premier 
socjalista M. Soares), po których wstrzymano 
nacjonalizację. 1974–75 Portugalia uznała 
niepodległość kolonii w Afryce; 1975–99 Indonezja 
okupowała Timor Wschodni, a 1999 Makau powrócił 
do Chin. 
W 1976–85 w Portugalii utrwaliły się demokratyczne 
zasady sprawowania władzy. Po 1985 rządy w 
Portugalii sprawowały na przemian głównie koalicje 
skupione wokół socjalistów (1995–2002 i od 2005) 
lub socjaldemokratów (1985–95 i 2002–05). W 1986 
Portugalia została członkiem. EWG (od 1993 UE), 
2002 wprowadziła do obiegu euro. W 2004 premier 
Portugalii J.M. Barroso został przewodniczącym 
Komisji Europejskiej. 

 
Ciekawostki dotyczące Portugalii 
 
Święto Koszy 
Punktem kulminacyjnym obchodów jest dzień ostatni, w którym 400 dziewcząt 
ubranych na biało wraz z partnerami ubranymi równie odświętnie bierze udział w 
procesji. Dziewczęta mają głowy ozdobione wieńcami z liści, kwiatów i trzciny, ozdoby 
te osiągają rozmiary dorosłej osoby, a ważyć mogą nawet 15 kilogramów. Zgodnie z 
obowiązującą tradycją przekazuje się w tym czasie żywność dla ubogich.. Podczas 
Święta Koszów jada się mięso byków, które na początku festiwalu mają własna paradę. 
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Miejsca 
Zwiedzając Lizbonę warto odwiedzić restaurację Chamito, gdzie można zobaczyć 
latające trapezy i liny, bowiem mieści się tam szkoła clownów. 
W Portugalii wszystkie katedry poświęcone są Wniebowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny, podobnie jak 1/3 kościołów parafialnych. Uczucie do Matki Bożej jest tam tak 
wielkie, że wielu rodziców wybiera swoim dzieciom jako matkę chrzestną właśnie 
Maryję. 

Ludzie 
Portugalczycy nie lubią żartować ani z samych siebie, 
ani ze swojej religii. Ulubionymi tematami żartów są 
natomiast politycy oraz mieszkańcy regionu Alentejano 
- biednego regionu rolniczego na południe od Lizbony. 
Ponadto Portugalia jest krajem o niskim stopniu 
urbanizacji. Tylko 35% ludności kraju mieszka w 
miastach, dla porównania stopień urbanizacji w Polsce 
wynosi ok. 61 %. Ponadto najsłynniejszym obecne 
sportowcem z tego kraju jest Cristiano Ronaldo. 
Życie towarzyskie 
W kraju tym punktem centralnym, w którym skupia się 
życie rodzinne jest kuchnia, poza nią nie istnieje podział 
na prace kobiece i męskie. Jeżeli jednak chodzi o życie 
towarzyskie to istnieje dosyć wyraźny podział pomiędzy 
kobietami i mężczyznami. Na wsiach, w barach spotkać 
można niemal wyłącznie mężczyzn, podczas gdy kobiety 
przesiadują w grupkach na placach bądź na progu 
domu. 
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22. RUMUNIA 
 

România  

Rumunia 

 
 

Flaga Rumunii Herb Rumunii  

Hymn: Deşteaptă-te, Române! 

 
Rumunia– państwo w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i 
Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na 
północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą oraz największym miastem 
Rumunii jest Bukareszt. 
Od 14 grudnia 1955 członek ONZ, od 29 marca 2004 roku Rumunia jest członkiem 
NATO, a od 1 stycznia 2007 Unii Europejskiej. Po przyjęciu do UE Rumunia stała się 
siódmym według liczby ludności krajem wspólnoty. 
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Podział administracyjny 
 
Podział administracyjny Rumunii jest bardzo scentralizowany i prosty w porównaniu 
do systemów administracji terytorialnej w krajach Unii Europejskiej. 
Kraj dzieli się na: 

� 8 regionów rozwoju (regiuni de dezvoltare) - ich zadaniem jest przede wszystkim 
koordynacja rozwoju okręgów wchodzących w ich skład. Po wejściu Rumunii do 
Unii Europejskiej odpowiadają poziomowi NUTS-2. 

� 41 okręgów (judeţe) oraz miasto Bukareszt. 
� 2686 gmin wiejskich oraz 265 gmin miejskich i miast. 

Między miastami a gminami nie ma innych jednostek administracyjnych. W skład 
gmin wchodzą wsie, nie mające jednak oddzielnej administracji. W Rumunii obecnie są 
13 092 wsie. 
Status specjalny ma miasto Bukareszt, które działa na prawach okręgu i podzielone 
jest na sześć sektorów mających odrębne urzędy, podlegające głównemu urzędowi 
miasta. 
 

 
 

 
Geografia 
 
Geografia Rumunii – Rumunia jest państwem leżącym w Europie południowo-
wschodniej częściowo na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym. Znajduje w 
strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. 
 
Powierzchnia: 238 391 km², w tym powierzchnia lądowa 229 891 km² oraz 
powierzchnia wód terytorialnych 8500 km². 
Rumunia graniczy z następującymi państwami: 
Serbia 476 km     Węgry 443 km     Bułgaria 608 km  Ukraina 531 km      
Mołdawia 450 km 
Linia brzegowa – 225 km 
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Klimat 
 

Rumunia leży w strefie umiarkowanego klimatu 
kontynentalnego. Zróżnicowany teren i wpływ Karpat 
powoduje wyraźne różnice klimatyczne pomiędzy różnymi 
regionami kraju. W Rumunii wyróżnić można 8 odmian 
klimatycznych występujących w strefie umiarkowanej. 
Region wysokogórski obejmujący obszary Karpat ponad 1800 
m n.p.m. Panuje tam zimny alpejski klimat, gdzie zimą 
temperatury wynoszą średnio –10 °C i mniej, zaś latem 
średnia dobowa nie przekracza 10 °C. Temperatura w 

półroczu letnim są średnio niższe niż 10 °C. Opady mają postać głównie śniegu do 
1400 mm rocznie, w okresie letnim opady w postaci deszczu są największe. Śnieg 
utrzymuje się średnio około 100 dni, a najwyższych partiach przekracza tę wartość. 
Region subalpejski obejmuje obszar średnich gór poniżej 1800 m n.p.m. Zimy są 
mroźne, szczególnie w nocy, choć w ciągu dnia temperatura nie spada poniżej –10 °C. 
Średni jest –6 °C. Lata są chłodne, ze średnią dobową powyżej 10 °C, maksymalnie do 
17 °C. Opady są wysokie, ponad 1000 rocznie. Zimą pada śnieg, od wiosny do jesieni 
opady mają postać deszczu, śnieg utrzymuje się średnio od 80 do 100-110 dni w ciągu 
roku. 
Region przedgórzy, który obejmuje cale wschodnie przedgórza Karpat. Obejmują on 
m.in. północno-wschodnią część kraju. Zimy są na ogół surowe, gdzie średnie wartości 
wynoszą od –6 do –3 °C. Lata są dość ciepłe, gdzie temperatury średnio wynoszą do 20 
°C. Opady są niższe i nie przekraczają 1000 mm. 
Region przedgórzy Siedmiogordu i Bukowiny jest regionem chłodniejszym i 
wilgotniejszym niż przedgórza leżące po wschodniej stronie Karpat. Karpaty będąc 
barierą klimatyczną powstrzymają chłodne i wilgotne masy powietrza przed dotarcie 
na wschodnie regiony Rumunii, przepuszczając tym samy tylko niewielką część mas 
ciepłych ze wschodu. Do częstych zjawisk należą tam inwersje temperatur. 
Region pannoński – typowy dla Niziny Węgierskiej. W tym Regionie obejmują 
północno-zachodnią i zachodnią część Rumunie poza granicami Transylwanii zimy są 
dość łagodne i krótkie, charakterystyczny dla niskopołożonych regionów centralnej 
części Europy. Zimą średnio jest około –2 °C. Latem dość ciepło, gdzie średnie wartości 
wynoszą 20 °C. Średnia suma opadów wynosi 700 mm. Klimat jak i pogoda są zbliżone 
do tej jaka występuje w Polsce. 
Region banacki obejmuje południową i południowo-zachodnią część kraju, leży na 
styku klimatów: umiarkowanego i podzwrotnikowego a to oznacza, że obszary te są 
pod wpływem śródziemnomorskich mas powietrza. Zimy są krótkie, a jesień 
deszczowa. Lata w tym regionie są długie i suche typowe dla obszarów 
śródziemnomorskich. Średnia temperatura latem wynosi od 20 do 25 °C. Liczba dni 
upalnych jest duża, zaś śnieżnych i mroźnych znikoma. Opady wynoszą średnio około 
600 mm rocznie. 
Region dolnodunajski, jak sama nazwa wskazuje obejmuje on obszar dolne Dunaju, w 
południowo-wschodniej części Rumunii. Występują tam sucha odmiana klimatu, 
typowo kontynentalne, które pogodę kształtują masy powietrza wędrujące ze wschodu. 
Zimy są więc chłodne, ale niezbyt mroźne gdzie średnie wartości wynoszą –2 °C do –4 
°C. W ciągu dnia jest ciepło, powyżej 0 °C, nocą jest występuje mróz. Lata są bardzo 
ciepłe, a nawet upalne, generalnie latem jest od 20 do 23 °C, jedna w ciągu dnia 
temperatury mogą dojść do 40 °C. W południowo-wschodniej części Niziny Wołoskie 
liczba dni w których temperatury maksymalne przekraczają wartość 30 °C, jest wyższa 
niż 50. Region dolnego Dunaju jest suchy, gdzie wartości opadowe wynoszą od 400 do 
maksymalnie 600 mm rocznie, występują głównie w półroczu zimowym. 
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Region czarnomorski, obejmuje pas wybrzeży Morza Czarnego. Ze względu na wpływ 
morza zimy są łagodne, z temperaturami powyżej zera. Latem średnie wartości 
termiczne wynoszą około 22 °C. Choć jest to obszar leżący nad morzem, to jest suchy 
region, gdzie opady roczne, wyłącznie pod postacią deszczu nie przekraczają 400 mm. 
 
Historia 
 
W starożytności tereny obecnej Rumunii zamieszkiwali m.in. Scytowie, traccy Geci i 
Dakowie. W początkach II w. n.e. państwo Daków zostało podbite przez rzymskiego 
cesarza Trajana. Istniejąca 106–271 prowincja Dacja obejmowała głównie obecny 
Siedmiogród. Od V w. napływ plemion słowiańskich, a następnie trwające kilka 
wieków osiedlanie się zromanizowanej ludności pasterskiej zwanej Wołochami. W IX w. 
Węgrzy zdobyli późniejszy Siedmiogród, który wszedł w skład ich państwa do 1918. W 
X w. ziemie mołdawskie weszły w skład Rusi Kijowskiej, a po jej rozpadzie — Księstwa 
Halickiego. Podporządkowane Węgrom Księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny 
ukształtowały się w I.poł. XIV w. Dążące do niezależności oba hospodarstwa stały się 
do początku XVII w. przedmiotem rywalizacji monarchii polsko-litewskiej, Węgier i 
Turcji. Mołdawia była 1387–1497 lennem Polski, jednak o luźnym, okresowo 
zanikającym charakterze. Rozkwit państwa mołdawskiego nastąpił za Aleksandra 
Dobrego (1400–32) i Stefana III Wielki (1457–1504), któremu 1497 udało mu się 
odeprzeć wyprawę Jana I Olbrachta. Walki z Polską o Pokucie zakończyły się klęską 
Mołdawian pod Obertynem (1531). W końcu XVI w. nieudaną próbę zrzucenia jarzma 
tureckiego i zjednoczenia księstw naddunajskich podjął hospodar wołoski Michał 
Waleczny (1593–1601). W 1. połowie XVII w. ukształtowało się kondominium polsko-
tureckie, teren częstych interwencji zbrojnych polskich magnatów oraz punkt zapalny 
w stosunkach Polski z Turcją. Od XVII w. Porta powierzała władzę w hospodarstwach 
Grekom z Konstantynopola (tzw. fanariotom). Od końca XVII w. rysowały się coraz 
silniejsze wpływy rosyjskie i austriackie. W 1775 Księstwo Mołdawii utraciło na rzecz 
Austrii Bukowinę, a 1812 na rzecz Rosji Besarabię. 
Wojny rosyjsko-tureckie w 2. połowie XVIII i początku XIX w. spowodowały złagodzenie 
ucisku tureckiego, co sprzyjało ożywieniu gospodarczemu i kulturalnemu. Część 
patriotycznej szlachty i mieszczaństwa zmierzała w porozumieniu z grecką heterią do 
podjęcia walki wyzwoleńczej przy pomocy Rosji, która 1806–12 okupowała księstwo; 
1821, Po wznieceniu przez heterię powstania antytureckiego w Mołdawii, walkę 
przeciwko Turcji w Księstwie Wołoskim podjął T. Vladimirescu. Oba powstania zostały 
przez Turcję krwawo stłumione. Pokój w Adrianopolu (Edirne) 1829 (kończący trwającą 
od 1828 wojnę rosyjsko-turecką) przyznał Księstwom Wołoskiemu i Mołdawskiemu 
autonomię pod opieką Rosji, przy formalnym zachowaniu zwierzchnictwa Turcji. Idee 
zjednoczeniowe w zamieszkanych przez Rumunów Księstwach Mołdawskim i 
Wołoskim, a także w Siedmiogrodzie, żywe od końca XVI w., z powodu ucisku 
tureckiego mogły się zrealizować dopiero w 2. połowie XIX w. 
Traktat paryski z 1856, zachowując w zasadzie zwierzchnictwo Turcji nad Mołdawią i 
Wołoszczyzną, ustanowił nad nimi wspólny protektorat Francji, Wielkiej Brytanii, 
Turcji, Sardynii, Austrii, Prus i Rosji. Konferencja paryska z 1858 z udziałem tych 
państw powzięła decyzję o połączeniu księstw naddunajskich w Zjednoczone Księstwa 
Mołdawii i Wołoszczyzny. Każdemu z księstw przyznano prawo do posiadania własnego 
rządu, zgromadzenia narodowego i pochodzącego z wyboru dożywotnio panującego 
władcy. Wybór 1859 na księcia w Mołdawii i na Wołoszczyźnie A.I. Cuzy doprowadził 
do faktycznego, a 1861 formalnego zjednoczenia obu księstw. Cuza ogłosił się księciem 
nowo powstałej Rumunii jako Aleksander Jan I. Rumunia została uznana przez 
mocarstwa europejskie oraz — tylko na okres panowania Cuzy — Turcję. W 1863 na 
czele rządu stanął liberał M. Kogalniceanu, który wraz z księciem realizował program 
reform (zwł. rozszerzenie prawa wyborczego, uwłaszczenie chłopów za wykupem). 
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Reformy te, jak również styl rządów Cuzy doprowadziły do zawiązania przeciwko 
niemu spisku. W 1866 został zmuszony do abdykacji, a na tron powołano księcia 
Karola Hohenzollerna-Sigmaringen (Karol I). Zgromadzenie narodowe uchwaliło 
konstytucję oraz ustawę o umowach rolnych, która przyczyniła się do powstań 
chłopskich na przełomie XIX i XX w. 
Po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej IV 1877 parlament Rumunii proklamował w 
maju niepodległość. Od sierpnia armia rumuńska brała udział w wojnie po stronie 
Rosji, m.in. w oblężeniu i zdobyciu Plewny. Kongres berliński uznał 1878 
niepodległość Rumunii i przyznał jej północną Dobrudżę. W 1881 Rumunia stała się 
królestwem. Na przełomie XIX i XX w. zaczął rozwijać się przemysł, zwłaszcza Naftowy. 
W 1913 Rumunia przyłączyła się do drugiej z wojen bałkańskich i zdobyła na Bułgarii 
południową Dobrudżę. 
W czasie I wojny świat. (od 1916) wojska rumuńskie walczyły po stronie ententy; 
powojenne granice Rumunii zatwierdziły traktaty w Saint-Germain-en-Laye (1919), 
Neuilly-sur-Seine (1919) i Trianon (1920). Po przyłączeniu Siedmiogrodu, wschodniego 
Banatu, Besarabii i Bukowiny obszar państwa wzrósł ponad dwukrotnie. Po wojnie 
Rumunia prowadziła politykę profrancuską, dążyła do stworzenia systemu sojuszów 
regionalnych, gwarantujących jej nowe granice. Od 1921 pozostawała w sojuszu z 
Polską. Władzę w kraju sprawowały 2 partie: liberałów (1922–28 i 1933–37) i 
caranistów (1928–31 i 1932–33). Od lat 30. do władzy pretendowała faszystowska 
Żelazna Gwardia. W 1938 Karol II objął władzę dyktatorską i rozwiązał partie 
polityczne. Król zmienił dotychczasową profrancuską. politykę Rumunii na 
proniemiecką. Po odstąpieniu ZSRR Besarabii i północnej Bukowiny (VI 1940), 
Węgrom — północnego Siedmiogrodu (VIII 1940) i Bułgarii — południowej Dobrudży 
(IX 1940) Karol II przekazał rządy gen. I. Antonescu i abdykował na rzecz syna Michała 
I (IX 1940). Gen. Antonescu przyłączył Rumunię do państw Osi (XI 1940). W 1941 
Rumunia włączyła się do wojny z ZSRR po stronie Niemiec (czasowa aneksja tzw. 
Transinistrii z Odessą). Pod wpływem klęsk na froncie powstał 1944 Blok Narodowo-
Demokratyczny (komuniści, socjaldemokraci, liberałowie i caraniści). Po zwycięstwa 
sowieckich w Mołdawii 23 VIII wybuchło powstanie w Bukareszcie, które obaliło 
dyktaturę Antonescu. Nowy rząd partii Bloku wypowiedział wojnę Niemcom (25 VIII). 
We wrześniu doszło do zawieszenia broni między Rumunią a państwami koalicji 
antyniemieckiej. Armia rumuńska brała udział w wyzwalaniu kraju, a następnie 
Węgier i Czechosłowacji. 
Jeszcze przed zakończeniem wojny partia komunistyczna nasiliła działania na rzecz 
przejęcia władzy w kraju i eliminacji innych partii politycznych. W X 1944 komuniści 
utworzyli Front Narodowo-Demokratyczny i wystąpili z Bloku. W II 1945 pod 
naciskiem sowieckim powstał rząd Frontu (premier P. Groza). W 1946 Front, w 

rezultacie fałszerstw wyborczych, zdobył większość 
mandatów do zgromadzenia narodowym. Traktat pokojowy 
w Paryżu (II 1947) przywrócił Rumunii północny 
Siedmiogród. W 1947 komuniści zmusili Michała I do 
abdykacji (30 XII) i proklamowali Rumuńską Republikę 
Ludową. W 1948 Wielkie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło 
konstytucję i ustawy o nacjonalizacji wielkiego przemysłu, 
banków, komunikacji. W 1949 Rumunia została członkiem 
RWPG, 1955 — Układu Warszawskiego oraz ONZ. Nowa 
konstytucja (1965) zmieniła nazwę państwa na 
Socjalistyczną Republikę Rumunii (SRR). 
Władzę w Rumunii, po zaprowadzeniu przez komunistów na 

przełomie 1947 i 1948 systemu monopartyjnego, sprawowali jej przywódcy: G. 
Gheorghiu-Dej (do 1965) i N. Ceauşescu (od 1967); posługując się terrorem policyjnym 
obaj narzucili społeczeństwu kolektywizację rolnictwa (1949–62) i forsowne 
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uprzemysłowienie kraju. Za rządów Ceauşescu wystąpiły dodatkowo tendencje do 
autarkizacji gospodarki rumuńskiej i prześladowania mniejszości narodowych. W 
latach 80. doszło do kryzysu gospodarczego, któremu towarzyszył znaczny spadek 
poziomu życia społeczeństwa; powszechnej niechęci do opartych na przemocy rządów 
komunistów nie zmieniła prowadzona przez nich polityka ograniczonej niezależności 
od ZSRR. Po obaleniu w wyniku krwawej rewolucji w XII 
1989 dyktatury Ceauşescu przywrócono system 
wielopartyjny, rozpoczęto przekształcanie gospodarki 
(ustawę reprywatyzacyjną przyjęto dopiero 2001) i 
zrezygnowano z nazwy SRR. Proces przemian hamowały 
kilkukrotnie protesty społeczne (m.in. górników). Główną 
siłą polityczną kraju stał się Front Ocalenia Narodowego, 
skupiający część działaczy rozwiązanej I 1990 RPK oraz 
przedstawicieli innych nurtów politycznych. 1990–96 i 
2000–04 rządy koalicji postkomunistycznej z prez. I. 
Iliescu, 1996–2000 koalicji centroprawicowej, z 
prezydentem został E. Constantinescu. Od 2004 u władzy ponownie centroprawica 
(prezydent T. Băsescu). W 2004 Rumunia została członkiem NATO, 2005 podpisała 
traktat akcesyjny z UE — z datą przystąpienia 2007. 
 
Ciekawostki dotyczące Rumunii 
 

� W Rumunii zamiast święta zmarłych każdy pamięta o swoich najbliższych, w 
tym dniu w którym sobie sam wybiera – może być to data pochówku czy inna 
ważna data związana ze zmarłym. Rodzina spotyka się w kościele na 
nabożeństwie, gdzie święci się jedzenie. Następnie na cmentarzu jest ono 
dzielone, zwłaszcza wśród biedniejszej części rodziny. 

� 1 marca w Rumunii obchodzi się gdzie indziej nie spotykane Martisor – święto 
wiosny. Symbolem jego jest kokardka – biało czerwony kotylion. Hucznie 
obchodzi się w tym czasie różne ludowe zabawy i wzajemnie wręcza sobie małe 
prezenty. 

� Hucznie obchodzi się w Rumunii także Nowy Rok, który w tym kraju jest 
symbolem odradzającego się życia. 

� Rumunia to kraj gdzie obchodzi się różne nietypowe nieznane gdzie indziej 
święta - Tanjaua – święto pierwszego oracza roku, Sâmbra Oilor to uroczystość z 
okazji wyjścia pasterzy ze stadami owiec w góry, na odległe hale czy 
organizowane latem spotkania na których panny dowiadują się jaką mają 
szanse na zamążpójście. 

� Rumuni to naród praktyczny, pomysłowy i bezkonfliktowy. Rumun poradzi sobie 
w każdej sytuacji. 

� Hrabia Drakula - legendarny wampir i 
literacka postać, tórej pierwowzorem stał 
się rumuński Vlad Dracolya, 
piętnastowieczny książę, znany również 
jako Vlad Palownik 

� Legendarny zaczarowany flecista z Sibiu – 
miał on rzekomo uratować miasto od plagi 
szczurów. 
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23. SŁOWACJA 
 

Slovenská republika  

Republika Słowacka 

 
 

Flaga Słowacji Herb Słowacji  

Hymn: Nad Tatrou sa blýska 

(Nad Tatrami się błyska) 

 
 
Słowacja, Republika Słowacka  państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z 
Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami 
(678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w 
skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a 
od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad 
Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. 
 

 
 
 

Podział administracyjny 
 
Słowacja jest państwem unitarnym. Dzieli się na 8 krajów i 79 powiatów. Kraje dzielą 
się na powiaty (okresy), a te na gminy (obce) miejskie lub wiejskie. Jednostki 
administracyjne szczebla krajowego i gminnego są również jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
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1.  Kraj bratysławski 
2.  Kraj trnawski 
3.  Kraj trenczyński 
4.  Kraj nitrzański 
5.  Kraj żyliński 
6.  Kraj bańskobystrzycki 
7.  Kraj preszowski 
8.  Kraj koszycki 
 
 
Geografia 
 
Słowacja jest niewielkim krajem leżącym w Europie Środkowej. Ten niemający dostępu 
do morza kraj, cechuje się górzystym krajobrazem i umiarkowanym klimatem, gdzie 
dominuje roślinność niewiele różniące się od tej jaka jest w Polsce. Słowacja jest 
średnio rozwiniętym gospodarczo krajem Europy, należącym do Unii Europejskiej, 
atrakcyjne górzyste krajobrazy sprawiają, że kraj ten jest chętnie odwiedzany przez 
turystów. 
Powierzchnia – 49 036 km² 
Słowacja graniczy z następującymi państwami: 

� Austria – 91 km 
� Czechy – 261 km 
� Polska – 541 km 
� Ukraina – 90 km 
� Węgry – 667 km 

 
Klimat 
 

Słowacja należy do strefy klimatu umiarkowanego. Pogórza 
północnej Słowacji charakteryzują się klimatem chłodnym, 
natomiast niziny południowej Słowacji – ciepłym. Między tymi 
obszarami zaznacza się klimat umiarkowanie ciepły. Przebieg 
roczny pogody jest zbliżony do tego jaki występuje w Polsce. 
Jedyna cecha różniąca słowacki klimat od polskiego to 
bardziej wyraźne zaznaczanie się mas powietrza 
kontynentalnego na wschodzie. Duży udział terenów górskich 
sprawia, że występuje piętrowość klimatyczna, a co za tym 

idzie- fakt istnienia klimatu górskiego. 
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Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 6 °C do 10 °C, izotermy mają 
przebieg równoleżnikowy. Oznacza to, że wyższe średnie wartości temperatur są 
notowane na południu kraju, ze względu na to, że obszary te są nizinne (szerokość 
geograficzna nie ma wpływu na temperatury). Pewne różnice występują także między 
wschodem, a zachodem, które są wyraźnie widoczne w okresie zimowym. Zimy na 
terenach górskich są surowe, średnia temperatura w styczniu od –3 °C na zachodzie i 
południu do −5 °C na wschodzie, w Tatrach −11 °C. Na południu kraju średnia dla 
stycznia wynosi 0 °C. Latem występują wyraźne różnice między nisko położonym 
południem a górzystą północą. Wysoko w górach temperatura średnia wynosi 10 °C 
lub mniej. Na wyżynnych i śródgórskich terenach jest 16 °C, zaś na nizinach 20 °C i 
tam okres letni jest bardzo zbliżony do tego jaki jest w Polsce. 
Ze względu na obecność gór, opady są wysokie. Generalnie na terenach górskich 
średnie w ciągu roku spada 900 mm opadów. Na obszarach gór wysokich opad wynosi 
ponad 1000 mm rocznie, a nawet sięga 2000 mm. Najniższe opady występują na 
południu i na wschodzie. Średnie wartości wynoszą od 500 do 750 mm. Lokalnie na 
południowym wschodzie wartości opadowe mogą wynosić poniżej 500 mm. Na 
nizinach zdarzają się susze, dlatego też stosuje się sztuczne nawadnianie. Największe 
opady występują latem. Opady śniegu występujące zimą mają miejsce na całym 
obszarze Słowacji, śnieg w górach utrzymuje się do średnio do maja. 
 
Historia 
 
Na początku naszej ery ziemie obecnej Słowacji zamieszkiwali germańscy Kwadowie, 
którzy w II w. zostali pokonani przez cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Po 
przejściu Hunów (przełom IV i V w.) na Słowacji przybyły plemiona słowiańskie, ale od 
połowy VI w. zwierzchnictwo nad nimi objęli przybyli z Azji Awarowie. Po upadku 
kaganatu awarskiego (schyłek VIII w.) w rejonie Nitry powstało państewko księcia 
Pribiny. Między 833 a 836 przyłączył je do państwa wielkomorawskiego księżę Mojmir 
I. W X w. Słowacczyzna była obiektem rywalizacji Węgier, Czech i Polski (na krótko 
zajęta przez Bolesława I Chrobrego 1003–18/31); ostatecznie za panowania Stefana I 
Świętego została włączona do Węgier. Chrystianizacja ziem słowackich, 
zapoczątkowana przez misjonarzy z Bawarii w księstwie Pribiny, była kontynuowana w 
państwie wielkomorawskim i wznowiona za panowania Stefana I Świętego. Od XI w. na 
Słowacji (zwłaszcza w części naddunajskiej) zaczęło się osadnictwo węgierskie. W 
następnym stuleciu pojawili się koloniści z Niemiec. Nasilenie kolonizacji (także 
wołoskiej) nastąpiło w 2. połowie XIII w. po najazdach mongolskich. Osadnictwo 
polskie (gł. na Spiszu i Orawie) trwało od XV w. 
Za ostatnich Arpadów (dynastia wygasła 1301), pod panowaniem Andegawenów (XIV 
w.) oraz w czasie rywalizacji Habsburgów i Jagiellonów o tron węgierski w XV w., 
Słowacja pozostawała peryferyjną częścią Węgier. Umocniły się wówczas wpływy 
kulturalne Czech. Od 1526 znajdowała się pod panowaniem Habsburgów. Po zajęciu 
środkowych Węgier przez Turków (1541) na Słowację. przenieśli się arcybiskupi 
Esztergomu (do Trnavy) i sejm węgierski (do Preszburga, ob. Bratysława). W XVI w. na 
Słowacji rozprzestrzeniła się reformacja. Rekatolizacyjne działania Habsburgów, 
połączone z wprowadzaniem absolutyzmu, przyczyniły się do poparcia przez tamtejsze 
społeczeństwo kilku powstań przeciwko dynastii, kierowanych przez władców 
Siedmiogrodu: I. Bocskaya (1604–06), G. Bethlena (1619–22), Jerzego I Rakoczego 
(1644–45), I. Thökölego (1678–85) i Franciszka II Rakoczego (1703–11). Po 
oswobodzeniu od Turków środkowych Węgier (1683–99) ziemie słowackie ponownie 
stały się kresami państwa, choć sejm węgierski zbierał się w Preszburgu do 1848. 
Pod koniec XVIII w. w środowisku nielicznej inteligencji zaczęła się kształtować 
słowacka świadomość narodowa. Wśród działaczy narodowych przeważali duchowni 
ewangeliccy (L. Štúr) i katoliccy. W czasie rewolucji węgierskiej 1848–49 Słowacy na 
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wiecu w Liptovským Svätým Mikulášu (V 1848) uchwalili swoje postulaty narodowe 
(m.in. sejm krajowy, własne szkolnictwo). Odmowa Węgrów spowodowała, że 
przywódcy słowaccy dochowali wierności Habsburgom. Jednakże cesarz Franciszek 
Józef I nie zgodził się na autonomię Słowacji (1861). Natomiast młodzi działacze zdołali 
1862–63 porozumieć się z Węgrami w sprawach koncesji w oświacie (m.in. nauczanie 
w języku słowackim w szkołach średnich) i powołania narodowego centrum 
kulturalnego — Maticy slovenskéj. Ugoda austriacko-węgierska 1867 stwarzała 
Węgrom możliwości nasilenia madziaryzacji Słowaków; cofnięto niedawne ustępstwa w 
oświacie i z czasem (tzw. lex Apponyi 1907) wprowadzono naukę w języku węgierskim 
także w szkołach elementarnych. W 1875 zakazano działalności Maticy Slovenskéj. W 
tych warunkach wzrosło kulturalne oddziaływanie Czech, gdzie studia na 
Uniwersytecie Karola w Pradze odbywało wielu młodych Słowaków. 
W czasie I wojny światowej czeskie i słowackie środowiska emigracyjne w USA 
opowiedziały się za utworzeniem wspólnego państwa. Podpisana przez 
przewodniczącego Czechosłowackiej Rady Narodowej T.G. Masaryka umowa 
pittsburska (V 1918) przewidywała znaczną autonomię dla Słowaków. Wobec klęski 
Austro-Węgier, Czesi proklamowali w Pradze 28 X 1918 powstanie państwa 
czechosłowackiego, do którego akces zgłosili Słowacy na wiecu w Turčianským Svätým 
Martinie (30 X 1918). Do ewaluacji Węgrów doszło dopiero po ultimatum Francji pod 
koniec 1918. W wczesnym latem 1919 ziemie słowackie zajęły przejściowo oddziały 
Węgierskiej Republiki Rad. Jednocześnie toczyły się spory wśród polityków słowackich. 
Część z nich, na ogół ewangelików, była zwolennikami czechosłowakizmu (M. Hodža) i 
nie opowiadała się za autonomią. Inni, działający w katolickiej Słowackiej Partii 
Ludowej (zw. ludakami), traktowali umowę pittsburską jako wiążącą dla wszystkich 
polityków w kraju oraz zabiegali o jej dotrzymanie i przyznanie Słowakom szerokiej 
autonomii z własnym sejmem. We IX 1919 ich przywódca, ksiądz A. Hlinka 
(korzystając z pomocy Polski) usiłował przedstawić ten postulat na paryskiej 
konferencji pokojowej. Zewnętrzne granice Słowacji ustaliły traktaty zawarte przez 
Czechosłowację z Austrią w Saint-Germain-en-Laye (1919), Węgrami w Trianon (1920), 
a z Polską — arbitraż mocarstw 1920–21, uzupełniony tzw. protokołem krakowskim 
1924. 
Powojenne życie polityczne na Słowacji było zdominowane przez walkę ludaków o 
autonomię. Od wiosny 1938 dyplomacja polska starała się nakłonić Hlinkę i jego 
współpracowników do proklamowania niepodległości Słowacji. Jednak ani Hlinka, ani 
jego następca J. Tiso (od VIII 1938) nie zgodzili się na to. Wkrótce po układzie 
monachijskim 1938 ludacy i inne partie słowackie uchwaliły w Żylinie autonomię 
Słowacji i 6 X 1938 powołały rząd z premierem Tisą; cesje terytorialne na rzecz Polski 
(ok. 220 km² na Spiszu i Orawie) i Węgier (ok. 10 tys. km² na południu kraju), które S. 
musiała zaakceptować, przyczyniły się do zacieśnienia związków z Niemcami. Wezwany 
do Berlina Tiso, postawiony wobec alternatywy: ogłoszenie niepodległości lub 
okupacja, zwołał na 14 III 1939 sejm słowacki, który tego dnia proklamował 
niepodległą Republikę Słowacką. Na czele władz jako prezydent stanął Tiso. Kilka dni 
później Słowacja przyjęła „opiekę” III Rzeszy, uzależniając się od niej politycznie i 
gospodarczo. We IX 1939 oddziały słowackie wzięły udział w napaści Niemiec na 
Polskę. Do Słowacji przyłączono polskie części Spiszu i Orawy. W IV 1942 władze 
słowackie rozpoczęły deportację Żydów, których kierowano do Terezína, bądź do 
obozów zagłady w GG, co spotkało się z protestami w kraju (J. Esterházy) oraz 
interwencją Watykanu. Deportacje wstrzymano X 1942. W 1943, pod wpływem 
wiadomości o klęskach Wehrmachtu na froncie wschodnim (walczyły tam także 
formacje słowackie), na Słowacji powstały organizacje konspiracyjne złożone z 
przeciwników ludaków. 29 VIII wybuchło powstanie słowackie, które objęło środkową 
część kraju. Kierownictwo polityczne nad powstaniem (stłumionym przez Niemców w 
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październiku) sprawowała Słowacka Rada Narodowa, opowiadająca się za wspólnym 
państwem z Czechami przy zachowaniu autonomii Słowacji. 
W końcu III 1945 powstał w Moskwie rząd czechosłowacki, złożony z przedstawicieli 
emigracyjnego (działającego 1940–45 w Londynie) gabinetu J. Šrámka, Słowackiej 
Rady Narodowej i komunistów. Ogłoszone już na Słowacji wytyczne działalności rządu 
(program koszycki) zapowiadały utworzenie demokratycznego państwa 2 
równoprawnych narodów: Czechów i Słowaków. Zaraz po wojnie na Słowacji (w 
granicach sprzed 1938) znaczną popularność zyskała, opowiadająca się za autonomią, 
Partia Demokratyczna. W 1946 zdobyła ona w wyborach do Słowackiej Rady 
Narodowej 2-krotnie więcej głosów niż komuniści. Na jesieni 1947 została oskarżona 
przez KPCz (popartą przez inne partie czeskie) o spisek antypaństwowy i w 
konsekwencji — zmarginalizowana. Po objęciu przez komunistów dyktatorskich 
rządów w Czechosłowacji (II 1948) autonomia Słowacji stała się fikcją. W pierwszych 
latach powojennego terroru komuniści zlikwidowali gospodarkę rynkową. W czasie 
„praskiej wiosny” 1968 zainicjowano prace nad federalizacją Czechosłowacji, co 
zrealizowano 1969, już po inwazji państw Układu Warszawskiego. W następnych 
latach trwała na Słowacji tzw. normalizacja, jakkolwiek zakres represji wobec 
zwolenników reform okazał się mniejszy niż na ziemiach czeskich i skromniejszy także 
był zapoczątkowany z końcem lat 70. ruch dysydencki. 
W XI 1989 zaczęła się w Pradze aksamitna rewolucja, która obaliła ustrój 

komunistyczny w Czechosłowacji. 
Powstały wówczas 2 ugrupowania: 
Forum Obywatelskie (w Czechach) i 
Społeczeństwo Przeciwko Przemocy (na 
Słowacji), kierujące procesem 
przywracania demokracji w państwie 
(od IV 1990 p.n. Czeska i Słowacka 
Republika Federacyjna). W VI 1990, w 
wolnych wyborach parlamentarnych, 
najwięcej głosów na Słowacji uzyskało 
Społeczeństwo Przeciwko Przemocy 
oraz Ruch Chrześcijańsko-
Demokratyczny. Rządy V. Mečiara (do 
IV 1991) i J. Čarnogurskyego (do VI 

1992) zapoczątkowały proces prywatyzacji i transformacji gospodarczej. W 1991 ze 
Społeczeństwa Przeciwko Przemocy wyłonił się Ruch na rzecz Demokr. Słowacji pod 
przewodnictwem Mečiara (1992–98 rządzący w koalicji z innymi partiami). Mečiar i 
jego zwolennicy doprowadzili VII 1992 do uchwalenia przez Słowacką Radę Narodową 
suwerenności republiki. 25 XI 1992 politycy obu narodów przeforsowali w 
Zgromadzeniu Federalnym ustawę o podziale Czechosłowacji od 1 I 1993 na dwa 
państwa. Pod rządami Mečiara jako premiera (do 1998) został spowolniony proces 
prywatyzacji, nie uregulowano także relacji z ludnością węgierską. 1998–2006 władzę 
sprawował prawicowy rząd M. Dziurindy oparty na kilkupartyjnej koalicji, który 
przyspieszył prywatyzację oraz działania na rzecz integracji z UE i NATO. Wiosną 2004 
Słowacja została członkiem obu struktur. Po wyborach 2006 rząd utworzył Smer z 
populistami i narodowcami. 
 
Ciekawostki dotyczące Słowacji 
 
W Europie Środkowej Słowacja plasuje się na drugim miejscu pod względem 
zalesienia. Ponad 40% obszaru kraju stanowią lasy, miejsce pierwsze w tym rankingu 
zajęła Austria. 
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Środek Europy 
Niektóre obliczenia wskazują, że to właśnie na Słowacji znajduje się geograficzny 
środek Europy, położony jest on koło rzymskokatolickiego Kościoła św. Jana 
Chrzciciela, znajdującego się w miejscowości Kremnické Bane, o czym można  
przeczytać na tablicy informacyjnej, umieszczonej na kamieniu obok kościoła. 
Spadochroniarz 
Słowak, Štefan Banič, który żył w latach 1870-1941, wynalazł w roku 1914 w USA 
spadochron. Sam zresztą wypróbowywał swój 
wynalazek skacząc z wysokiego budynku na 
oczach komisji patentowej. Spadochrony stały 
się później, w czasie I wojny światowej, 
standardowym wyposażeniem armii 
amerykańskiej. 
Szczyty 
Na górze Hodošík na wysokości 885 m n.p.m. 
znajduje się najwyżej położony cmentarz na 
Słowacji. Najwyższym szczytem na Słowacji jest  
Gerlach ma ponad 2600m.n.p.m. 
Sklepy 
Tesco to bez dwóch zdań  najpopularniejszy 
hipermarket na Słowacji. Jako jeden z nielicznych otwarty całą dobę (chociaż nie 
wszystkie obiekty), podczas gdy większość sklepów jest zamykana już o 21, a sklepów 
nocnych jest naprawdę niewiele. Oprócz TESCO, w Bratysławie nie brakuje również 
Lidla, który pełni dla Słowaków taką rolę, jak dla Polaków Biedronka. 
Złote Piaski 

Złote Piaski to największy 
zbiornik wodny w Bratysławie, 
jezioro rekreacyjne znajdujące 
się w północnej części miasta, 
niedaleko osiedla Trnavka 
oraz hipermarketu Tesco. Jest 
to miejsce wypoczynku 
mieszkańców miasta i 
turystów w sezonie letnim, 
naprawdę zadbany ośrodek 
rekreacyjny, z plażą, 
kempingiem, wyciągiem dla 
nart wodnych, boiskami do 
siatkówki plażowej i wieloma 
knajpami. A zarazem chyba 
jedyne w Europie tego typu 
miejsce, w którym 
obowiązuje… zakaz 

windsurfingu. W innych europejskich miastach specjalnie tworzy się sztuczne zalewy, 
by mieszkańcy mieli gdzie popływać na desce – władze Bratysławy postanowiły być 
oryginalne i uprawianie tego sportu zabroniły, choć nikt nie wie z jakiego powodu. 
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24. SŁOWENIA 
 

Republika Slovenija  

Republika Słowenii 

 

 
Flaga Słowenii Herb Słowenii  

Hymn: Zdravljica 

(Toast) 

 
Słowenia, Republika Słowenii – państwo położone w Europie Środkowej, posiadające 
dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO od 29 marca 2004, jest też 
członkiem UE od 1 maja 2004 roku. 
 

 
 
 

Podział administracyjny 
 
Słowenię tradycyjnie dzieli się na następujące regiony: 

� 1 – Przymorze (Primorska) 
� 2 – Kraina (Kranjska), w tym: 
� 2a – Górna Kraina (Gorenjska) 
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� 2b – Wewnętrzna Kraina (Notranjska) 
� 2c – Dolna Kraina (Dolenjska) 
� 3 – Karyntia (Koroška) 
� 4 – Styria (Štajerska) 
� 5 – Prekmurje (Prekmurje). 

Warto dodać, że: 
Większość Karyntii i Styrii znajduje się na terytorium Austrii. Część Przymorza 
znajduje się na terytorium Włoch. Do Przymorza zaliczana jest między innymi 
słoweńska Istria (slovenska Istra). Do Dolnej Krainy zaliczana jest między innymi Bela 
Krajina. Słowenia podzielona jest na 210 gmin. 
 

 
 

Historia 
 
Pierwsze ślady ludzkiej obecności na terenach obecnej Słowenii zostały odkryte w 
młodszym okresie paleolitu. 
W czasach starożytnych tereny dzisiejszej Słowenii były zamieszkane przez plemiona 
celtycko-iliryjskie. 
W VI w. na ziemiach obecnej Słowenii pojawili się pierwsi Słowianie. W VII w. część 
Słowenii znalazła się pod panowaniem Samona. Jego rychły upadek spowodował 
przejęcie terytorium Słowenii przez Bawarów i przejściowo Awarów. W XII w. 
uformował się podział terytorialny Słowenii. Większość ziem znajdowała się w rękach 
zamożnych rodzin feudalnych. Spanheimów, Babenbergów, Andechsów oraz 
patriarchy akwilejskiego. W 1251 Przemysł Ottokar II opanował Austrię oraz Styrię, w 
1270 r. Karyntię oraz Krainę, uzyskał także dostęp do Adriatyku. W XIII w. Rudolf 
Habsburg po bitwie pod Suchymi Krutami w 1278 r. zwyciężył wojska Przemysła 
Ottokara i opanował terytorium Austrii, Styrii, Karyntii oraz Krainy i włoskie terytoria 
przygraniczne. Słowenia została zgermanizowana. W XIV w. na terenach Słowenii 
rządy objęła dynastia Habsburgów. 
W XVI w na skutek reformacji nastąpił rozwój literatury w języku słoweńskim oraz 
świadomości narodowej. 
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W XVII w. Słowenia zaczęła wkraczać na drogę kapitalizmu. W 1717 cesarza Karol VI 
zezwolił na wolną żeglugę na Morzu Adriatyckim oraz ustanowienie Triestu i Rijeki 
wolnymi portami. Dzięki reformom rozwinął się handel morski. W XVIII w. doszło do 
ożywienia gospodarczego. Nastąpił rozwój manufaktur oraz gwałtowny napływ 
ludności do miast, które stały się ważnymi ośrodkami gospodarczymi. Duża część 
Słowenii stała się wtedy prowincją iliryjską. Po objęciu rządów przez Marię Teresę 
rozpoczął się okres absolutyzmu kontynuowany potem przez jej syna Józefa II. 
Wprowadzone zostały reformy, które spowodowały ożywienie gospodarki kraju, rozwój 
szkolnictwa. Władcy zapoczątkowali także proces uwłaszczenia chłopów. W latach 
1808–1815 na skutek wojen napoleońskich wykształciła się świadomość narodowa, a 
także idea zjednoczenia południowych Słowian. Jej wyrazicielem był m.in. pisarz Ivan 
Cankar. Największe siły polityczne Słowenii: liberałowie i klerykałowie manifestowały 
swe przywiązanie do monarchii. W 1850 r. została podpisana przez slawistów ugoda 
wiedeńska, której celem było upowszechnienie języka serbo-chorwackiego. Głównymi 
propagatorami języka byli: Ljudevit Gaj oraz Stanko Vraz. Najwybitniejszym 
słoweńskim poetą i pisarzem był France Prešeren, sprzeciwił się wprowadzeniu języka 
serbo-chorwackiego do literatury i powszechnego użytku. Wprowadził on język 
słoweński w obieg światowy. Po I wojnie światowej Słowenia wystąpiła przeciw Austro-
Węgrom i stała się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które w 1929 
zostało przekształcone w Jugosławię. W 1941 Słowenia została zajęta przez III Rzeszę i 
Włochy, a na jej terenie powstał ruch oporu. 
Po zakończeniu II wojny światowej Słowenia pozostała w składzie Jugosławii jako 
republika związkowa. W 1989 zorganizowano nieoficjalne referendum, w którym 
Słoweńcy opowiedzieli się za niepodległością. W 1990 odbyły się wybory 
parlamentarne, które wygrała koalicja sześciu partii centrowych i centroprawicowych 
DEMOS. 
25 czerwca 1991 Słowenia oraz Chorwacja ogłosiły opuszczenie Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii i proklamowały niepodległość. Po 24 godzinach 
Jugosłowiańska Armia Federalna zaatakowała Słowenię. Po 10 dniach Jugosłowianie 
wycofali się. 
7 października 1991 oficjalnie ogłoszono powstanie państwa. 23 grudnia została 
uchwalona konstytucja. W wyborach w 1992, 1996 i 2000 wygrała Liberalna 
Demokracja Słowenii. 29 marca 2004 roku Słowenia została członkiem NATO, a 1 
maja Unia Europejskiej.  
 
Geografia 
 
Słowenia jest niewielkim krajem leżącym w Europie Środkowej, na pograniczu 
Półwyspu Bałkańskiego, Alp Wschodnich i Kotliny Panońskiej, kraj leży nad Morzem 

Adriatyckim. Słowenia cechuje się 
górzystym krajobrazem, gdzie klimat 
jest bardzo zróżnicowany mimo 
niewielkiej powierzchni, jaką 
państwo to zajmuje. 
Powierzchnia – 20 256 km² co 
odpowiada wielkości jednego z 
polskich województw. 
Słowenia graniczy z następującymi 
państwami: 
Austria – 330 km     Węgry – 102 km     
Chorwacja – 670 km     Włochy – 232 
km 
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Klimat 
 

Klimat jest zróżnicowany, gdyż Słowenia leży na styku stref: 
podzwrotnikowej i umiarkowanej, a dodatkowo klimat 
urozmaica rzeźba terenu. Większą część kraju leży w strefie 
klimatu umiarkowanego ciepłego z czterema porami roku. 
Klimat ten występuje na środkowej i wschodniej części kraju 
obejmują niziny i kotliny śródgórskie, jego odnogę stanowi 
drugi typ klimatu jakim jest górski, które obejmuje alpejską 
część Słowenii. Zachodnia część kraju, nadmorska to obszar 
cechujący się większym wpływem mas zwrotnikowych, co 

oznacza występowaniem klimatu śródziemnomorskiego. 
W strefie umiarkowanej, na obszarach nisko położonych zimy są łagodne, ze średnią 
temperaturą −1 °C, ewentualnie −2 °C. Przebieg zimy typowy dla klimatu 
umiarkowanego, jest taki sam jak np. w Polsce. Latem średnie wartości wynoszą 20 
°C. Im wyżej tym jest chłodniej, występują piętrowość klimatyczna, widoczne 
szczególnie w Alpach Julijskich. Średnie wartości dla stycznia to −8 °C. Latem jest 
chłodno, i maksymalne wartości w wyższych partiach gór sięgają 10 °C. Zachodnia 
część kraju nad Morzem Adriatyckim cechuje się temperaturami typowymi dla strefy 
śródziemnomorskiej. Zimy są bardzo łagodne ze średnią temperaturą 3 °C, latem 
średnia dobowa to 24 °C. Występuje dosyć duża liczba dni z temperaturami rzędu 29-
33 °C, jednakże ze względu na wpływ morza, nie ma wysokich ekstremów 
klimatycznych. 
Opady także są zróżnicowane, ale wszędzie ich ilości są duże. Na wschodzie kraju 
opady wynoszą od 800 do 1000 mm, zaś na wybrzeżu wartości te są zbliżone, 
wschodnia część kraju cechuje się pewną przejściowością klimatu, dlatego 
poszczególne lata różnią się wartościami opadowymi. Jedynie w górach ilość opadów 
jest zdecydowanie wyższa. Maksymalne opady wynoszą od 2000 do nawet 3000 mm 
rocznie. W górach opady występują cały rok, zaś na wybrzeżu skupiają się w półroczu 
zimowym. W górach zimą występują obfite opady śniegu, który utrzymuje się średnio 
do końca kwietnia. 
 
Ciekawostki dotyczące Słowenii 
 
Konstytucja Republiki Słowenii gwarantuje mniejszości węgierskiej i włoskiej prawo do 
nauki i publikacji w ich języku narodowym. Kraje te mają również zagwarantowane 
przedstawicielstwo w Zgromadzeniu Narodowym poprzez jednego deputowanego 
wybranego spośród każdej grupy etnicznej. 
Sztuczna wyspa 
Rząd Słowenii ma w planach wybudowanie do 2023 roku sztucznej wyspy o 
powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych na Adriatyku, aby powiększyć w ten sposób 
swoje niewielkie wybrzeże, którego długość wynosi zaledwie 47 kilometrów. 
Kary za fajerwerki 
Warto także wiedzieć, że w Słowenii obowiązuje 
zakaz sprzedaży fajerwerków. Zakaz obejmuje ich 
sprzedaż, posiadanie i odpalanie. Za złamanie 
prawa grozi wysoka grzywna. Najniższa kara to 400 
euro, ale za odpalenie fajerwerków kara może 
sięgnąć nawet 1,2 tys. euro. Jeżeli jakaś firma 
złamie zakaz sprzedaży tych produktów, może 
spodziewać się kary sięgającej nawet 50 tysięcy 
euro. Wprowadzenie zakazu władze tłumaczą troską 
o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. 
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Ukształtowanie terenu 
Ten mały kraj, wielkością porównywalny do województwa podlaskiego, posiada 
wszystkie formy ukształtowania terenu. Znaleźć tam można zarówno wysokie góry – 

Alpy, jak i pogórza pokryte 
winnicami. Słowenia posiada 
także dostęp do morza – 
Adriatyk. Na terenie kraju 
występują też liczne zjawiska 
krasowe, m.in. jaskinie, 
których jest tam około 7000! 
Najstarszym miastem Słowenii 
jest Ptuj, którego Historia sięga 
epoki kamienia, a pierwsza 
pisemna wzmianka o mieście 
pochodzi z roku 69 kiedy to 
Wespazjan był tam wybrany na 
cesarza Rzymu. 
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25. SZWECJA 
 
 

Konungariket Sverige  

Królestwo Szwecji 

 
 

Flaga Szwecji Herb Szwecji  

Dewiza: (szw.) För Sverige i tiden 

Hymn: Du gamla, du fria - hymn państwowy 

Kungssången - hymn królewski 

(Tyś dawna, Tyś wolna) 

 
 
Szwecja, Królestwo Szwecji – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw 
skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z 
Norwegią, Finlandią i Danią. 
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Podział administracyjny  
 
Szwecja administracyjnie podzielona jest na 21 regionów terytorialnych (szw. län) –  
odpowiednik polskiego województwa, na czele każdego stoi rada regionu (szw. 
länstyrelse) i 290 gmin (szw. kommun). Ostatnią nową gminą, która powstała w 2003 
roku. jest Knivsta, powstała z odłączenia się od gminy Uppsala. 

 

 

K = Blekinge  W = Dalarna  I = Gotland   

X = Gävleborg  N = Halland  Z = Jämtland 

F = Jönköping  H = Kalmar  G = Kronoberg   

BD = Norrbotten  M = Skåne 

AB = Sztokholm  D = Södermanland   

C = Uppsala  S = Värmland  AC = Västerbotten 

Y = Västernorrland  U = Västmanland   

O = Västra Götaland  T = Örebro 

E = Östergötland 

 

 

 

 

Geografia 

Geografia Szwecji to dział geografii zajmujący się terenami leżącymi w Szwecji, dużym 
kraju leżącym w Północnej Europie, na Półwyspie Skandynawskim. Szwecja jest 
jednym z większych państw europejskich, a największym na Półwyspie 
Skandynawskim. Szwecja znana z historii i kultury wikingów jest krajem wyżynnym, o 
chłodnym klimacie. Powierzchnia Szwecji wynosi 449 964 km², co plasuje ten kraj na 
55. miejscu na świecie i 5. w Europie pod względem powierzchni. Jest to także 
największy kraj w Północnej Europie. Około 15% powierzchni kraju leży za kołem 
podbiegunowym. Państwo to graniczy z: Norwegią na zachodzie (1 619 km), Finlandią 
na północnym wschodzie (586 km), Zatoką Botnicką na wschodzie oraz z Morzem 
Bałtyckim na południu i wschodzie. Linia brzegowa jest długa na 3218 km. 
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Klimat 

Na większości terytorium Szwecji panuje klimat 
umiarkowany, pomimo położenia kraju na północy. Panują tu 
łagodne temperatury przez wszystkie cztery pory roku. Kraj 
można podzielić na trzy strefy klimatyczne: południe (klimat 
morski), centrum (klimat kontynentalny wilgotny) oraz północ 
(klimat subpolarny). Jednak klimat Szwecji jest cieplejszy i 
suchszy niż innych krajów położonych na tej samej szerokości 
geograficznej co spowodowane jest głównie przez Golfsztrom. 
Zimy na południu kraju są cieplejsze niż w wielu rejonach 

Rosji, Kanady i USA Z powodu dużej rozciągłości z północy na południe długość 
nasłonecznienia w ciągu doby waha się dość znacznie. Za kołem podbiegunowym 
słońce nie zachodzi przez część lata oraz nigdy nie wschodzi przez część zimy. 
Sztokholm otrzymuje średnio 18 godzin słońca późnym czerwcem oraz tylko około 6 
godzin późnym grudniem. Roczna ilość godzin nasłonecznienia wynosi od 1100 do 
1900 godzin. Także różnice temperatur są znaczne. Południowe i centralne rejony 
kraju cechują się ciepłymi latami i chłodnymi zimami. Średnie najwyższe temperatury 
wynoszą tutaj od 20 do 25 °C a najniższe między 12 a 15 °C w lecie. W zimie średnia 
temperatura waha się od  -4 do 2 °C. W północnej części kraju lata są krótsze i 
chłodniejsze, a zimy dłuższe, chłodniejsze i bardziej obfite w opady śniegu. 
Temperatura często spada poniżej zera w okresie od września do maja. Fale upałów 
mogą wystąpić kilka razy w roku, także na północy zdarzają się temperatury powyżej 
25 °C. Najwyższą zanotowaną temperaturą w Szwecji było 38 °C w miejscowości 
Målilla w 1947 r. Rekord najniższej temperatury padł w 1966 r. w miejscowości 
Vuoggatjålme i wynosi -52.6 °C. Średnia wysokość opadów w Szwecji wynosi między 
500 a 800 mm rocznie, czyli mniej niż wynosi średnia światowa. Południowo-
zachodnia część kraju otrzymuje więcej opadów – między 1000 a 1200 mm, a niektóre 
rejony górskie otrzymują nawet do 2000 mm opadów rocznie. Opady śniegu występują 
zwykle od grudnia do marca na południu, od listopada do kwietnia w centralnej 
Szwecji oraz od października do maja na północy. Zdarzają się zimy, podczas których 
w południowej, a także w centralnej części kraju śnieg nie pojawia się w ogóle. 

Historia  

Za początek osadnictwa w Szwecji przyjmuje się zwykle początek cofania się lądolodu, 
ok. 13 000 lat temu. W ślad za topniejącym lądolodem posuwały się od południa, przez 
obecną Danię, grupy myśliwych i zbieraczy. Zasiedlanie całej obecnej Szwecji zajęło 
kilka tysięcy lat. Wielkim przełomem było przybycie do Skandynawii pierwszych 
plemion rolniczych, ok. 4000 p.n.e. oraz początek epoki brązu (ok. 1800 p.n.e.), a 
następnie epoki żelaza (ok. 500 p.n.e.). Szwecja początkowo podzielona była na wiele 
luźno powiązanych ze sobą obszarów, zwykle ze wspólnym władcą, ale różnymi 
prawami dzielnicowymi. W okresie średniowiecza kraj został zjednoczony i 
schrystianizowany, pojawiła się administracja centralna. Od 1397 aż do 1. połowy XVI 
w. Szwecja wchodziła w skład unii kalmarskiej, często jednak rządzona była przez 
własnego króla lub namiestnika. Na XVII w. przypada okres mocarstwowości 
szwedzkiej i jej największego zasięgu terytorialnego. Większość jednak zdobytych 
obszarów została utracona w XVIII w. Finlandia oraz Pomorze odpadło od Szwecji na 
pocz. XIX w. W 1814 Szwecja zawarła unię personalną z Norwegią, rozwiązaną w 1905. 
Od 1814 Szwecja nie prowadziła żadnej wojny, zachowując konsekwentnie neutralność 
w toczących się wokół niej konfliktach. Zmiany ustrojowe rozpoczęte już w drugiej 
połowie XIX wieku i na początku XX wieku, takie jak reforma parlamentu 1866, 
powstanie nowoczesnych partii, wprowadzenie rządów parlamentarnych, powszechne 
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prawo wyborcze 1919 uczyniły ze Szwecji liberalne i nowoczesne państwo. W 1905 od 
Szwecji odłączyła się Norwegia, kładąc kres długoletniej unii. Szwecja zachowała 
neutralność podczas I i II wojny światowej, co uchroniło ją od zniszczeń i kosztów 
wojennych oraz wzmocniło jej gospodarkę. W dniu ataku Niemiec na ZSRR, III Rzesza 
zażądała od rządu Szwecji udostępnienia infrastruktury kolejowej oraz taboru 
kolejowego dla tranzytu 163. Dywizji Piechoty III Rzeszy, z okupowanej Norwegii do 
Finlandii co było przyczyną kryzysu politycznego (midsommarkrisen). Wyrażenie zgody 
na niemieckie żądanie było wyraźnym odstępstwem od deklarowanej przez Szwecję 
neutralności[5]. Od lat trzydziestych władzę sprawowali głownie socjaldemokraci z 
partii SAP. Ich rządy przyniosły liczne reformy socjalne, przeprowadzone w duchu 
progresywizmu. W latach 50.-70. nastąpiła rozbudowa państwa opiekuńczego, 
związana z szybkim rozwojem gospodarczym. Głową państwa obecnie jest Karol XVI 
Gustaw. 

Ciekawostki dotyczące Szwecji 

Nobel  Gotlandia to szwedzka wyspa na Bałtyku, z truflami i 
zabytkami do odwiedzenia. Przede wszystkim należy wspomnieć 
o tym, że w Szwecji urodził się Alfred Bhernard Nobel. Część 
swojego majątku przeznaczył na nagrody. Jak sam napisał w 
swoim testamencie : „Pieniądze mają być podzielone na pięć 
różnych części i przyznawane następująco: pierwsza część - 
osobie, która dokona najważniejszego odkrycia lub wynalazku 
w fizyce; druga - osobie, która dokona najważniejszego odkrycia 
lub ulepszenia w chemii; trzecia - osobie, która dokona 
najważniejszego odkrycia w dziedzinie fizjologii, lub medycyny; 
czwarta - osobie która w dziedzinie literatury napisze 

najwybitniejsze dzieło o tendencjach idealistycznych i piąta część osobie, która będzie 
najlepiej na rzecz braterstwa narodów, likwidacji, lub ograniczenia stałych armii i 
zwoływania oraz popierania kongresów pokojowych.”  

Gotlandia Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć to Gotlandia. Jest to wyspa 
należąca do Szwecji i największa wyspa na Morzu Bałtyckim. Na owej wyspie rosną… 
trufle. W Szwecji również można łowić ryby w wielkich jeziorach i wodach morskich 
bez specjalnych zezwoleń. Pozwala na to obowiązujące w tym kraju prawo użyteczności 
publicznej. W skład wspomnianego prawa wchodzi inny przypis tzw. „Stare Prawo”, 
który zezwala na czasowe użytkowanie gruntu. W rzeczywistości znaczy to tyle, że 
możemy na obcym terenie np. łące rozbić namiot i przemieszkać powiedzmy weekend. 
Warunkiem jest jednak pozostawienie owego terenu w stanie nie gorszym niż przed 
użytkowaniem oraz o ile teren nie jest odgrodzony. W latach 1936-1975 w Szwecji w 
ramach programu eugenicznego (selektywna metoda rozmnażania ludzi lub zwierząt) 
prowadzono na masową skalę przymusową sterylizację osób uważanych za 
„niepełnowartościowe”. 

Ikea W 1943 roku powstała jedna ze znanych 
nam dziś marek. Założył ją Ingvar Kamprad z 
Elmtaryd w Agunnaryd – IKEA. 

Stół szwedzki Ze Szwecji pochodzi również 
określenie „stół szwedzki” na którym podawano 
ogromnej ilości przekąsek i dań głównych. W 
XIX wieku owe stoły dochodziły nawet do 15 
metrów kwadratowych swej objętości. Ciekawą 
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nowinką a zarazem tradycją jest sposób obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Nie 
przestrzeganie owej tradycji równa się z zepsuciem sobie a także rodzinie całego 
okresu świątecznego. Mowa tu o gromadzeniu się w okresie wigilijnym przed 
odbiornikami telewizyjnymi by obejrzeć – emitowane co rok te same – bajki. W języku 
szwedzkim nie istnieje słowo „proszę”. W zamian stosuje się przy każdej okazji słowo 
„dziękuję”. Jest ono używane wręcz nagminnie. W Szwecji wszyscy mówią do siebie na 
„ty”. Jest to rzadko spotykany przejaw równości społecznej, z której sami Szwedzi są 
bardzo dumni. 

Dalarna  Jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych na świecie symboli 
Szwecji jest konik z Dalarna. Jest to 
ręcznie malowana i strugana z drewna 
sosnowego figurka. Tradycją stało się też 
darowanie jej w prezencie. 
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26. WĘGRY 

 
Magyarország  

Węgry 

 

 
Flaga Węgier Herb Węgier  

Hymn: Ferenc Kölcsey: „Hymnus, a’ 

Magyar nép zivataros századaiból” 

(„Hymn, z burzliwych wieków narodu 

Węgierskiego”) 

 

Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 
członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej. Do 1946 
Królestwo Węgier, z epizodem Węgierskiej Republiki Ludowej (XI 1918-III 1919) i 
Węgierskiej Republiki Rad (III-VIII 1919), 1946-1949 Republika Węgierska. Po 
przejęciu pełni władzy przez partię komunistyczną i stworzeniu państwa 
monopartyjnej dyktatury partii komunistycznej 1949-1989 Węgierska Republika 
Ludowa. WRL, państwo satelitarne ZSRR, była członkiem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ od 1955, a także 

Układu Warszawskiego i RWPG 
jako element bloku wschodniego. 
W latach 1956–1962 powstanie 
węgierskie 1956 (stłumiona przez 
Armię Radziecką próba 
uniezależnienia się od ZSRR) 
było przedmiotem debaty w 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ[3]. 
W wyniku obrad Trójkątnego 
Stołu (czerwiec 1989) nastąpiła 
transformacja ustrojowa i po 
przeprowadzonych 25 marca 
1990 wolnych wyborach 
Węgierska Republika Ludowa 
została przekształcona w 
demokrację parlamentarną, 
Republikę Węgierską 
(proklamowaną oficjalnie 23 
października 1989). 1 stycznia 

2012 nowa Konstytucja Węgier ustanowiła nową nazwę: Węgry – Magyarország. 
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Podział administracyjny 

Dzisiejszy podział administracyjny Węgier jest trzystopniowy. Obszar państwa jest 
podzielony na komitaty (obecnie 19), które dzielą się na powiaty (dawniej járás, 
obecnie kistérség – 168), a te – na gminy (települései – miejskie város, obecnie 214, 
oraz wiejskie község i nagyközség, obecnie 2898). Rangę równą powiatom mają miasta 
na prawach komitatu (megyei jogú város, obecnie 23). Szczególny status, równy 
komitatowi, ma stołeczny Budapeszt (főváros), który dzieli się na dzielnice (kerület). 
Jednostki podziału administracyjnego Węgier są zarówno jednostkami administracji 
rządowej, jak i samorządu terytorialnego. Dla celów statystyki wspólnotowej komitaty 
Węgier zgrupowano w systemie NUTS w 7 regionów: 

� zachodni kraj zadunajski, środkowy kraj zadunajski, południowy kraj 
zadunajski, środkowe Węgry, północne Węgry, południowa Wielka Nizina, 
północna Wielka Nizina. 

 

Geografia 

Węgry są krajem leżącym w Europie Środkowej, nie mającym dostępu do morza. 
Państwo to charakteryzuje się nizinnym krajobrazem i ciepłym, umiarkowanym 
klimatem. Przez Węgry przepływa druga co do długości rzeka Europy – Dunaj. Kraj jest 
słabo zalesiony. Przyroda silnie przekształcona przez człowieka. Są nieomal w całości 
położone w nizinnej i równinnej Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze 
Północnowęgierskie – należące do Karpat pasmo średnich gór (Börzsöny, Gödöllő, 
Czerhat, Mátra z najwyższym szczytem Węgier Kékes, Góry Bukowe, Góry Tokajsko-
Slańskie) na północnym wschodzie kraju oraz Alpy Węgierskie (Góry Soprońskie i 
Kőszeg) na granicy zachodniej. Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na 
Węgrzech leży największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. W mieście Hévíz 
znajduje się największe na świecie jezioro termiczne – Hévíz.  

Węgry graniczą z następującymi państwami: 

Austria – 366 km     Chorwacja – 329 km     Serbia – 151 km     Słowenia – 102 km 
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Ukraina – 103 km    Rumunia – 443 km    Słowacja – 677 km 

Powierzchnia – 93 032 km² 

Klimat 

Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Na 
większości obszaru Węgier klimat ma cechy kontynentalne, 
na zachodzie zaznacza się wpływ mas powietrza oceanicznego, 
a na południowym zachodzie masy powietrza 
śródziemnomorskiego. Generalnie Węgry są krajem ciepłym, 
gdzie klimat umiarkowany cechuje się dość wysokimi 
wartościami termicznymi, jednak zimy choć krótkie, nie są 
zbyt łagodne. Temperatury zimowe wynoszą od −1 °C do −3, 
−4 °C na wschodzie, najzimniejszym miesiącem jest styczeń. 

Na wschodzie notuje się wyższe amplitudy termiczne przez co w nocy występują duże 
spadki temperatur. Lata są długie i ciepłe, wręcz upalne. Średnia dobowa wynosi w 
lipcu od  20 °C na zachodzie do 25 °C na południu. W górach ze względu na niewielkie 
wysokości wartości termiczne o osiągają 17–18°. Średnia roczna suma opadów wynosi 
od 800–900 mm w górach na zachodzie do 500–600 mm na nizinach. W środkowej 
części Wielkiej Niziny Węgierskiej opady są niskie i wynoszą poniżej 500 mm. Aura 
cechuje się przewagą opadów letnich, a na nizinach występują częste i długotrwałe 
susze. Węgry są nawiedzane przez opady śniegu, ale pokrywa śnieżna utrzymuje się 
długo tylko w najwyższych częściach Pogórza Północnego. 

Historia 

Pierwotnie zamieszkująca tereny Węgier ludność celtycka została w I w. p.n.e. podbita 
przez Rzymian, którzy założyli na terenach w zakolu Dunaju prowincję o nazwie 
Panonia. Po upadku Rzymu tereny te zajmowane były kolejno przez Hunów, 
Wandalów, Gepidów i Awarów, zaś w początkach IX wieku powstało tu słowiańskie 
Państwo Wielkomorawskie, któremu kres położyło pojawienie się pod koniec IX wieku 
Madziarów pod wodzą Arpada. Dynastia Arpadów panowała na Węgrzech do 1301 
roku. Za twórcę państwa uważany jest, koronowany w 1001 pierwszy król Węgier, 
Stefan I Święty, który ostatecznie przeprowadził chrystianizację swojego państwa. W 
latach 1241–1242 Węgry, jak wiele innych krajów wschodniej Europy, zostały 
zniszczone przez najazdy mongolskiej Złotej Ordy. Szczyt potęgi państwo węgierskie 
osiągnęło za panowania Ludwika Andegaweńskiego (1342–1382), także króla Polski, 
kiedy Węgry sięgały od Adriatyku po Morze Czarne i skutecznie przeciwstawiały się 
ekspansji Turcji w Europie. Ich powrót do potęgi nastąpił za czasów Macieja Korwina 
(1458–1490), który przyłączył do królestwa Śląsk, Łużyce, Morawy oraz Dolną Austrię. 
Potęga Węgier załamała się jednak zupełnie po 1526 w wyniku klęski w bitwie z 
Imperium Osmańskim pod Mohaczem. Po wojnie domowej pomiędzy pretendującym do 
tronu Ferdynandem Habsburgiem a Janem Zapolyą – wybranym przez szlachtę 
węgierską królem Węgier, cały teren dzisiejszych Węgier został opanowany przez 
Turcję. Część terytorium dotychczasowego królestwa dostała się rodzinie Habsburgów 
jako dziedzina rodowa – w konsekwencji postanowień układu wiedeńskiego (1515) 
pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami, z części utworzono Księstwo Siedmiogrodu, 
którego pierwszym władcą był Jan Zygmunt Zapolya, zięć Zygmunta Starego, częścią 
centralną z Budą zarządzał bezpośrednio (jako prowincją turecką) sułtan Sulejman 
Wspaniały. Zostało to ustalone postanowieniami pokoju z 1541 między Imperium 
Osmańskim a Imperium Habsburgów. 
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Po pokoju w Karłowicach (1699) i wycofaniu się Turków z Europy Środkowej, w 
wyniku klęski w bitwie pod Wiedniem (w trakcie ostatniej ofensywy Imperium 
Osmańskiego w Europie Środkowej) i dalszych klęsk w wojnie toczonej do roku 1699 z 
Ligą Świętą (Państwo Kościelne, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Republika Wenecka i 
Imperium Habsburgów), do których w 1686 dołączyło Carstwo Rosyjskie, całość 
terytorium Królestwa Węgier znalazła się pod władzą Habsburgów. Węgry, które 
stanowiły osobne królestwo, w 1804 roku weszły jako prowincja do nowo utworzonego 
Cesarstwa Austrii, na czele którego stanął Franciszek I. W wyniku słabości 
wewnętrznej i klęski w wojnie z Prusami (1866) Austria zmuszona została do nadania 
drugiemu pod względem znaczenia narodowi monarchii – Węgrom – statusu 
współgospodarza i w 1867 powstały Austro-Węgry. Całkowitą samodzielność uzyskano 
dopiero po I wojnie światowej. W okresie rozpadu monarchii austro-węgierskiej, po 
rozpoczętej 31 października 1918 r. rewolucji Węgry zostały 16 listopada 1918 
ogłoszone republiką, której prezydentem został Mihály Károlyi. W marcu 1919 władzę 
przejęli komuniści, proklamując Węgierską Republikę Rad – dyktaturę bolszewicką 
pod przywództwem Béli Kuna. Węgierska Republika Rad przetrwała przez 133 dni i 
została obalona w wyniku inwazji wojsk rumuńskich i czechosłowackich. W 1920 
Węgry utraciły, w wyniku traktatu w Trianon dostęp do morza oraz dwie trzecie swego 
terytorium (Burgenland, Słowacja, Zakarpacie, Siedmiogród, Wojwodina, Chorwacja i 
Slawonia), z 325 tys. km² pozostało 93 tys. km². W wyniku ustaleń traktatu Węgry 
utraciły również niemal dwie trzecie ludności (pozostało 8 z 21 milionów). Poza 
granicami Węgier znalazło się 3,5 milionów Węgrów, głównie w południowej Słowacji i 
siedmiogrodzkim Seklerlandzie oraz części Wojwodiny, w tym obszary o zwartym 
osadnictwie i większości węgierskiej. Węgry uznane za pozostałość Austro-Węgier i 
stronę wojującą w I wojnie światowej zostały obarczone na kolejne 33 lata płatnością 
reparacji wojennych. Oprócz tego zmniejszono liczebność armii węgierskiej do 32 
tysięcy i zakazano obowiązkowej służby wojskowej. Politycy francuscy (Georges 
Clemenceau) otwarcie przyrzekli Węgrom w chwili podpisania traktatu możliwość jego 
rewizji w oparciu o kryterium etnograficzne i statut Ligi Narodów, obietnica ta nie 
została dotrzymana. Wobec postanowień traktatu na Węgrzech w całym okresie 
międzywojennym dominowała chęć rewizji jego postanowień, uznawanych za sprzeczne 
z zasadą samostanowienia narodów. Zdominowało to politykę zagraniczną Królestwa 
Węgier i jego stosunki z sąsiadami. Formalnie Węgry ogłoszono ponownie monarchią, 
jednak tron pozostał nieobsadzony. Dwukrotne próby odzyskania korony przez króla 
Karola IV nie powiodły się, a na czele państwa jako regent stanął były admirał austro-
węgierskiej floty – Miklós Horthy. W wyniku kryzysu gospodarczego i rewizjonistycznej 
propagandy, nastąpiło zbliżenie z III Rzeszą, przystąpienie do Paktu Trzech i od 
czerwca 1941 udział w II wojnie światowej po stronie Państw Osi. W sierpniu 1943 
rząd Węgier i regent Horthy zaproponował aliantom traktat pokojowy, co w marcu 
1944 spowodowało zajęcie Węgier przez Wehrmacht. Wobec konsekwentnych prób 
zawarcia zawieszenia broni podejmowanych, również po niemieckiej okupacji Węgier, 
przez regenta i rząd węgierski, w październiku 1944 (po wkroczeniu Armii Czerwonej 
na terytorium Węgier) Niemcy dokonali zamachu stanu na Węgrzech, uprowadzając i 
internując regenta Miklosa Horthy’ego i wprowadzając rząd marionetkowy Ferenza 
Szalasiego i faszystowskiej partii strzałokrzyżowców. Już w październiku 1944 część 
Węgier została zajęta przez Armię Czerwoną (wojska węgierskie walczyły wyłącznie na 
wschodnim froncie), ostatnie walki zakończyły się na terenie Węgier 4 kwietnia 1945. 
Po wojnie kraj należał do bloku wschodniego, będącego pod kontrolą ZSRR. Próba 
odzyskania niepodległości i demokratyzacji w 1956 (powstanie węgierskie) zakończyła 
się krwawą radziecką interwencją zbrojną. W roku 1989 Węgry podważyły żelazną 
kurtynę dzielącą bloki wschodni i zachodni, otwierając granicę z Austrią. W 1990 
przeprowadzono na Węgrzech pierwsze po II wojnie światowej wolne i demokratyczne 
wybory. 25 kwietnia 2011 roku prezydent Pal Schmitt podpisał nową Konstytucję 
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Węgier, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Konstytucja Węgier jest 
krytykowana przez opozycję węgierską i międzynarodowe organizacje zajmujące się 
prawami człowieka za konserwatyzm i „brak niektórych mechanizmów 
demokratycznego równoważenia władzy”. Konstytucja zmieniła nazwę państwa z 
Republika Węgierska na Węgry. 

Ciekawostki dotyczące Węgier 

Jezioro Balaton na Węgrzech jest największym w kraju i jednym z większych akwenów 
słodkowodnych w Europie. Ma ono aż 77 km długości, a w najszerszym miejscu jego 
szerokość przekracza 14 km. 

Dania Węgrzy uznali rosół z indyka à la Újházy (rosół złamany przez pomidorowy 
przecier, paprykę i grzyby) za swoje ulubione danie. W kategorii dań głównych wygrała 
faszerowana kapusta, a wśród deserów – ptasie mleczko. 

Termy Wody termalne to dar natury, którego można Węgrom tylko pozazdrościć. 
Naturalnie gorąca woda wypływa tu z ziemi w tak wielu miejscach, że gdziekolwiek 
staniemy na pewno znajdziemy w pobliżu ciepłe kąpielisko. Tamtejsze wody termalne 
wykorzystywali już Rzymianie, którzy władali naddunajską prowincją Panonia. 
Archeolodzy odkryli na Węgrzech 21 miejsc, w których władcy starożytnego świata 
zażywali ciepłych kąpieli. Jedno z nich znajdowało się nawet w pobliżu Budapesztu. 
Nazwa tego miejsca – Aquincum – pochodzi od łacińskiego słowa aqua oznaczającego 
wodę. Dziś zarysy murów rzymskich budowli widoczne są na przedmieściach stolicy. 
W sumie na Węgrzech jest ponad 1000 kąpielisk termalnych, a tylko stolica może 

poszczycić się aż 123 ujęciami ciepłej źródlanej wody i 50 
kąpieliskami. 

Wynalazek Mało kto zdaje sobie sprawę, że codziennie 
używane przez nas narzędzie jakim jest długopis zostało 
wynalezione przez Węgra 
László Bíró. 

Papryka Na Węgrzech istnieje 
ponad 1000 odmian papryki. 
Najostrzejsza z nich jest 100 
razy mocniejsza niż 
papryczka chili, a zaledwie 
1/100 łyżeczki jest w stanie 
tak mocno zapiec w gardle że 
litr mleka tego nie 
zneutralizuje. 
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27. WIELKA BRYTANIA 

 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland  

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej 

 
 

Flaga Wielkiej 
Brytanii 

Herb Wielkiej 
Brytanii  

Dewiza: (fr.) Dieu et mon droit 

(Bóg i moje prawo) 

Hymn: God save the Queen 

(Boże chroń królową) 

 

 

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – 
unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej 
Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, 
Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Guernsey, Jersey i Wyspa 
Man, posiadają odrębny status dependencji Korony brytyjskiej i nie wchodzą w skład 
Zjednoczonego Królestwa. Terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii są: Akrotiri, 
Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium 
Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, 
Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. 
Helena, Turks i Caicos. Wielka Brytania jest członkiem-założycielem Wspólnoty 
Narodów zrzeszającej byłe kolonie, dominia i inne posiadłości brytyjskie, wchodzi także 
w skład G8. Jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ posiadającym prawo 
weta. Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw obecnych czasów. Jej siły zbrojne 
stacjonują w 80 krajach świata (największe stałe garnizony są w Niemczech, na 
Cyprze, na Falklandach, w Gibraltarze i w Kanadzie). Wielka Brytania posiada również 
ok. 200 głowic atomowych. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych 
w Unii Europejskiej. 
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Podział administracyjny 

Wielka Brytania podzielona jest na dwa kraje: Anglię i Szkocję; jedno księstwo: Walię; 
jedną prowincję: Irlandię Północną. Szczegółowy podział administracyjny nie jest 
ustalony przez rząd centralny, lecz samodzielnie w każdej z części, więc pomiędzy 
częściami istnieją duże różnice w organizacji administracji samorządowej: 

� w Anglii nie ma dualizmu administracji terytorialnej, czyli występowania obok 
siebie administracji rządowej i samorządowej. Rząd zajmuje się sprawami całego 
kraju. Istnieje podział na regiony, hrabstwa, dystrykty i parafie (parish) – zobacz 
podział administracyjny Anglii. 

� podział Irlandii Północnej wynika z podziału całej wyspy Irlandii – sześć z 
dziewięciu hrabstw prowincji Ulster należy do Zjednoczonego Królestwa, tworząc 
Irlandię Północną – zobacz hrabstwa Irlandii. 

� Szkocja od 1996 dzieli się na 32 hrabstwa – zobacz podział administracyjny 
Szkocji. 
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� Walia również w 1996 roku podzielona została na 22 jednostki administracyjne: 
9 hrabstw, 10 hrabstw miejskich i 3 miasta, wszystkie o równym statusie – 
zobacz podział administracyjny Walii. 

Jednostka Rodzaj Stolica Język urzędowy Język używany 

 Anglia królestwo Londyn de facto angielski angielski, kornijski 

 Szkocja królestwo Edynburg angielski, gaelicki szkocki angielski, gaelicki szkocki i scots 

 Walia księstwo Cardiff angielski, walijski angielski, walijski 

 Irlandia Północna prowincja Belfast angielski, irlandzki angielski, irlandzki 

 

Geografia 

Generalnie góry i wzgórza są w zachodniej części wyspy i opadają łagodnie na wschód, 
przy czym wysokość wzniesień na ogół rośnie w kierunku północnym. U wybrzeży 
Wielkiej Brytanii występują pływy morskie, do 15 m w estuarium Severn, co jest drugą 
najwyższą wielkością w świecie po zatoce Fundy. Istnienie pływów powoduje, że rzeki 
uchodzą estuariami. W Anglii najdłuższe i największe rzeki to Severn (354 km), Tamiza 
(346 km) i Trent (298 km). Największymi miastami są Londyn (7,56 mln osób), 
Birmingham (1,02 mln), Manchester, Sheffield, Liverpool, Leeds, Bristol oraz 
Newcastle upon Tyne. Podmorski tunel (Eurotunel) niedaleko Dover łączy Wielką 
Brytanię z Francją. Walia jest krajem górzystym, a jej najwyższy szczyt to Snowdon 
(1085 m n.p.m.). Na północ od głównego lądu leży wyspa Anglesey. Największym 
miastem i stolicą jest Cardiff, znajdujące się w południowej Walii. Szkocja pod 
względem geograficznym jest krajem bardzo zróżnicowanym, z wyżynami na południu, 
wąskim pasem nizin między Edynburgiem a Glasgow oraz górami na północy i 
zachodzie, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii – Ben Nevis (1343 m 
n.p.m.). Płynie tu Tay – największa rzeka Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę przepływ 
przy ujściu. W Szkocji można spotkać wiele zatok, fiordów i jezior. U jej północnych 
wybrzeży rozsianych jest wiele wysp: Hebrydy, Orkady czy Szetlandy. Główne miasta 
to Edynburg, Glasgow i Aberdeen. Irlandia Północna, obejmująca północno-wschodnią 
część wyspy Irlandia, jest krajem pagórkowatym. Główne miasta to Belfast i Derry. 

Klimat 

Wyspiarskie położenie, a zwłaszcza sąsiedztwo ciepłego Prądu 
Północnoatlantyckiego (przedłużenie Prądu Zatokowego), 
opływającego Wyspy Brytyjskie od północy i zachodu, 
powodują, że Wielka Brytania ma klimat umiarkowany ciepły, 
wybitnie morski. 
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Historia 

Początki osadnictwa na Wyspach Brytyjskich datowane są na 10 000 p.ne. Po wysoce 
rozwiniętej kulturze neolitycznej pozostały liczne budowle megalityczne (Stonhenge). W 
1. poł. I tysiąclecia p.n.e. do Brytanii dotarli pierwsi Celtowie — proces ten zakończył 
się w I w. p.n.e. kiedy to także na wyspę dotarły legiony Juliusza Cezara. 
Systematycznego podboju Brytanii dokonał cesarz Klaudiusz i jego następcy (od 43 r. 
n.e.). Panowanie rzymskie trwało do ok. 410, nie obejmując tylko Szkocji, od której 
odgrodzono się Wałem Hadriana. W V–VI w. nastąpił podbój obecnych ziem 
angielskich przez germańskich Anglów, Sasów i Jutów. Nowi panowie utworzyli siedem 
królestw (tzw. heptarchia), które uległy chrystianizacji poczynając od 597. Od końca 
VIII w. Brytania stała się celem najazdy wikingów, których ekspansję powstrzymali 
dopiero w X w. jednoczący Anglię królowie Wessexu. W 1. poł. następnego stulecia 
większa część Anglii znalazła się w obrębie monarchii Kanuta Wielkiego, króla Danii i 
Norwegii. W 1066 nastąpił podbój Anglii przez Normanów pod wodzą księcia Wilhelm I 
Zdobywca, który zapoczątkował trwającą do dziś ciągłość dynastyczną i 
instytucjonalną monarchii angielskiej. Wstąpienie na tron Henryka II Plantageneta, 
prawnuka po kądzieli Wilhelma I, na trzy wieki połączyło historię państw po obu 
brzegach Kanału La Manche (1154). Do posiadanych przez Normanów Anglii i 
Normandii dodał własną Andegawenię i ogromny posag żony, Eleonory Akwitańskiej, 
dziedziczki 1/3 Francji (Poitou, Gaskonia). Kontynentalne włości Plantagenetów, 
wielokrotnie przewyższające domenę królów francuskich stanowiły zagrożenie dla 
pozycji Kapetyngów. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tej dynastii, Filip II 
August, zręcznie wykorzystał konflikty dynastyczne Plantagenetów, a zwłaszcza 
nieudolność Jana Bez Ziemi i ograniczył jego posiadłości do okolic Bordeaux 
(Gujenna). Kiedy sto lat później wygasła główna gałąź Kapetyngów, król Anglii Edward 
III, jako wnuk Filipa IV Pięknego, zgłosił swoje pretensje do tronu Francji. 
Zapoczątkowało to długotrwałą serię konfliktów zwanych wojną stuletnią (1337–1453), 
zakończonych klęską Anglii i utratą wszystkich dóbr we Francji (z wyjątkiem Calais do 
1558). Od XI w. trwał systematyczny podbój Walii, zakończony przez Edwarda I (1284), 
a od XII w. także Irlandii. Próba przyłączenia Szkocji na przełomie XIII i XIV w. 
zakończyła się nie powodzeniem, a na tronie w Edynburgu zasiadła dynastia Stuartów. 
Klęski militarne i upadek autorytetu monarchii w XIII w. ułatwiły przemiany ustrojowe 
— wydanie Wielkiej Karty Swobód (1215) i powstanie parlamentu (1265), które dały 
początek brytyjskiemu systemowi przedstawicielskiemu. Po krwawej, wyniszczającej 
wojnie domowej pomiędzy gałęziami Plantagenetów — Yorkami i Lancasterami (wojna 
dwóch róż), 1485 na tron wstąpiła dynastia Tudorów. Drugi z jej przedstawicieli, 
Henryk VIII ogłosił się głową Kościoła, zwanego odtąd anglikańskim i zerwał z Rzymem 
(1532–34). Mimo kilkukrotnych prób restauracji katolicyzmu (Maria I Tudor, Jakub II) 
i pogłębienia nurtu protestanckiego, anglikanizm pozostał dominującym wyznaniem 
do XXI w. Na panowanie ostatniej z Tudorów, Elżbiety I, przypadł złoty okres w 
kulturze angielskiej. Elżbietańska Anglia stała się także potęgą polityczną, skutecznie 
przeciwstawiając się ekspansji hiszpańskich Habsburgów, zarówno w Europie, jak i na 
morzu (zwycięstwo nad Wielką Armadą). Monarchini zainicjowała politykę kolonialną 
Anglii (Ameryka Północna). W 1603 tron objęła dynastia Stuartów, co zapoczątkowało 
unię personalną Anglii ze Szkocją. Absolutystyczne dążenia Jakuba I i Karola I 
doprowadziły do oporu mieszczaństwa i części nowej szlachty (gentry). Wygrana przez 
siły parlamentu wojna domowa (1642–48), zakończyła się ścięciem króla Karola I i 
proklamowaniem republiki (1649–60), którą rządził autorytarnie jako lord protektor 
(1653–58) O. Cromwell. Po restauracji Stuartów parlament przyjął jeden z 
fundamentów brytyjskiego prawa Habeas Corpus Act, gwarantujący poddanym 
nietykalność osobistą. W wyniku tzw. wspaniałej rewolucji 1688–89 i obaleniu Jakuba 
II Anglia stała się monarchia parlamentarną. Za panowania ostatniej ze Stuartów, 
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królowej Anny w 1707 nastąpiło zjednoczenie Anglii i Szkocji w Królestwo Wielkiej 
Brytanii. W 1714 tron przejęła niemiecka dynastia hanowerska. W połowie XVIII w. 
ukształtował się system rządów gabinetowych (stronnictwa wigów i torysów). Po 
zniszczeniu konkurencyjnego francuskiego imperium kolonialnego w Ameryce 
Północnej i Indiach (1763), próba wzmożenia eksploatacji kolonii amerykańskich 
doprowadziła do wybuchu w nich wojny o niepodległość (1775–83) i powstania Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Wielka Brytania 1793–1815 była główną siłą wszystkich 
sześciu koalicji walczących z rewolucyjną i napoleońską Francją. Zapoczątkowana ok. 
1770 rewolucja przemysłowa uczyniła z Wielkiej Brytanii 1. gospodarczą potęga 
świata, dopiero w latach 70. XIX w. prześcigniętą przez amerykańską. Przemiany 
ekonomiczne wywołały także silne konflikty społeczne (ruch czartystów). Trwająca 
nieprzerwanie od końca XVI w. ekspansja kolonialna na wszystkich kontynentach 
znalazła swoją kulminację w XIX w., kiedy to wokół Zjednoczonego Królestwa powstało 
największe imperium światowe, obejmujące czwartą część zamieszkałych lądów (Indie 
— od 1876 cesarstwo, Kanada, Antyle, Australia, Nowa Zelandia, 1/3 Afryki, głównie 
Wschodniej i Południowej, Malaje, Hongkong). Symbolem tej epoki stała się panująca 
1837–1901 królowa Wiktoria. Poważnym zagrożeniem dla jedności Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (powstałego formalnie 1800) były 
emancypacyjne dążenia katolickich Irlandczyków, żądających autonomii (home rule). 
Kwestia irlandzka przerodziła się w konflikt zbrojny (powstanie wielkanocne w 
Dublinie 1916) i doprowadziła do oderwania się większości Irlandii. Tradycyjny, 
większościowy system jednomandatowych okręgów wyborczych powodował istnienie 
dwóch rywalizujących sił politycznych — Partii Konserwatywnej i Partią Liberalnej, 
którą od lat 20. XX w. zastąpiła socjaldemokratyczna Partią Pracy. Począwszy od 
Edwarda VII (1901–10), na tronie brytyjskim zasiada dynastia Koburgów, która 1917, 
zacierając niemieckie pochodzenie zmieniła nazwisko na Windsor. Od 2. poł. XIX w. 
postępował proces usamodzielniania się kolonii zamieszkałych przez europejskich 
osadników — Kanada (1867), Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Południowa 
Afryka (1910), które uzyskiwały ograniczoną suwerenność państwową w ramach 
imperium jako tzw. dominia, z monarchą brytyjskim jako władcą. Wielka Brytania 
wzięła udział w I wojnie światowej jako członek zwycięskiej ententy, okupiwszy to 
stratą, głównie na froncie francuskim, miliona zabitych żołnierzy. Na mocy traktatu 
wersalskiego rozszerzyła swoje posiadłości kolonialne o poniemieckie i potureckie 
mandaty w Afryce (m.in. Tanganika i Afryka Południowo-Zachodnia), na Bliskim 
Wschodzie (Irak, Transjordania, Palestyna) i w Oceanii. W 1931 imperium brytyjskie 
zostało przekształcone w Brytyjską Wspólnotę Narodów (ob. Wspólnota Narodów). Od 
lat 20. narastały ruchy niepodległościowe w koloniach, zwłaszcza w Indiach 
(działalność M. Gandhiego). W okresie międzywojennym rządy w Wielkiej Brytanii 
sprawowały głównie gabinety koalicyjne (oparte przede wszystkim na 
konserwatystach). Po okresie polityki ustępstw (appeasementu) wobec III Rzeszy 
(premier N. Chamberlain w Monachium — 1938), rząd brytyjski zdecydował się 
udzielić gwarancji bezpieczeństwa Polsce wiosną 1939, a 3 IX 1939 wypowiedział 
wojnę Niemcom, nie przystępując jednakże do działań zbrojnych. Po klęsce Francji 
wiosną 1940 Wielka Brytania pozostała najważniejszym, do czasu przystąpienia 1941 
USA i ZSRR, członkiem koalicji antyhitlerowskiej (rząd W. Churchilla), dźwigając cały 
ciężar wojny (bitwa o Anglię, walki w Afryce i na Dalekim Wschodzie). Mimo 
uczestnictwa we wszystkich konferencjach koalicji (Teheran, Jałta, Poczdam) pozycja 
Wielkiej Brytanii w wyniku II wojny światowej bardzo osłabła. Podczas swoich rządów 
Partii Pracy przeprowadziła 1945–51 liczne reformy gospodarcze i socjalne 
(nacjonalizacje). Procesy te zahamowały ponowne rządy konserwatystów (1951–64 i 
1970–74). W 1949 Zjednoczone Królestwo zostało członkiem NATO, 1960–72 — EFTA, 
od 1973 EWG (od 1993 UE). Przyznanie niepodległości Indiom i Pakistanowi 1947 
zapoczątkowało rozpad imperium kolonialnego (głównie 1956–66). 1969 wybuchł 
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długotrwały i krwawy konflikt w Irlandii Północnej między protestancką większością i 
katolikami, zażegnany dopiero 1998 po podpisaniu porozumienia wielkanocnego. W 
latach 70. silny kryzys gospodarczy i społeczny wyniósł do władzy najpierw Partię 
Pracy, a następnie konserwatystów (1979–97 rządy M. Thatcher i J. Majora), którzy 
radykalne liberalne reformy gospodarcze przyniosły poprawę sytuacji ekonomicznej. W 
1997 do władzy powróciła Partia Pracy (premier A. Blair). W 1999 weszły w życie 
postanowienia prawne o dewolucji czyli nadaniu samorządu Szkocji i Walii, w których 
powstały krajowe parlamenty i rządy. Od lat 80. coraz większe wpływy uzyskują jako 
trzecia siła polityczna centrowi Liberalni Demokraci. Kontynuując tzw. specjalne 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytania od 2001 uczestniczy w koalicji 
antyterrorystycznej (Afganistan, Irak). Od 1952 panuje królowa Elżbieta II. 

Ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii 

Na Zjednoczone Królestwo mówi się potocznie Anglia lub Wielka Brytania. Jednakże, 
Anglia to tylko nazwa jednej z części składających się na całe państwo a Wielka 
Brytania to wyspa, na której znajdują się: Anglia, Szkocja i Walia. Pełna nazwa  

� Heathrow to największy port lotniczy Europy i pierwsze pod względem ilości 
obsługiwanych pasażerów lotnisko na świecie 

 

� W Londynie żyje 12 milionów ludzi - jest to największe europejskie miasto 

� Anglicy są najbardziej otyłym narodem w europie - 22.3% mężczyzn i 23% kobiet 
jest otyłych 

� Najwyższą górą w Wielkiej Brytanii jest Ben Nevis w Szkocji - ma wysokość 1343 
metrów 
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� Anglicy co nie trudno się dziwić piją najwięcej na świecie herbaty - 2,5 raza 
więcej niż Japończycy i 22 razy więcej niż Francuzi czy amerykanie. 

 

� Uniwersytet Oxforda miał kiedyś prawo zabraniające studentom wnoszenia do 
klas łuków i strzał. 

 

� Policja w Wielkiej Brytanii nie nosi broni palnej - jedynie w nagłych wypadkach. 

� Szkoły publiczne w Anglii są w rzeczywistości bardzo drogie - kosztują średnio 
13500 funtów za rok. Zwykłe szkoły które są darmowe nazywane są szkołami 
stanowymi. 

� Pierwszym budynkiem, który wyprzedził pod względem wysokości Wielkie 
Piramidy była katedra Lincoln wybudowana w 1280 roku. 

� 97 % Anglików posiada samochód. 
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28. WŁOCHY 

 

Repubblica Italiana  

Republika Włoska 

  
Flaga Włoch Godło Włoch  

Hymn: Fratelli d’Italia  

(Bracia Włosi) 

 

Włochy (Republika Włoska) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie 
Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu 
najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8. 
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Podział administracyjny 

Włochy podzielone są na 20 regionów (5 z nich na prawach szczególnych), 109 
prowincji (z których 2 są autonomiczne) i 8092 gminy.  

Regiony: 

Abruzja, Apulia, Basilicata, Emilia-Romania. 
Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria,  Kampania, 
Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania,Trydent-
Górna Adyga, Umbria, Dolina Aosty. 

 

 

   

 

Geografia 

Państwo leżące w Europie Południowej, posiadające na swoim terytorium dwie 
enklawy: San Marino na północy i Watykan na terenie stolicy kraju, Rzymu. Włochy 
cechuje wyżynny i górzysty krajobraz. Praktycznie cały kraj reprezentuje klimat 
podzwrotnikowy i roślinność śródziemnomorska. Całkowita granica lądowa Włoch 
wynosi 1932,2 km. Sąsiadują z Francją – 488 km granicy, Szwajcarią – 740 km, 
Austrią – 430 km i Słowenią – 232 km). Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się 
ponadto dwa państwa-enklawy: San Marino (39 km granicy) i Watykan (3,2 km). Linia 
brzegowa jest dość dobrze rozwinięta, długość wybrzeża wynosi aż 7600 km. Oblewają 
je wody kilku akwenów Morza Śródziemnego: Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie, 
Morze Jońskie i Morze Adriatyckie. Zachodnie wybrzeże półwyspu jest rozczłonkowane 
wieloma zatokami (Gaecka, Neapolitańska, Salerno) i skalistymi przylądkami. Na 
północy i południu wybrzeże jest przeważnie górzyste, zaś w części środkowej – 
nizinne. Wybrzeże wschodnie, adriatyckie jest w większości wyrównane z wąskim 
pasem nizin nadmorskich, na południowym wschodzie leży szeroka Zatoka Tarencka i 
nizinny Półwysep Salentyński. Łączna powierzchnia wysp włoskich wynosi około 50 
tys. km² (1/6 pow. kraju), największe z nich to Sycylia (25,4 tys. km²) i Sardynia (23,8 
tys. km²). Górzysta Sycylia, oddzielona od Półwyspu Apenińskiego wąską Cieśniną 
Mesyńską, stanowi przedłużenie Apeninów. Na obszarze Włoch znajdują się dwa 
systemy górskie, są to Alpy na północy i Apeniny ciągnące się niemal całej długości 
Półwyspu Apenińskiego, którego nazwa wzięła się od tychże gór. Alpy stanowią wygięty 
ku północy łuk ciągnący się wzdłuż północnej granicy Włoch. Góry i wyżyny stanowią 
około 77% powierzchni kraju. Najwyższy punkt położony jest na najwyższym masywie 
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Europy – Mont Blanc, nosi on nazwę Monte Bianco di Courmayeur – jego wysokość to 
4748 m n.p.m. Duża rozciągłość południkowa kraju, równoleżnikowy (Alpy) i 
południkowy (Apeniny) przebieg łańcuchów górskich, stanowiących bariery 
klimatyczne oraz bliskość Afryki powodują znaczne zróżnicowanie klimatu. Włochy 
niemal w całości leżą w strefie klimatu podzwrotnikowego o jego śródziemnomorskiej 
odmianie, wyjątek tu stanowi centralna część Niziny Padańskiej, gdzie większy wpływ 
ma kontynentalizm. Klimat umiarkowany występuje w pasie Alp, gdzie 
charakterystyczną cechą jest występowanie piętrowości klimatycznej. Wysoko w 
Alpach panuje klimat pierw górski, w najwyższych partiach typowy klimat alpejski o 
cechach zbliżonych do subpolarnego. Terytorium Włoch należy do zlewiska Morza 
Adriatyckiego, Tyrreńskiego oraz Liguryjskiego i Jońskiego. Sieć rzeczna Włoch jest 
gęsta, zwłaszcza w części północnej, odwadnianej przez Pad – najdłuższą rzekę Włoch 
(652 km). Pad na długości około 600 km płynie przez Nizinę Padańską, gdzie jest 
zasilany zasobnymi w wodę dopływami alpejskimi (Ticino, Adda, Oglio i inne) oraz 
apenińskimi (najdłuższy Tanaro). Z Alp do Morza Adriatyckiego spływa także Adyga 
(długość 410 km) i Piawa. Na Półwyspie Apenińskim i wyspach rzeki są krótkie o 
wysokich jesienno-zimowych stanach wód i bardzo niskich w okresie letnim. Podczas 
lata część z nich całkowicie wysycha. Najdłuższe rzeki Półwyspu Apenińskiego to: 
Tyber (405 km), Arno, Reno, Ombrone i Volturno, Sycylii – Salso, Sardynii – Tirso. 

Klimat 

Duża rozciągłość południkowa kraju (Włochy leżą między 36° 
a 47°N), równoleżnikowy (Alpy) i południkowy (Apeniny) 
przebieg łańcuchów górskich, stanowiących bariery 
klimatyczne oraz bliskość Afryki powodują znaczne 
zróżnicowanie klimatu. Włochy niemal w całości leżą w strefie 
klimatu podzwrotnikowego o jego śródziemnomorskiej 
odmianie, wyjątek tu stanowi centralna część Niziny 
Padańskie, gdzie większy wpływ ma kontynentalizm. Klimat 
umiarkowany występuje w pasie Alp, gdzie charakterystyczną 

cechą jest występowanie piętrowości klimatycznej. Wysoko w Alpach panuje klimat 
pierw górski, w najwyższych partiach typowy klimat alpejski o cechach zbliżonych do 
subpolarnego. Klimat wykazuje także zróżnicowanie po obydwu stronach Apeninów. 
Wschodnie stoki są znacznie bardziej suche niż zachodnie. W okolicach jezior 
alpejskich klimat jest nieco łagodniejszy. 

Historia 

Włochy powstał już w 800 p.n.e. kiedy to w różnych częściach Półwyspu Apenińskiego, 
starożytni Grecy zaczęli zakładać swoje kolonie. To właśnie pod wpływem ich 
cywilizacji znalazła się kultura Etrusków, ludności która miała swoje państwo w 
środkowej części Włoch, oraz obecną stolicę Rzym. Zbuntowani Rzymianie podbili 
Etrusków, oraz inne ludy Półwyspu Apenińskiego, a następnie słynną Kartaginę 
położoną w Północnej Afryce. Dzięki silnym wojskom, dobrym przywódcom, 
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inżynierom, filozofom i przodującej cywilizacji Rzymianom udało się zbudować 
imperium obejmujące tereny od Hiszpanii po Morze Kaspijskie i od Wysp Brytyjskich 
po Egipt. Z powodu licznych napadów na Rzymian przez plemiona północy, 
międzyinnymi Wandali, w 476 roku imperium rzymskie przestało istnieć. Napółwyspie 
powstawało wiele niezależnych państewek, a jedynie miastoRzym nie straciło swojego 
znaczenia, dzięki temu iż stanowiło onosiedzibę najwyższych władz potężnego kościoła 
katolickiego. Okres średniowiecza to szybki powrót do świetności, zwłaszcza dzięki 
szybkiemu rozwojowi handlu, który przyczynił się do powstania wielkich miast 
środkowych i północnych Włoch. W okresie renesansu kiedy idee Włoskie zaczęły się 
szybko rozprzestrzeniać na inne kraje Europy, główne miasta Włoch stały się ważnymi 
ośrodkami rozwoju nauki i sztuki. Wiek XVI, to okres kiedy część regionów Włoch 
stało się posiadłościami władców Francji, Hiszpanii i Austrii, zaś reszta pozostała pod 
zwierzchnictwem papieży. W 1861 po wojnach z Austrią, Francją i Hiszpanią doszło do 
zjednoczenia Włoch, które stały się królestwem. Główne postacie niepodległości Włoch 
to Giuseppe Mazzini i Garibaldii. Od 1922 roku władza została przejęta przez 
faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, który wciągnął Włochy go II Wojny 
Światowej. Od 1947 roku po upadku „Osi Zła” i Musolliniego, Włochy stały się 
dynamicznie rozwijającym państwem przemysłowym, a przynależność do Unii 
Europejskiej i NATO pozwoliły na pełną stabilizację. 

Ciekawostki dotyczące Włoch 

Włochy, a może Italia?? Ciekawostką jest fakt, że w wielu językach europejskich nazwa 
tego państwa brzmi Italia, a dla nas – Polaków to po prostu Włochy. Etymologia tego 
określenia wywodzi się z czasów słowiańskich. Na grunt polski  przyjęta została od 
Niemców, którzy ludy celtyckie i romańskie nazywali Walahami. Wśród Słowian 

rozprzestrzeniła się nazwa „Wołch”, a po 
przestawieniu liter „o” i „ł” otrzymaliśmy 
wyraz używany do dziś, czyli „Włoch”. Tak 
właśnie nazywano mieszkańców Półwyspu 
Apenińskiego. 

Zwyczaje kulinarne Najpopularniejszym 
daniem Włochów jest pasta, czyli makaron 
oraz pizza. Na kolacje zazwyczaj jadają 
mięso. Włosi lubią też słodkie desery, a 
jednym z najpopularniejszych jest tiramisu i 
panna cotta. Klasyczny posiłek Włocha 
składa się z przystawki (antipasto), dania 
mącznego lub zupy (pasta), dania głównego 
(mięso, ryby lub drób wzbogacone sałatką 
lub risottem), a na koniec podawany jest 
deser. Do obiadu często pija się czerwone 
wino. 
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Tradycja i zwyczaje  Z Włoch wywodzi się tradycja obchodzenia Święta Zakochanych, 
czyli Walentynek. Już w starożytności świętowano ten dzień jako święto Luparkalia. 
Pechowym dniem dla Włochów nie jest piątek 13, ale wtorek 17 dnia miesiąca. Zwyczaj 
ten wywodzi się od tego, że dawniej na nagrobkach pisano „VIXI” co oznaczało „On 
żył”. Po przestawieniu tych cyfr otrzymujemy liczbę 17, która uważana jest za symbol 
nieszczęścia. We Włoszech podobnie jak w innych krajach obchodzone są Mikołajki, z 
tą różnicą, że do włoskich dzieci nie przychodzi Mikołaj tylko czarownica Bufona. We 
Florencji czarownica ta przypomina wyglądem Harleyowca. 

Imiona i nazwiska Włochów Najczęściej spotykanym nazwiskiem wśród Włochów jest 
nazwisko Rossi. Nosi je około 68 tys. rodzin. Jeśli chodzi o imiona, to najbardziej 
rozpowszechnionymi imionami męskimi są: Giuseppe, Antonio, Francesco. 
Najdłuższym nazwiskiem jest Tschurtschenthaler, składa się z 18 liter. Najkrótsze 
nazwiska złożone są jedynie z dwóch liter, na przykład Bo, Pe, Po, Re itd. 
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* PAŃSTWA KANDYDUJĄCE DO UNII 
EUROPEJSKIEJ 

 

Kryteria przyjmowania nowych członków 
 
- Wymogi obowiązujące państwa, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej 
nakreślono ogólnie w traktacie z Maastricht, który mówił, iż każde państwo 
europejskie może zostać członkiem Unii Europejskiej. 
-  Rozszerzono je w Traktacie Amsterdamskim, gdzie dodano jeszcze kryterium 
obowiązywania systemu demokratycznego, przestrzegania praw człowieka i 
mniejszości narodowych oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
- Szerzej kryteria członkostwa zostały omówione podczas szczytu Rady Europejskiej w 
Kopenhadze w 1993 r., gdzie podjęto decyzję o rozszerzeniu Wspólnot na wschód.  
Ustalono wtedy tzw. Kryteria Kopenhaskie. Należą do nich: 
- Kryterium polityczne: stabilność instytucji gwarantujących demokrację, 
praworządność, przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie praw mniejszości i 
ich ochrona. 
- Kryterium ekonomiczne: sprawność gospodarki rynkowej oraz zdolność do stawienia 
czoła presji konkurencji i zmierzenia się z siłami rynkowymi na obszarze Unii. 
- Kryterium przyjęcia dorobku prawnego: zdolność do podjęcia obowiązków 
wynikających z członkostwa, zwłaszcza z przyjęcia celów unii politycznej, 
ekonomicznej i walutowej.  
 
Etapy procesu rozszerzenia 
 
1. Złożenie wniosku przez kraj w Radzie Unii Europejskiej. 
Każdy kraj, który spełnia warunki przystąpienia do UE i wyraża wolę przystąpienia, 
może złożyć wniosek do Rady Unii Europejskiej. Jest to pierwszy etap na drodze 
integracji. 
2. Wniosek Rady o przygotowanie opinii przez Komisję Europejską. 
Rada występuje do Komisji o ocenę zdolności wnioskodawcy do spełnienia warunków 
członkostwa. Jeśli Komisja wydaje pozytywną opinię, a Rada jednogłośnie zgodzi się 
przyznać mandat negocjacyjny, następuje oficjalne rozpoczęcie negocjacji między 
kandydatem, a wszystkimi państwami członkowskimi. 
3. Negocjacje. 
Pierwsza część negocjacji, polega na przeglądzie ustawodawstwa kraju kandydującego 
pod względem zgodności z prawem unijnym tzw. screening. Następnie rozpoczynają się 
właściwe negocjacje, polegające na opracowaniu przez obydwie strony stanowisk we 
wszystkich dziedzinach będących przedmiotem uzgodnień. 
4. Wydanie zgody na członkostwo przez Parlament Europejski. 
Po opracowaniu projektu akcesyjnego, jego akceptację musi wyrazić Parlament 
Europejski. 
5. Podpisanie traktatu w sprawie akcesji. 
Po wyrażeniu zgody na członkostwo przez Parlament Europejski, następuje podpisanie 
traktatu.  
6. Referendum Krajowe. 
Następnie zostaje przeprowadzone referendum w kraju kandydującym. Gdy 
referendum zakończy się zgodą na akcesję, wymagana jest jeszcze ratyfikacja traktatu 
akcesyjnego przez wszystkie kraje członkowskie UE.  
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7. Ratyfikacja traktatu przez Parlamenty krajowe i Parlament Europejski. 
Gdy wszystkie wyrażą zgodą na przyjęcie nowego członka, traktat akcesyjny oficjalnie 
wchodzi w życie. 
Zawieszenie państwa w prawach członka Unii Europejskiej 
Traktat Amsterdamski wprowadził nowy artykuł , który stanowi o możliwości 
zawieszenia w prawach państwa członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania w 
Radzie, które w sposób „poważny i uporczywy” narusza podstawowe zasady Unii 
Europejskiej. Stosuje się wtedy procedurę zawartą w tym artykule, która przewiduje iż 
taką propozycję może złożyć 1/3 państw członkowskich lub Komisja, zgodę musi 
wyrazić Parlament Europejski, gdy Rada Europejska po wysłuchaniu oskarżonego 
państw jednomyślnie stwierdzi fakt łamania zasad Unii, Rada UE poprzez głosowanie 
decyduje o zawieszeniu danego państwa w prawach członka. 
Wystąpienie państwa członkowskiego z UE 

Na gruncie prawa wspólnotowego nie istnieje Rawo do jednostronnego wypowiedzenia 
traktatu, równoważne z wystąpieniem przez dane państwo członkowskie z Unii. 
Państwa członkowskie mogą jednak wystąpić z Unii Europejskiej na podstawie 
ogólnych zasad prawa międzynarodowego. 

� Obecnie istnieje 5 oficjalnych krajów kandydujących do członkostwa w 

Unii Europejskiej (UE): 

Turcja          Macedonia Islandia   Czarnogóra   Serbia            

Negocjacje akcesyjne z Turcją rozpoczęto w dniu 3 października 2005 roku. Negocjacje 
akcesyjne z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, której nadano status kraju 
kandydującego decyzją Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., nie zostały jeszcze 
rozpoczęte. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w dniu 23 lipca 2009 r., a 
negocjacje akcesyjne formalnie rozpoczęły się 27 czerwca 2010 roku. Czarnogóra 
została krajem kandydującym w dniu 17 grudnia 2010, ale negocjacje akcesyjne nie 
zostały jeszcze rozpoczęte. Serbia otrzymała status kraju kandydującego w dniu 1 
marca 2012 roku. 

� Jest również 3 potencjalnych kandydatów, wszyscy z zachodnich 

Bałkanów, którzy złożyli wniosek o członkostwo, ale jeszcze nie otrzymali 

statusu kraju kandydującego: 

Albania  Bośnia i Hercegowina         Kosowo 

 

 

 

 

 



 155

a) TURCJA 

Türkiye Cumhuriyeti  

Republika Turcji 

 
 

Flaga Turcji Godło Turcji  

Dewiza: (tur.) Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. 

(Atatürk) 

(Pokój w Ojczyźnie, Pokój na Świecie) 

 

Turcja rekordowo długo czeka na członkostwo w Unii Europejskiej. Już w 1963 roku 
zapowiedziano jej wstąpienie w przyszłości do EWG, mieszkańcy kraju zdecydowanie 
popierają integrację – przeciwko jest jedynie 15 proc. Turków. Politycy z Ankary 
zapewniają o westernizacji stylu życia codziennego i kultury politycznej. Nawiązuje się 
do tradycji bizantyńskiej i możliwości połączenia dwóch części dawnego Imperium, 

które jest fundamentem 
naszej cywilizacji. Z 
drugiej strony pada 
argument o wyjściu poza 
zachodni – łaciński krąg 
cywilizacyjny w 
przypadku członkostwa 
Turcji w Unii. Tradycje i 
historia tego kraju 
stawiają go na 
negatywnej pozycji. 
Problemem jest ciągły 
nieustający konflikt z 
Armenią i nałożenie na 
nią embarga, spór z 
Cyprem o północną część 
wyspy oraz nieuznawanie 
ludobójstwa Greków i 
Ormian, dokonanego 
przez rząd młodoturecki 
głoszący idee 

panturkizmu i konieczność eliminacji wszystkich nie wyznających islamu. Gdyby 
Turcja stała się członkiem Unii jej siła byłaby ogromna – zarówno terytorialnie, jak i 
ludnościowo dominowałaby nad państwami „starej Unii”, większość środków pomocy 
strukturalnej trafiałaby do zacofanych regionów północno – wschodniej części 
państwa. W 2005 roku rozpoczęły się rozmowy akcesyjne - ich zakończenie przewiduje 
się do 2014 roku, na razie zawarto porozumienie w jednym z trzydziestu trzech 
obszarów negocjacyjnych. 
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b) MACEDONIA 

 
Република Македонија 

Republika Macedonii 

 
 

Flaga Macedonii Godło Macedonii  

Hymn: Денес над Македониja 

Dziś nad Macedonią 

 

Macedonia jest obecnie najbiedniejszym oficjalnym kandydatem. Siła jej gospodarki to 
zaledwie 20 proc. unijnej średniej, a PKB per capita wyniosło w 2010 roku około 9400 

USD (dla porównania w Chorwacji 
było to 17500 USD). Umowa 
stowarzyszeniowa weszła w życie w 
2004 roku, wtedy też państwo 
złożyło wniosek o członkostwo. Nie 
rozpoczęto jeszcze negocjacji 
akcesyjnych, czego powodem był 
protest Aten. Mimo poparcia Polski, 
w trakcie naszej prezydencji nie 
udało się przyspieszyć procesów 
akcesyjnych, sprzeciwiający się 
członkostwu Macedonii Cypr na 
pewno zablokuje aspiracje 
polityków ze Skopje w trakcie 
swojego przewodnictwa w Radzie. 
Wszyscy sąsiedzi Macedonii mają 
wobec niej roszczenia terytorialne i 
nie zgadzają się na używanie przez 
nią nazwy Republika Macedonii. 
Grecy argumentują swoje 
stanowisko brakiem etnicznych 
związków między starożytnymi 

Macedończykami, a obecną ludnością pochodzenia słowiańskiego. Zgodzili się pozwolić 
na stosowanie nazwy nawiązującej do dawnej Macedonii pod warunkiem dodania 
przymiotnika „górna” lub „północna”. Serbowie określają terytorium państwa 
„południową Serbią”, Bułgaria – „zachodnią Bułgarią”. Natomiast władze ze Skopje 
zaogniają konflikt nadając głównemu lotnisku czy autostradzie imię Aleksandra 
Macedońskiego. W kraju żyje wielu przedstawicieli mniejszości narodowych sąsiednich 
państw, którzy wkrótce znajdą się w większości wobec Macedończyków, szczególnie 
szybko powiększa się populacja Albańczyków, którzy mogą mieć aspiracje podobne do 
„Kosowarów”. 



 157

c) ISLANDIA 

Lýðveldið Ísland  

Republika Islandii 

  
Flaga Islandii Herb Islandii  

Hymn: Lofsöngur 

(Hymn pochwalny) 

 

Jedno z najstarszych państw kontynentu, silnie utożsamiające się z jego kulturą, 
silnie związane z innymi krajami gospodarczo i kulturowo, należy do strefy Schengen. 
Premier rządu wyraziła nawet chęć przyjęcia euro, nie stając się członkiem Unii. 
Islandia nie jest uwikłana w żadne spory terytorialne, jej gospodarka przewyższa 

średnią unijną, 
kontrowersje wobec 
członkostwa istnieją 
tylko w kraju. Przed 
kryzysem ekonomicznym 
Islandczycy byli gotowi 
wstąpić do UE, jeśli 
uczyni to Norwegia. 
Obecnie nastroje się 
zmieniły i większość 
mieszkańców pragnie 
członkostwa. Na pewno 

najtrudniejszym 
obszarem rozmów 
negocjacyjnych będzie 
sprawa ograniczonych 
kwot połowowych, na 
które Islandia nie chce 
się zgodzić. Większość 
Islandczyków cieszy się z 
perspektywy tańszej 
żywności po otwarciu 

krajowego rynku na produkty z Unii. Od 1994 roku Islandia jest stowarzyszona z Unią 
Europejską w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należy 
również Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. 
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d) CZARNOGÓRA 

Crna Gora 
Црна Гора 

Czarnogóra 

 
 

Flaga Czarnogóry Godło Czarnogóry  

Hymn: Ој свијетла мајска зоро 

Oj, svijetla majska zoro 

(O, jasny majowy poranku) 

 

9 grudnia 2011 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z 
Czarnogórą. Jest to kolejne bałkańskie 
państwo powstałe w wyniku rozpadu 
Jugosławii. Istnieje dopiero od 2006 
roku, od samego początku jego oficjalną 
waluta jest euro. W 2010 roku weszła w 
życie umowa o stowarzyszeniu 
podpisana z Unią Europejską. 
Czarnogóra to bardzo specyficzne 
państwo – jej mieszkańcy są jednym z 
najuboższych ludzi w Europie, jej 
gospodarka oceniana jest jedynie jako 
30 proc. średniej gospodarki państw 
członkowskich; ludność deklarująca 
narodowość czarnogórską jest w 
mniejszości. Państwem rządzi partia 
jeszcze kilka lat temu komunistyczna i 
proserbska, która całkiem niedawno 
zmieniła swe oblicze na socjalistyczne i 
niepodległościowe. Jednak największym 
problemem dla Czarnogórców będzie 

sprostanie warunkom jednolitego rynku i ograniczenie przestępczości oraz korupcji. 
Ponadto państwo nie należy jeszcze do WTO. 
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e) SERBIA 

Република Србија 

Republika Serbii 

 
 

Flaga Serbii Herb Serbii  

Dewiza: (język serbski) Само слога Србина 

спасава (Samo sloga Srbina spasava) 

(Tylko jedność uchowa Serbów) 

Hymn: Боже правде 

(Sprawiedliwy Boże) 

 

Serbia, Republika Serbii (serb. Република Србија) – państwo w południowej Europie, 
powstałe 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry. Stolicą jest 

Belgrad. Serbia graniczy z 
Węgrami na północy, 
Rumunią i Bułgarią na 
wschodzie, Macedonią i 
Albanią na południu oraz z 
Czarnogórą, Chorwacją i 
Bośnią i Hercegowiną na 
zachodzie. De facto na 
południu Serbia graniczy z 
Kosowem, którego 
jednostronnie ogłoszoną 
niepodległość uznała część 
państw świata. Od 29 lutego 
2012 r. kraj ten posiada 
status oficjalnego 
kandydata do Unii 
Europejskiej, a w czerwcu 
2013 UE wyraziła zgodę na 
rozpoczęcie rozmów 
akcesyjnych w styczniu 
2014. 
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BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII 

Stolica: Skopje 

Powierzchnia: 25 433 km² 

Liczba mieszkańców: 2,05 mln 

Waluta: denar macedoński  

Strefa Schengen: Nie należy do strefy Schengen 

 

CZARNOGÓRA 

Stolica: Podgorica 

Powierzchnia: 14 026 km² 

Liczba mieszkańców: 0,6 mln 

Waluta: euro  

Strefa Schengen: Nie należy do strefy Schengen 

 

ISLANDIA 

Stolica: Reykjavik 

Powierzchnia: 103 000 km² 

Liczba mieszkańców: 0,3 mln 

Waluta: korona islandzka  

Strefa Schengen: Członek strefy Schengen od 1996 r. 

 

SERBIA 

Stolica: Belgrad 

Powierzchnia: 77 474 km² 

Liczba mieszkańców: 7,4 mln 

Waluta: dinar serbski  

Strefa Schengen: Nie należy do strefy Schengen 

 

TURCJA 

Stolica: Ankara 

Powierzchnia: 780 580 km² 

Liczba mieszkańców: 71,5 mln 

Waluta: lira turecka  

Strefa Schengen: Nie należy do strefy Schengen 
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