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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

II WIEDZA O KULTURZE CHIN 

  

Język urzędowy Mandaryński 

Stolica Pekin 

Typ państwa Republika ludowa 

Głowa Państwa przewodniczący ChRL Xi Jinping 

Powierzchnia całkowita 9 596 960 km² (3cia na świecie) 

Liczba ludności 1 379 302 771  

Gęstość zaludnienia 144 osób/km² 

Prawidłowa nazwa:  
 

Chińska Republika Ludowa(ChRLD) -  Zhōngguó rénmín gònghéguó - 中国人民

共和国 

Całkowita liczba 
ludności 

~1,38 mld ludzi (1sza na świecie) 

Jednostka monetarna 1 yuan (CNY, ¥) 
= 10 jiao  
= 100 fenów  

Proklamacja ChRL przez 
Mao Zedonga 

1 października 1949 

Konstytucja Chińskiej 
Republiki Ludowej 

4 grudnia 1982 

3 stref klimatyczne Zwrotnikowa podzwrotnikowa, umiarkowana 

Główne rzeki Jangcy, Huang He, Xi Jiang, Huai He i Amur (na granicy z Rosją) 

Najdłuższa rzeka w 
Chinach 

Jangcy -  5464 km 
Znana również jako żółta rzeka - Huanghe 

Jeziora 700 jezior o powierzchni powyżej 100 km² 

Największe miasta pod 
względem liczby 
ludności 

Shanghai, Beijing (Pekin), Kanton, Shenzhen, Tianqin, Wuhan,   

Miasta wydzielone  Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqin   

Rejony autonomiczne Guangxi, Mongolia Wewnętrzna, Ningxia Hui, Xinjiang,  

Grupy etniczne 56 

Religie Bezwyznaniowi   65 % 
Taoizm            15-20 % 
Buddyzm  6 % 
Islam   3 % 
Chrześcijaństwo 1 % 
Inne                            5 % 

TRZY 
DOSKONAŁOŚCI 

 kaligrafia 

 poezja chińska  

 malarstwo 

Chińska 
kaligrafia 

shūfǎ; dosł. „sposób pisania” 
sztuka kaligraficzna rozwinięta w Chinach, wykorzystująca pismo chińskie. Wykonywana, 
podobnie jak malarstwo, na papierze za pomocą pędzla kaligraficznego i czarnego tuszu.  
 
Cztery skarby gabinetu 

 papier (紙, zhǐ) – wynaleziony w Chinach najpóźniej na początku II wieku i tam po raz 

pierwszy użyty do pisania     

 pędzel pisarski (筆, bǐ) – wykonany z włosia i bambusowego patyczka; został 

wynaleziony najpóźniej w III w. p.n.e. Nim zaczęto wytwarzać papier, pisano nim m.in. 
na jedwabiu i bambusowych deszczułkach      

 kamień pisarski (硯, yàn) – płaski kamień z wgłębieniem do rozrabiania tuszu z wodą, 

odpowiednik kałamarza      

 tusz (墨, mò) – przechowywany w małych sztabkach 

 
 



 
Umiejętność tworzenia kaligrafii była oznaką człowieka uczonego, osoby o wysokim 
statusie (wśród wybitnych kaligrafów byli nawet cesarze); osoby takie, zwłaszcza politycy 
zaznaczały swój patronat podarunkiem w postaci dzieła kaligraficznego. Z kaligrafii 
chińskiej wywodzą się inne kaligrafie wschodnioazjatyckie (japońska, koreańska i 
wietnamska). 

Chińskie 
malarstwo 

Tradycja sztuki malarskiej, wykształcona i kontynuowana w Chinach od czasów 
starożytnych do współczesnych. Charakteryzowała się m.in. wykorzystaniem podobnych 
technik i narzędzi jak pismo chińskie i kaligrafia chińska, użyciem farb i tuszy wodnych, 
oraz papieru i jedwabiu jako podkładu. 
Stosunkowo wcześnie, ok. V w. n.e., powstała też myśl teoretyczna, postulująca tworzenie 
obrazów, które oddawały raczej stan ducha artysty w chwili tworzenia, niż czyste 
odwzorowanie form, oraz ideał artysty-amatora raczej niż pracującego na zamówienie 
rzemieślnika. Najwyżej cenioną formą malarstwa było rozwijające się od czasów dynastii 
Tang monochromatyczne malarstwo pejzażowe, które osiągnęło szczyt rozwoju w wiekach 
IX–XIV. Jego twórcami byli często uczeni konfucjańscy, należący do intelektualnej elity 
kraju. 
 
Podstawowe techniki malarskie 

 Gongbi - co można przetłumaczyć jako „[technika] precyzyjnego pędzla” lub 
„precyzyjne pociągnięcia pędzla”. Jest to styl rysunkowy  (wykonywany pędzlem), o 
starannych konturach, na ogół obwiedzionych cieniutką linią czarnego tuszu, a 
następnie wypełnionych kolorem. To styl malarstwa uprawianego głównie przez 
zawodowych malarzy (często dworskich), charakteryzujący się żywymi kolorami i 
drobiazgowym odwzorowaniem malowanego przedmiotu. 

 Xieyi - dosłownie „opisywanie idei” - to z kolei technika zdecydowanie malarska, 
operująca plamą koloru, lub częściej, czarnego tuszu. Kontury i inne elementy 
rysunkowe są na ogół dodawane w drugiej kolejności, jako uzupełnienie podstawowych 
plam, i często też składają się z niewielkich plamek. Technikę tę często stosowano w 
malarstwie monochromatycznym, czarnotuszowym, oddającym kolory jedynie stopniem 
rozrzedzenia tuszu. Narodziła się ona najprawdopodobniej z końcem dynastii Tang w 
środowisku malarzy-amatorów, chcącym zerwać z kostniejącym akademizmem. 

 
 

Chińska poezja W tradycyjnej chińskiej poezji można wyróżnić cztery podstawowe gatunki:  

– fu (賦)   

– shi (詩)  

– ci (詞)   

– qu (曲) 

 
Księga pieśni 
Jest to antologia najstarszej poezji chińskiej. Jej stworzenie przypisuje się Konfucjuszowi. 
Zbiór zawiera 305 utworów, które dzielą się na 160 pieśni ludowych, 74 pieśni 
okolicznościowych (śpiewanych w czasie rytuałów nadwornych), 40 hymnów i pieśni 
pochwalnych wobec przodków, bogów lub cesarza. Ich wymowa interpretowana jest przez 
komentatorów jako nośnik ducha konfucjańskiego. 
 
Najsłynniejsi pisarze chińscy: 
Li Bai - to najsłynniejszy poeta chiński. 
Wang Wei  
Du Fu 
Su Shi 
I wielu innych 

Chińskie sztuki 
walki 

Wushu 
Chińskie sztuki walki charakteryzują się niezwykłym bogactwem technik walki bronią białą 
oraz bez broni, za pomocą zadawania ciosów, kopnięć, dźwigni, rzutów i podcięć. 
Bogactwo to ujawnia się w istnieniu licznych stylów walki o odmiennych preferencjach co 
do dystansu walki, taktyki, zasad obrony przed napastnikiem w obliczu tego samego 
rodzaju ataku, sposobu wykonywania poszczególnych ruchów składających się na 
wykonanie tej samej techniki itd.  Chińskie sztuki walki wyróżniają się też, na tle innych 
sztuk walki, bogactwem form: przemyślanych ćwiczeń formalnych, polegających na 
demonstracyjnym wykonywaniu ruchów imitujących uderzenia, kopnięcia i inne techniki 



walki w określonej kolejności, z dużą siłą, dynamiką i szybkością. 
Kung-fu  
w języku chińskim oznacza osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności w jakiejś 
dziedzinie. Natomiast zbiorowym określeniem wszystkich odmian chińskiej sztuki walki jest 
wushu. Za pośrednictwem środków masowego przekazu doszło do pewnego 
zniekształcenia, polegającego na odejściu od pierwowzoru językowego i upowszechnienia 
w większości krajów świata zwrotu kung fu właśnie na oznaczenie chińskich sztuk walki. 
Nie wiadomo, kto pierwszy określił chińskie sztuki walki jako kung-fu; takie jednak 
określenie przyjęło się w większości krajów i stało się normą językową, także w Polsce[1].  
W latach 70. XX wieku kung-fu zostało spopularyzowane (najpierw w USA) przez Bruce'a 
Lee (np. filmy Droga smoka, Wejście smoka, Wściekłe pięści). Oprócz wielu filmów 
fabularnych nakręcono również serial telewizyjny pod tytułem Kung-fu. Nawet w Chinach 
pojęcie to zaczęło mieć coraz więcej znaczeń. Z czasem trudno było oddzielić sztuki walki 
od sportów walki, a słowo Shaolin-Gongfu (Gōngfu, Szaolin Kung-fu) używano na 
określenie sztuki walki klasztoru Szaolin.  
 
Taijiquan 
Zaliczana do grupy tzw. systemów wewnętrznych (neijia) chińska sztuka walki, niekiedy 
traktowana jako związana z chińską filozofią gimnastyka medytacyjna (patrz niżej → 
Taijigong). 
Nazwa stylu pojawiła się kilkaset lat temu. Historycznie wcześniejsze nazwy używane do 
określenia tej szuki walki to np. Changquan (Długa Pięść). Taijiquan to termin występujący 
w chińskiej filozofii Yin Yang oraz filozofii taoistycznej. Koncepcja taiji (dosłownie: wielka 
ostateczność) opisuje świat, w którym z pierwotnej jedności (wuji) wyłoniły się 
komplementarne pierwiastki yin i yang; słowo quan – „pięść” to często używane określenie 
oznaczające „styl walki”. Taijiquan można zatem przetłumaczyć jako „pięść/styl taiji”,  
Trening obejmuje głównie tzw. ćwiczenia podstawowe (jibengong), formy, czyli złożone 
układy ruchowe (tzw. formy, taolu), w tym z bronią (np. z mieczem, czyli taijijian, szablą, 
włócznią, kijem, halabardą, dwiema szablami, dwoma mieczami itp, w zależności od 
odmiany i linii przekazu), ćwiczenia z partnerem tui shou (pchające ręce), naukę walki i 
samoobrony, ćwiczenia medytacyjne i oddechowe. Trening jest znacząco różny od 
treningu większości sztuk walki, w tym tak zwanych zewnętrznych (waijia) odmian Kung-
fu/Wushu. Nie koncentruje się na typowo rozumianym treningu fizycznym, lecz raczej na 
pracy nad szczególną koordynacją ciała, a przede wszystkim koordynacją pomiędzy 
umysłem a ciałem, w oparciu o klasyczne koncepcje chińskiej nauki, takie jak qi – energia 
witalna i nei jin – siła wewnętrzna. Zgodnie z założeniami yi (umysł) prowadzi qi (energię 
witalną), a qi z kolei prowadzi ciało. Energię witalną qi uważa się za główne źródło tak 
zwanej siły wewnętrznej (nei jin), którą posługuje się adept taijiquan. W niektórych 
szkołach stosuje się obecnie interpretację klasycznych pojęć bardziej zgodną ze stanem 
współczesnej nauki. 
 
Qi gong 
jest zestawem ćwiczeń zdrowotnych starożytnych Chin. Qigong składa się z dwóch słów: 
Qi, czyli życiowa energia, oraz Gong, czyli perfekcyjne opanowanie czegoś (np. 
perfekcyjne opanowanie sztuk walki to Kung-Fu). Oznacza to mniej więcej "perfekcyjne 
opanowanie sztuki kontroli energii życiowej". Technika składa się z odpowiedniej postawy, 
skupienia umysłu oraz odpowiedniego oddechu. Może być stosowana w celach 
medycznych, medytacyjnych oraz jako sztuka walki. 
 

Etykieta i 
zwyczaje 

Przede wszystkim należy pamiętać, że Chińczycy są bardzo wrażliwi na „utratę twarzy”. 
Dotyczy to zarówno kontaktów nieformalnych np. w rodzinie jak i formalnych - w pracy lub 
na spotkaniu.   
 

 Wizytówkę wręczamy oburącz z lekkim ukłonem. Zawsze na nią zerkamy i nie 
wsadzamy do kieszeni, tylko do wizytownika, albo portfela. 

 należy zwracać uwagę na hierarchie w firmie oraz usiąść we właściwym dla nas 
miejscu (głowy obu przedstawicie firm siedzą na przeciw siebie, obok nich tłumacze, a 
następnie pozostali pracownicy firmy według hierarchii piastowanych stanowisk). 

 Prezent podajemy i odbieramy dwoma rękami – to wyraz szacunku. Nigdy też nie 
można odpakować prezentu w otoczeniu osoby obdarowującej. 

 
 



 
Prezenty 
Czego lepiej nie dawać Chińczykowi?   
 

 Zegarek – wszystkich rodzajów zegarków powinno się unikać jako prezentu. Dawanie 
w Chinach zegarka odczytywane jest jako wielki nietakt. 'dać zegarek' =  'życzenie 
śmierci'  

 Gruszki – generalnie obdarowywanie owocami należy do bardzo dobrych gestów, ale 
gruszki oznaczają rozłąkę z rodziną.   

 Parasol – podarowanie koledze lub znajomemu parasola może oznaczać, że wasza 
relacja wkrótce się skończy.  parasol po chińsku - 'san' oznacza 'rozstać się'. 

 Chusteczki – chusteczki oznaczają zazwyczaj koniec relacji, zazwyczaj dawane są 
one wówczas, gdy chcemy kogoś pożegnać. Unikajmy dawania chusteczek w relacjach 
biznesowych.   

 Ostre narzędzia – podarowanie noża lub scyzoryka może oznaczać, że wasza relacja 
stanie na ostrzu. Ponadto Chińczycy uważają, że ostre narzędzia rozetną wspólną 
relację.  

 Chryzantemy – te kwiaty zwiastują kłopoty.  

 Zielone kapelusze – noszenie zielonych kapeluszy oznacza niewierność żony. Nie jest 
to dobry pomysł na prezent.   

 Lustra – jest kilka powodów, żeby unikać kupowania luster jako prezent. Najważniejszy 
z nich to taki, że w lustrach pojawiają się duchy.   

 Buty – buty kojarzą się bardzo negatywnie i zawsze oznaczają kłopoty.   

 Czarne i białe opakowania – każdy prezent zapakowany w czarne lub białe 
opakowanie jest nieodpowiedni. Czarny i biały to chińskie kolory tabu, wybierajmy 
zatem kolorowe opakowania. 
 

Co możemy podarować Chińczykowi?   

 Wino – Chińczycy uwielbiają wino. Zagraniczne wino to idealny pomysł na prezent, 
zwłaszcza jeśli pochodzi z Twojego rodzimego państwa.   

 Papierosy – Chińczycy to duża populacja ludzi palących. A ponieważ papierosy w 
Chinach są bardzo drogie, prezent w postaci papierosów jest bardzo pożądany.   

 Zdrowe suplementy diety – szczególnie cenione i doceniane przez starsze osoby.  
Brzoskwinie – brzoskwinie to tradycyjny symbol długiego życia, dlatego są bardzo 
udanym prezentem.   

 Regionalne specjalności – w Chinach, regionalne przysmaki są uważane za bardzo 
poprawny rodzaj prezentu.   

 Czerwone koperty – czerwone opakowanie wróży szczęście. Nie ma się co dziwić, 
czerwień to najszczęśliwszy kolor w Chinach. Zapakowanie na przykład gotówki w 
czerwoną kopertę oznacza dobre intencje oraz życzenia.   

 Herbata – herbata dla Chińczyków jest czymś w rodzaju kawy dla Amerykanów. Dobrej 
jakości herbata z pewnością zadowoli każdego Chińczyka.   

 Prezenty z szóstka lub ósemką – symbolika cyfry 6 i 8 jest w Chinach bardzo ważna. 
Podarowanie jakiegoś prezentu w liczbie 6 lub 8 oznacza dobre intencje. Szóstka 
znaczy szczęście, natomiast ósemka bezpieczeństwo.   

 Fistaszki i daktyle – podarowanie w formie łączonej oznaczają narodziny dziecka. 
 

Święta - Chiński Nowy Rok – styczeń/luty (święto ruchome uzależnione od kalendarza 
księżycowego) – najważniejsze chińskie święto, 
- Święto Lampionów – styczeń/luty – bardzo malownicze święto, podczas którego 
Chińczycy robią papierowe lampiony i spacerują z nimi wieczorami po ulicach. 
- Święto Wody – połowa kwietnia (13-16.04) – ludzie opryskują się wodą, co ma na celu 
pozbycie się wszelkich demonów. Obchodzi je narodowość Dai w prowincji Yunnan. 
- Urodziny Konfucjusza – 28.09 – warto w tym dniu udać się do Qufu w Shandongu, 
gdzie urodził się Konfucjusz. Uroczystości w Świątyni Konfucjusza wpisanej na listę 
UNESCO zaczynają się o godzinie 4:00. 
- Święto Środka Jesieni/Księżycowych Ciasteczek – wrzesień/październik – Chińczycy 
jedzą podczas tego święta księżycowe ciasteczka i spoglądają w Księżyc. Jest to 
tradycyjnie chiński dzień zakochanych. Często puszczane są także w niebo sztuczne 
ognie. 
- Święto Narodowe– 1.10 – największe uroczystości odbywają się w Pekinie na Placu 
Niebiańskiego Spokoju (Tienanmen). Święto związane z powstaniem Chińskiej Republiki 



 

III ZABYTKI I MIASTA W CHINACH 

 

 
 
MIASTO: SANGHAI  
 

东方明珠塔 

DONG FANG 
MNINGZHU TA 
 
PERŁA ORIENTU  
Oriental Pearl Tower 
 
 

 

 
MIASTO: BEIJING 
 

天安门广场 

TIAN'AN MEN GUANG 
CHANG 
 
PLAC  TIAN'AN MEN 

Ludowej. 

Religia i nurty 
filozoficzne 

Konfucjanizm - jest bardziej systemem filozoficzno-etycznym zapoczątkowanym w 
Chinach przez Konfucjusza. Jednak konfucjanizm na tyle silnie oddziaływał na ludzi w 
Państwie Środka, że można uznać go śmiało za religię. Konfucjanizm głosi, że 
zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod 
warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz 
zachowywania tradycji, czystości, ładu i porządku. 
 
Taoizm (czasem zapisywany jako daoizm) – tradycyjny chiński system filozoficzny i 
religijny. Stworzenie filozofii taoistycznej przypisuje się Laozi w VI wieku p.n.e., taoizm 
religijny powstał w II i III wieku n.e. Za najważniejsze księgi taoizmu uważa się Daodejing 
oraz Zhuangzi.  
Związany jest nierozerwalnie z pojęciem dao. Dao jest esencją wszechświata, stanowiącą 
podłoże wszelkich zmian. Nie może być opisane słowami (a jeżeli – jak głosił Zhuangzi – 
to tylko za pomocą paradoksów), gdyż ciągle się zmienia, ponadto każdy opis jest jedynie 
przybliżeniem rzeczywistości. Można jednak poprzez rozwój duchowy osiągnąć stan 
mędrca taoistycznego i tym samym harmonię z dao.  
Taoizm to najpopularniejsza i tak naprawdę jedyna w całości chińska religia, gdyż 
buddyzm przybył do Chin z sąsiednich Indii.  
 
Buddyzm - nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego 
podstawowych założeń był Siddhārtha Gautama.  "buddyzm" oznacza inaczej 
"przebudzony". Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych 
przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, 
która prowadzić ma do ustania cierpienia. 
 
W Chinach jest jednak więcej ateistów niż wyznawców tych trzech religii łącznie. To zaś 
oczywiście jest spowodowane „jedynym i nieomylnym systemem”, jaki tam panuje. 



 
 

 
 
MIASTO: BEIJING 
 

故宫 

GU GONG   
 
ZAKAZANE MIASTO 

 
 

 
 
 
MIASTO: BEIJING 
 

天坛 

TIAN TAN 
 
ŚWIĄTYNIA NIEBA 

 
 

 
 
MIASTO: XI AN 
 

兵马俑 

BING MA YONG 
 
ARMIA TERAKOTOWA 
 

 

 
 
MIASTO: BA DA LING   
(Dystrykt Pekiński) 
 

长城 

CHANG CHENG 
 
CHIŃSKI MUR 
 

 

 
 
MIASTO:  LESHAN 
 

乐山大佛 

LE SHAN DA FU 
 
BUDDA Z LESHAN 
 



 
 

 
 
MIASTO: DENG FENG 
 

少林寺 

SHAOLIN SI 
 
KLASZTOR SHAOLIN 
 

 
 

 
MIASTO:  HA ER BIN 
 
 

哈尔滨国际冰雪节 

HA ER BIN GUOJI 
BINGXUE JIE 
 
FESTIWAL RZEŹB 
LODOWYCH 

 

 
 
MIASTO:  CHENG DU 
 

熊猫公园 

XIONG MAO GONG 
YUAN 
 
REZERWAT PAND 

MEDYCYNA CHIŃSKA 
Medycyna chińska to jeden z najstarszych systemów medycznych na świecie. Od co najmniej trzech 
tysięcy lat skutecznie nie tylko leczy, ale jest znakomitą metodą profilaktyki zdrowotnej. Lekarzom w 
dawnych Chinach płacono m.in. właśnie za to, by nie być chorym! Dawna, klasyczna medycyna 
chińska, jak i jej uwspółcześniona wersja znana jako tradycyjna medycyna chińska (TMC), wywodzą 
się z filozofii taoistycznej – operują więc własnym paradygmatem i systemem terminologii, które 
należy poznać by je właściwie rozumieć. 

Podstawą zdrowia oraz właściwej terapii jest m.in. harmonizowanie przepływów energii w narządach 
i całym organizmie. Człowiek postrzegany jest jako całość psycho-fizyczna w stałej relacji ze 
środowiskiem – medycyna chińska nie zajmuje się „jednostkami chorobowymi chorych narządów”, 
lecz poszukuje faktycznych przyczyn – nieraz bardzo odległych w czasie. Natomiast ich aktualne 
objawy często – choć niesłusznie – bywają określane przez nas mianem choroby. 

Medycyna chińska opiera się m.in. na precyzyjnej diagnostyce z pulsu i języka. Podstawą terapii są 
receptury ziołowe, odpowiedni sposób przygotowywania pożywienia i dieta (stosowna dla danej 
osoby, pogody i pory roku), akupunktura oraz różne techniki masażu. Bardzo ważny jest też ruch – 
stąd taka popularność ćwiczeń Tai-chi i Qi-gong. Dobry lekarz podczas diagnozy zawsze zwraca 
uwagę na porę dnia i roku i w zależności do tego dobiera właściwą metodę terapii. 
Doktryny tradycyjnej medycyny chińskiej są zakorzenione w książkach takich jak Kanon medycyny chińskiej 



Żółtego Cesarza i Traktat o uderzeniach zimna, jak również przez pojęcia kosmologiczne np. Yin i yang, czy 
Wu xing. Począwszy od lat 50. XX wieku, zostały te pojęcia ustandaryzowane łącznie z pojęciami anatomii i 
patologii. Od tego czasu tradycyjna medycyna chińska zaczęła być promowana przez rząd Chiński 
Poglądy tradycyjnej medycyny chińskiej na ciało ludzkie kładzie mały nacisk na strukturę anatomiczną, a 
większy na identyfikację jednostek funkcjonalnych (które regulują trawienie, oddychanie, starzenie się itp.). 
Zdrowie postrzegane jest jako harmonijna interakcja międy tymi jednostkami i światem zewnętrznym, choroba 
zaś interpretowana jest jako dysharmonia w interakcjach. Diagnoza w tradycyjnej medycynie chińskiej ma na 
celu wykrycie symptomów dysharmonii przez pomiar pulsu, badania języka, skóry i oczu, a także przez 
obserwowanie m.in. snu i nawyków żywieniowych osoby 
 

W tradycyjnej medycynie chińskiej wyróżnia się pięć par narządów: 
• Wątroba-pęcherzyk żółciowy 
• Serce-jelito cienkie 
• Śledziona(trzustka)-żołądek 
• Płuca-jelito grube 
• Nerki-pęcherz moczowy 

Każda para składa się z jednego narządu jin i jednego jang. Pierwszy z nich jest jin, a drugi jang. 
Narządy jin, służą do gromadzenia i wytwarzania czi i jin, natomiast narządy jang służą pobieraniu, 
wydalaniu, trawieniu i transportowi substancji odżywczych. Jeśli w którymś z narządów zużywa się 
więcej krwi lub czi jest on chroniony na dwa sposoby. Drugi z pary narządów stara się wyrównać 
niedobory, jaki wystąpił u partnera oddając mu swoje czi lub krew. Z drugiej strony tak samo 
postępuje narząd znajdujący się przed nim, np. jeśli w śledzionę występuje niedobór czi, wspiera ją 
żołądek. Krótko trwałe zaburzenie równowagi zostaje wyregulowane zanim pojawią się dolegliwości z 
tym związane. 

Kiedy zaburzenie jakiegoś narządu jest dłuższe a możliwości samoregulacji zostaną 
wyczerpane może nastąpić do osłabienia innych narządów wewnętrznych, co pociąga za sobą 
możliwość powstania poważnych chorób. 

Wyróżnia się dwa czynniki chorobotwórcze, wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników 
wewnętrznych należą emocje i myśli, a do zewnętrznych wpływ klimatu, otoczenia i odżywiania. 

HOROSKOP CHIŃSKI 

Słów kilka o mitologii chińskiej astrologii 

Według starej chińskiej legendy, dwanaście zwierząt pokłóciło się pewnego dnia o to, które z nich 
jest pierwsze w cyklu następujących po sobie lat. Nie mogąc dojść do porozumienia, poprosiły bogów 
o ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Ogłoszono więc wyścig: kto dotrze jako pierwszy do 
przeciwległego brzegu rzeki. Kolejność przybywania na metę miała wyznaczyć kolejność w 
kalendarzu. 

Zwierzęta zgromadziły się na jednym brzegu rzeki i na sygnał startu wskoczyły do rzeki. Bawół nawet 
nie poczuł, kiedy szczur wskoczył na jego grzbiet. Kiedy bawół był już prawie u celu, szczur 
zeskoczył przed nim na brzeg i wygrał wyścig. 

Według innej legendy (cieszącej się o wiele większą popularnością, szczególnie na Zachodzie), 
Budda w ostatnim dniu, zanim odszedł z tego świata, wezwał do siebie wszystkie zwierzęta. Niestety 
tylko dwanaście z nich pojawiło się, by go pożegnać. W nagrodę Budda nazwał każdy rok na cześć 
tych zwierząt. Zrobił to według kolejności, w jakiej zwierzęta do niego przybyły. I tak pierwszy rok to 
rok Szczura, drugi to rok Bawoła, trzeci Tygrysa, kolejne należą do Królika, Smoka, Węża, Konia, 
Owcy, Małpy, Koguta, Psa, a ostatni do Świni. Będąc patronem danego roku, zwierzę (a w zasadzie 
jego cechy i natura) ma ogromny wpływ na rodzących się wówczas ludzi. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Yin_i_yang
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wu_xing
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patologia


Warto wiedzieć, że... 

Wschodnia astrologia opiera się na 12 znakach zodiaku zwierzęcego oraz pięciu żywiołach. Łącznie 
możemy znaleźć 60 układów, których przyporządkowanie do poszczególnych lat tworzy 
sześćdziesięcioletnie cykle. Najstarsze źródła chińskiej astrologii sięgają roku 2637 przed 
narodzinami Chrystusa. Mądrość starożytnych mędrców odkrywa informacje o naszym 
charakterze, stylu życia i emocjach rządzących przeznaczeniem. Używając szczegółów dnia swoich 
narodzin, możemy odkryć swoje mocne i słabe strony (nawet jeśli są głęboko ukryte), wybrać 
właściwy kierunek w karierze zawodowej, dowiedzieć się, kto będzie dla nas najlepszym partnerem, 
a nawet przewidzieć kłopoty zdrowotne. Zwierzęcy patroni pomagają ustalić role społeczne, które 
będą dla nas najbardziej odpowiednie. 

Początek roku w chińskim kalendarzu nie jest jak u nas, w Europie, z góry ustaloną datą. Przypada 
bowiem na dzień, w którym Słońce tworzy koniunkcję z Księżycem (oba te ciała niebieskie 
przebywają w znaku Wodnika). Dlatego też osoby urodzone w styczniu i początkach lutego powinny 
dokładniej przyjrzeć się tabeli dat wyznaczających poszczególne lata. Dzięki temu unikną pomyłki i 
błędnej interpretacji. 



Znaki chińskiego horoskopu 

Kliknij na nazwę danego symbolu aby zobaczyć, jakie podstawowe właściwości przypisuje się 
poszczególnym znakom:  

• Szczur  
• Bawół  
• Tygrys  
• Królik  
• Smok  
• Wąż  
• Koń  
• Koza  
• Małpa  
• Kogut  
• Pies  

 Świnia 

ROK 2019 to rok ŚWINI 
 
 

  

 

   

    

    

CZY WIESZ, ŻE 
 

1. Chiny są prawie tak duże jak Europa. 
2. Chińczycy komunikują się między sobą w ponad 100 dialektach. 
3. Dlatego został utworzony dialekt urzędowy – język mandaryński używany w całych 

kontynentalnych Chinach. 
4. Kalendarz gregoriański wprowadzony został w Chinach w 1911 roku, do dziś niektóre święta 

obchodzone są jednak wg kalendarza księżycowego, takie jak 春节 – chiński nowy rok, 中秋节 – 

święto środkowej jesieni i wiele innych. 
5. Papier wynaleziono w Chinach w 105 r. n.e. 
6.  Kiedy chińskiemu dziecku wypada ząb, nie zostawia się go pod poduszką dla zębowej wróżki. 

Zamiast tego, jeśli jest to górny ząb, zakopuje się go w ziemi, a jeśli dolny, rzuca się go na dach 
domu. 

7.   Lody wynaleziono w Chinach około 2000 r. p.n.e. kiedy Chińczycy przechowywali w śniegu 
mieszankę lodów i ryżu. 

http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/szczur/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/bawol/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/tygrys/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/krolik/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/smok/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/waz/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/kon/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/koza/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/malpa/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/kogut/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/pies/
http://www.numerologiachinska.pl/horoskop-chinski/swinia/


8.  Techniki czytania linii papilarnych były znane w Chinach już w 700 r. n.e. 
9.  Sieć restauracji Yum! Brands donosi, że niemal codziennie otwiera się w Chinach nową 

restaurację KFC i już teraz są ich tam prawie trzy tysiące. 
10.   Prawie jedna trzecia dorosłych Chińczyków mieszka z rodzicami. W chińskim obszarze 

kulturowym młodzi ludzie zazwyczaj mieszkają w domu rodzinnym dopóki sami nie wezmą ślubu. 
11.  Zakładanie firmy w Chinach trwa 38 dni i wiąże się z wydatkiem równym 130% średniej pensji. 

Podatki pochłaniają aż 64% zysków. 
12. Chiny wykorzystują 53% cementu produkowanego na ziemi, 48% rud żelaza, 47% węgla i 

większość produkowanych na świecie towarów. 
13. Ogromna pustynia Gobi znajdująca się w Chinach jest wielkości Peru. Co roku poszerza się ona 

o tysiąc czterysta mil kwadratowych ze względu na wyczerpanie zasobów wody, nadmierne 
zalesianie i wypas zwierząt. 

14.  Już teraz w Chinach jest więcej chrześcijan niż we Włoszech. Szacuje się, że są tam 
pięćdziesiąt cztery miliony chrześcijan, w tym około czterdzieści milionów protestantów i 
czternaście milionów katolików. Włochy mają tylko sześćdziesiąt milionów mieszkańców, z czego 
na dzień dzisiejszy 79% deklaruje się jako chrześcijanie. 

15. Niezwykły most w Wuxi 

 

Na architektonicznej mapie Chin może niebawem pojawić się kolejne, ciekawe miejsce. W Wuxi 
Xidong w chińskiej prowincji Jiangsu powstanie niezwykły most dla pieszych, którego nietypowa 
forma ma szansę zwrócić uwagę nie tylko miłośników architektury. 

Budowla  w kształcie litery S połączy dwie części przedzielonego rzeką parku. Poza funkcją 
komunikacyjną będzie oferować pieszym niezwykłe widoki i możliwość relaksu na rozległej, sztucznej 
wyspie, gdzie przewidziano miejsce na ogrody i herbaciarnie. 

Wygląd mostu ma nie tylko przyciągać uwagę, al e pełni również funkcję symboliczną. Zdaniem 
twórców projektu – biura L&A Desing – konstrukcja ma odzwierciedlać związek Wuxi Xidong z wodą. 
Poza centralnym punktem w postaci sztucznej wyspy, dla pieszych przewidziano również strefy 
relaksacyjne i widokowe. 

16. Superszybki Pociąg nr 1 

 
Chińczycy z dumą i radością zaprezentowali swój najnowszy superszybki pociąg, którzy może 

osiągnąć prędkość nawet 500 km/h, a według wynalazców ma przypominać tradycyjny chiński miecz.  



W porównaniu z poprzednimi modelami, które miały moc rzędu 9600 kW, testowy egzemplarz 
nowego modelu osiąga moc 22800 kW. Wykonany jest z plastiku wzmocnionego włóknem 
węglowym. Chiny mogą pochwalić się największą na świecie siecią trakcji dla superszybkich 
pociągów. Na razie liczy ona 13000 km torów (zbudowanych kosztem w przeliczeniu ok. 350 
miliardów złotych), ale do 2015 roku liczba ta zostanie podwojona. 

19. Superszybki pociąg nr 2 

 

Superszybki pociąg Szanghaj-Hangzhou odbył 28 września jazdę próbną i osiągnął największą 
prędkość na świecie – 416,6 kilometra na godzinę. 

Tor Szanghaj-Hangzhou ma długość 202 kilometrów zaś pociąg, który po nim się porusza został 
wyprodukowany przez Chińczyków. 

 

20. Chińskie „dziurawe budynki”Hole Building 

 

Najbardziej znanym dziurawym budynkiem w Chinach jest Hole Building w Repulse Bay w Hong 
Kongu. Budynek usytuowany jest między wzgórzem a brzegiem zatoki. Gigantyczna dziura w środku 
wieżowca budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów. Mieszkańcy już się do tego przyzwyczaili i 
cierpliwie odpowiadają skąd się wzięła. Historia w zależności od tego kto ją odpowiada i jak dobrze 
mówi po angielsku, zawsze brzmi trochę inaczej, ale główny przekaz jest zawsze ten sam – dla 
smoka. Jedni twierdzą, że wzgórza zamieszkuje dziewięć wielkich latających gadów, inni mówią o 
jednym, ale to właściwie bez znaczenia. Smok z gór od stuleci przelatywał tą drogą nad zatokę, tu 



ma swój wodopój. Żeby nie drażnić wielkiego stwora, którego Chińczycy z jednej strony kochają, a z 
drugiej odrobinę się go boją, twórcy budynku postanowili nie utrudniać mu życia. Sądząc po 
rozmiarze dziury, mieszkający w południowej części wyspy smok jest imponujących rozmiarów. 

21. Shanghai World Financial Center 

 

Zaprojektowany przez Williama Pedersena, blisko 500 metrowej wysokości wieżowiec w Szanghaju, 
nazywany jest często największym na świecie otwieraczem do piwa. Faktycznie umieszczona na 
górze budynku, trapezowata dziura o szerokości 50 m, może budzić takie skojarzenia. Co ciekawe, 
według początkowego projektu otwór miał mieć okrągły kształt, jednak po fali protestów został 
zmodyfikowany. Podstawowym argumentem wysuwanym przez przeciwników okrągłego otworu było 
skojarzenie go z symbolem Japonii – wschodzącym słońcem – przedstawionym m.in. na fladze 
państwowej. Tutaj też, na wysokości 474 m. umiejscowiono taras widokowy – „Sky Walk”. 

22. Siedziba chińskiej telewizji CCTV 

 

Podobne do tego budynki można też znaleźć w Pekinie. Choć zostawienie tak dużego otworu wydaje 
się czystą rozrzutnością Chińczycy na smokach oszczędzać nie chcą. Ich zdaniem przyjazne 
stosunki z gadami to gwarancja szczęścia i powodzenia w życiu. Prawdopodobnie właśnie ze 
względu na wagę i znaczenie „smoczych dziur” wiele osób jest zdania, że siedziba chińskiej telewizji 
CCTV ma taki a nie inny kształt. 

 

 

 

 



 

23. Dworzec Zachodni w Pekinie 

 

 

Smok  w kulturze chińskiej jest jednym z najważniejszych elementów. Tamtejsi ludzie nie traktują go 
tylko jako gada, którego wizerunek ładnie wygląda na malowidłach czy sprzedawanych turystom 
figurkach. Choć trochę straszny, zdaniem Chińczyków, jest symbolem szczęścia i sukcesów. Budynki 
ustawione tuż przy trasie przelotów smoków, a już w szczególnie te dziurawe – na samej ich drodze, 
są miejscem gdzie powodzenie samo odnajdzie człowieka. Ludzie ich pożądają i chcą w nich 
mieszkać. Symbol ten można odnaleźć też w gmachach użyteczności publicznej, dziurawe są też np. 
dworce jak ten Dworzec Zachodni w Pekinie, który jest jednocześnie największym tego typu 
obiektem w Azji. Liczy aż 510 tys. mkw. powierzchni i obsługuje dziennie ok. 170 tys. pasażerów. 

24. Lotnisko w Pekinie 

 
Nie wszędzie budowanie dziury aby smok mógł swobodnie podróżować jest konieczne czy możliwe. 
Jednak przy ważnych inwestycjach Chińczycy starają się przypodobać skrzydlatemu gadowi. Nic 
więc dziwnego, że niedawno zbudowane z Pekinie lotnisko – choć bez dziur – jest w kształcie 
smoka. Widocznie w tym miejscu zwierzę, w przeciwieństwie do samolotów, nie ma zwyczaju 
schodzić do lądowania, a z góry architekci zagwarantowali mu piękny widok. Dodajmy, że otwarte w 
2008 r. lotnisko projektu renomowanej pracowni Foster + Partners jest pierwszym budynkiem na 
świecie, który przekroczył powierzchnię miliona metrów kwadratowych! 

25.Jackie Chan na Expo 2010 

Jackie Chan wystąpił na ceremonii otwarcia Expo 2010 w Shanghai’u.  

 

 

 

 



26. Koniec polityki „jednego dziecka” 

 

Chiny chcą zrezygnować z polityki „jednego dziecka”, która zatrzymała ich eksplozję demograficzną 
– pisze niemiecki „Die Zeit”. Od 2014 roku Chińczykom wolno byłoby mieć dwójkę dzieci. W opinii 
ekspertów takie rozwiązanie jest konieczne, by utrzymać dynamikę wzrostu gospodarczego Państwa 
Środka. W starzejącym się chińskim społeczeństwie zaczyna brakować rąk do pracy. 

Jak pisze „Die Zeit”, od przyszłego roku w prowincjach Helongjiang, Jilin, Liaoning, Jiangsu i Zhejiang 
wchodzi w życie pilotażowy program dopuszczający posiadanie dwójki dzieci. Od 2014 roku polityka 
„dwojga dzieci” ma obowiązywać w całym kraju – niemiecka gazeta cytuje eksperta ds. demografii 
He Yafu, który powołuje się na źródła w chińskiej Komisji ds. Planowania Rodziny. Plany Pekinu 
ucieszą większość rodziców na chińskiej prowincji, którzy chcą mieć więcej niż jedno dziecko. 

27. UFO nad Chinami 

 

Kontrolerów ruchu lotniczego nad Chinami po raz kolejny w ostatnim czasie zaniepokoił dziwny 
obiekt unoszący się nad jednym z lotnisk. Aby zapobiec ewentualnej kolizji samolotu cywilnego z 
NOL (Niezidentyfikowanym Obiektem Latającym), wszczęto procedury bezpieczeństwa. Incydent 
miał miejsce w porcie lotniczym w mieście Baotou, w Mongolii Wewnętrznej. Świadkowie twierdzą, że 
w sobotę, 11 września nad obszarem, w którym znajduje się lotnisko, w pewnym momencie pojawił 
się dziwny obiekt nieznanego pochodzenia. Zaraz po stwierdzeniu obecności UFO, osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo uruchomiły procedury mające nie dopuścić do katastrofy. 
Samoloty, których lotniskiem docelowym był port w Baotou zostały przekierowane do innych miejsc. 

NOL sparaliżował prace portu na godzinę. W tym czasie nie wydano zgody na lądowanie trzem 
samolotom. – poinformował AOL powołując się Shanghai Daily. 

„Port lotniczy został powiadomiony przez biuro nadzorujące ruch lotniczy o pojawieniu się UFO.” – 
powiedział rzecznik prasowy portu lotniczego w Baotou. „Aby zagwarantować bezpieczeństwo, 
samoloty zostały skierowane do portów zapasowych. W innym wypadku mogłoby dość do kolizji.” O 
godzinie 22-ej sytuacja unormowała się i kolejne operacje były przeprowadzane bez większych 
zakłóceń. Niestety, chińskie władze nie wydały dotąd żadnego oświadczenia dotyczącego sobotniego 
zajścia. To już kolejny incydent, do którego doszło w ostatnim czasie nad Chinami. W lipcu, w 
podobnych okolicznościach władze zostały zmuszone do zamknięcia portu lotniczego w Hangzhou. 



28. Budynek, który powstał z włosów 

 

Obchody 60 rocznicy powstania ChRL w różny sposób uświetniła plejada gwiazd z Chin i 
Hongkongu. Aktorzy Jet Li, Jackie Chan, Stephen Chow i aktorki Gong Li oraz Zhang Ziyi zagrali 

w  rocznicowej superprodukcji „Narodziny Republiki”, (建国大业), a głos Jackiego Chana 

śpiewającego patriotyczną piosenkę „Ojczyzna” mogli usłyszeć użytkownicy sieci komórkowej China 
Mobile. To prezent od operatora z okazji rocznicy. To wszystko mało, najlepszy był fryzjer, który 
odtworzył główne budowle przy placu Tiananmen z ludzkich pofarbowanych włosów. 

29. Wielki bankiet w Hali Ludowej z okazji 60 rocznicy CHRL 

 

30. Podczas rocznicy Olimpiady na placu Tian An Men odbył się pokaz Tai Ji Quan wykonany 
przez ponad 30,000 uczestników. 

 

 

 

 

http://www.chinese-culture.pl/wp-content/uploads/2009/10/wielki-bankiet.jpg
http://www.chinese-culture.pl/wp-content/uploads/2009/10/001-%E5%A4%A9%E5%AE%89%E9%97%A8%E4%B8%87%E4%BA%BA%E5%A4%AA%E6%9E%81%E6%8B%B3%E8%A1%A8%E6%BC%94-01.JPG


 

31. Osobie, która wkrótce będzie miała  dziecko, daję się w prezencie podobne do  liczi owoce 
longan (tu: guiyuan) oraz  nasiona lotosu (lianzi). Krzyżówka nazw  tych dwóch owoców brzmi 
identycznie jak  "wspaniały i drogocenny syn". To znaczy,  że życzy komuś , aby dziecko było płci 
męskiej. 

 
 

32. Chińczyk nigdy nie podaruje nikomu …  zegara , bo "songzhong" może oznaczać  "oddać 
cześć zmarłemu" ani parasolki –  San oznacza "rozstać się"  

送钟 sòngzhōng 
podarować zegarek

送终 sòngzhōng 
oddać cześć zmarłemu 

 
 

33.  

 
 
34. Chcąc wywrzeć wrażenie na Chińczykach,  wręczając dowolny papier  (dotyczy to także 

wizytówki – 名片),  należy użyć obu rąk.  Gest ten oznacza szacunek. 

 
35. 93 miliony osób w Chinach nosi to samo nazwisko Wang , to się nazywa wielka rodzina. 
 
36. To w Chinach a nie w Europie wynaleziono druk - W 593 r. n.e. w Państwie Środka powstała 
pierwsza czcionka drukarska, a w 700 r. w Pekinie dostępna była drukowana gazeta. 
 

 

 



MATERIAŁY JĘZYKOWE: 

1. CYFRY, LICZBY 

0 Ο / 零 líng 

1 一 yī 

2 二 èr 

3 三 sān 

4 四 sì 

5 五 wǔ 

6 六 liù 

7 七 qī 

8 八 bā 

9 九 jiǔ 

10 十 shí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREZENTUJE 

 

"WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY  

O CHINACH I KULTURZE CHIN" 

 

MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA 

NA KONKURS 

 

 
 


