
 

                     OBYCZAJE  SPOŁECZNE 

Rodzina 

 

W Chinach od zawsze do spraw małżeńskich podchodzi się praktycznie. Zgodnie z 

tradycją, swatki wynajęte przez rodziców pomagają w kojarzeniu par.  

Po zawarciu małżeństwa, kobieta opuszcza dom rodzinny i wraz z mężem 

zamieszkuje            z jego rodziną.  

To matka męża prowadzi dom i ma pełną decyzyjność odnośnie życia wszystkich 

członków całej rodziny.  

Czasem względy ekonomiczne zmuszają młodych małżonków do zamieszkania 

oddzielnie, ale i tak najstarszy syn zostaje, by troszczyć się rodzicami na starość.  

Szacunek i posłuszeństwo wobec starszych to niezwykle istotny element tej kultury.            

W hierarchii starsi ludzie stoją wyżej od młodych. Od wieków w każdym 

mieszkaniu znajduje się mały ołtarzyk ku czci przodków, który ma chronić rodzinę 

od nieszczęść             i złych duchów. 

 

Polityka jednego dziecka (chiń.: 计划生育政策 pinyin: jìhuà shēngyù 

zhèngcè; dosłownie „polityka planowania urodzin”). 

 

Jest polityką kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej.  

Jej celem jest ograniczenie przyrostu naturalnego Chińczyków.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uproszczone_pismo_chi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84czycy


Zgodnie z promowanym przez nią modelem, każda para w Chinach powinna mieć 

tylko jedno dziecko – posiadanie większej liczby potomstwa nie jest formalnie 

zakazane, ale obarczone wieloma dolegliwościami prawnymi, przede wszystkim 

tzw. opłatami za obsługę (chiń. upr.: 社会抚养费, chiń. trad.: 社會撫養費, pinyin: 

shèhuì fúyǎng fèi). 

Polityka jednego dziecka promuje pary mające tylko jedno dziecko na obszarach 

wiejskich i miejskich, rodzice posiadający ich więcej znajdują się w gorszej sytuacji 

prawnej.  

Możliwe jest uzyskanie pozwolenia na posiadanie większej liczby dzieci, pod 

warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty. 

Polityka budzi kontrowersje zarówno wewnątrz i na zewnątrz Chin ze względu na sposób, 

w jaki została wdrożona, a także ze względu na obawy związane z negatywnymi 

konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi. 

W opinii części zachodnich ośrodków badawczych i organizacji pozarządowych 

wdrażanie polityki jednego dziecka w Chinach łączy się z nagminnym łamaniem 

praw człowieka przez władze chińskie lub za ich przyzwoleniem. 

 

 
 

Chiny, podobnie jak wiele innych krajów azjatyckich, mają długą tradycję 

preferencji syna. 

Powszechnie akceptowanym wyjaśnieniem preferencji synów jest fakt, iż w 

rodzinach wiejskich mężczyźni mogą być uznawani za bardziej przydatnych w 

pracy na roli.  

Społeczna presja wywierana przez politykę jednego dziecka ma wpływ na tempo, w 

jakim rodzice pozbywają się niepożądanych dzieci.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uproszczone_pismo_chi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycyjne_pismo_chi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin


Wiele porzuconych sierot mieszka w państwowych domach dziecka, 

charakteryzujących się chronicznym niedofinansowaniem, brakiem przeszkolonego 

personelu, czasem wręcz brakiem żywności dla dzieci. 

 

 
 

 

 

 

Starożytna chińska rodzina 

 



 

 

 



 

 

 

Jest duża szansa, że rząd chiński zniesie politykę jednego dziecka 

 

 

 



Mentalność 

 

Ludzie często się dotykają, osoby tej samej płci trzymają się za ręce, ale 

manifestowanie uczuć pomiędzy kobietą i mężczyzną jest źle postrzegane.  

Chińczycy nie okazują publicznie swoich emocji - uśmiech nie zawsze jest oznaką 

szczęścia, bywa że kryje się za nim zakłopotanie czy smutek, którego jednak nie 

pokazuje się osobom postronnym.  

W tej kulturze należy być sumiennym i rzetelnym, niepowodzenie w wypełnianiu 

obowiązków przynosi wstyd całemu otoczeniu.  

Bardzo ważna jest solidarność grupowa, dobro ogółu i wspólny interes, 

przedkładany jest nad dobro jednostki. 

 

Status społeczny kobiet - Być kobietą w Chinach...  
 

 W najtrudniejszej sytuacji znajdują się mieszkanki północy. 

  Tutejsze kobiety od dziecka uczone są, jak należy służyć mężczyźnie i nie uskarżać 

się na swój los.  

 W tym regionie kobieta bez mężczyzny właściwie nie funkcjonuje. 

 

 Xianqi liangmu, czyli chiński ideał mądrej żony i dobrej matki, to cel do jakiego 

dąży większość chińskich mężatek.  

 Otoczenie wymaga od nich, by były pragmatyczne i posłuszne systemowi 

konfucjańskiemu, w którym żyją.  

 Ich ludzkie szczęście nie jest w kulturze chińskiej sprawą nadrzędną.  

 Co ciekawe, obowiązujący w Chinach do dziś hierarchiczny system konfucjański 

spośród opisanych w nim pięciu typów relacji społecznych, tylko w jednym 

wymienia kobietę, a i to w podrzędnej roli.  

http://3.bp.blogspot.com/-7orCAr6nGFE/UZZazg82AWI/AAAAAAAAAAs/bqj1BRZNSOs/s1600/chinki.jpg


 I tak: podwładny podlega przełożonemu, syn ojcu, młodszy brat starszemu, a żona 

mężowi. 

  Ostatni typ zależności to ta między przyjaciółmi. 

 

 
 

  Co do kobiety, to zaleca się jej, aby w dzieciństwie słuchała ojca, w małżeństwie 

męża, a jeśli zostanie wdową - syna. 

  W takich warunkach uzasadnione są współczesne dążenia emancypacyjne młodych 

Chinek, zwłaszcza tych, które mieszkają w dużych miastach, gdzie opinia publiczna 

ma mniejszą siłę niż w miasteczkach czy na wsiach. 

  Formalne związanie się z tzw. dobrą partią zapewnia dziewczynie poważanie 

społeczne, życie w luksusie oraz opinię osoby sukcesu. 

  A gdy w takim związku dodatkowo urodzi chłopca, sukces jest podwójny. 

 

Mężczyźni w hierarchii społecznej stoją wyżej od kobiet – jest to widoczne zarówno w 

życiu publicznym jak i rodzinnym.  

Kobiety stoją na pozycji podległej względem mężczyzny, stanowią ich własność. 

Symbolem ograniczeń było jak w Japonii wiązanie stóp małych dziewczynek - 

praktyka zniekształcania ich w celu osiągnięcia małego rozmiaru stópki, co 

definiowało kobiece piękno.  

Procedury tej zakazano dopiero w 1901 roku. Na początku XX wieku, wraz z 

budową komunistycznego państwa, nastąpiła poprawa statusu kobiet.  

Ale nadal pomimo równości płci względem prawa, zdarzają się przypadki 

sprzedawania młodych kobiet na żony. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-AStph8FeBao/UZZezUArcXI/AAAAAAAAAA8/zVPfNAtjb_o/s1600/chinki+22.jpg


 

  

 

 
 

Yu Wenxia Miss Świata 2012! Chinka pokonała 115 

konkurentek, w tym Polkę Weronikę Szmajdzińską. Finał 62. 

edycji konkursu odbył się w Ordos, na skraju pustyni Gobi na 

północy Chin. 
 



Ciekawostki … 

 

 

UMIŁOWANIE PRZYRODY 
 

 

 
 

 

Lecznictwo 
 

Któż z nas nie zna zajęć z medytacji, pilatesu lub jogi? Albo terapii z wykorzystaniem 

zapachów lub igieł? Są to “wynalazki” medycyny chińskiej, która kształtowana jest od 

wieków i wykorzystywana przez ludzi na całym świecie do leczenia różnego rodzaju 

schorzeń. Metody te opierają się na starożytnych wierzeniach ludowych i wywodzą się                

z chińskiej medycyny naturalnej. Dzisiaj bardzo często są stosowane nie tylko jako 

leczenie alternatywne, ale także jak podstawowa forma terapii.  

 

   

 Cechą kultury chińskiej jest zamiłowanie do świata przyrody i bezgraniczne 

zaufanie w moc sił natury. Dzięki niemu rozwinęła się medycyna ludowa: 



ziołolecznictwo, zbilansowana dieta, duża dawka ruchu  oraz akupresura  

i akupunktura znane w Chinach już od kilku tysięcy lat. 

 Akupresura polega na dotykaniu, głaskaniu, uciskaniu określonych miejsc na ciele 

człowieka. Naciski wpływają na układ nerwowy pobudzając impulsy dochodzące do 

chorego narządu. Powoduje to zmniejszenie bólu i poprawienie jego 

funkcjonowania. Dotknięcia odblokowują przepływ energii Yin i Yang i prowadzą 

do ich zrównoważenia, co niweluje większość chorób somatycznych. 

 Jest jeszcze aromaterapia, czyli wspomaganie leczenia poprzez zapachy. 

Odpowiednio dobrane aromaty zapewniają stymulację naturalnych sił obronnych 

organizmu oraz przywrócenie harmonii ciała i umysłu, co wpływa na poprawę 

kondycji psychicznej i fizycznej. 

 Akupunktura uznawana jest w wielu krajach jako uzupełnienie medycyny 

konwencjonalnej, chociaż jej skuteczność od lat jest przedmiotem badań 

klinicznych. Technika ta służy do redukowania bólu oraz przywrócenia równowagi 

organizmu i polega na nakłuwaniu ciała igłami w odpowiednich punktach, 

odpowiadających za największą aktywność narządów wewnętrznych. W Chinach 

wiele państwowych uczelni medycznych specjalizuje się w tej technice. 

 

 

Chińczycy wyznają zasadę – lepiej zapobiegać niż leczyć. 

Medycyna jest głęboko wpisana w chińską kulturę. Przekazywane od 

pokoleń techniki leczenia oraz wspomagania odnowy organizmu mają dziś 

rzesze wielbicieli na całym świecie. 
 

 

Chińskie ogrody 

 
W chińskich ogrodach rośliny odgrywają mniejszą rolę.  

  Ważniejsza jest architektura - przymierze wody i kamienia. Stałych, niezmiennych i 

niewzruszonych elementów tego świata, stanowiących zarazem członki i krew 

mitycznego Szmaragdowego Smoka. 

 Współczesne Chiny otwierają się na świat. Coraz większą dbałością otaczają 

zabytki, również stare niegdyś prywatne ogrody.  

 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele z nich wyremontowano i udostępniono 

turystom.  

 Zwiedzając chińskie ogrody, próżno będziemy się doszukiwać tak cenionej przez 

nas różnorodności gatunków czy wielobarwnych kwietnych łanów.  

 Tutejsze rozumienie piękna  i harmonii rządzi się zasadami feng shui, sztuki 

kształtowania przestrzeni, której celem jest pobudzenie i ukierunkowanie 

życiodajnej energii chi znajdującej się we wszechświecie.  



 Rośliny są nietrwałe. Ich krótka wegetacja przypomina o ulotności szybko 

biegnącego   i wcześnie kończącego się życia.  

 Ważniejsze są woda i kamień - mostki, altany, kryte pasaże, okna i bramy 

widokowe. 

 

 

Wenecja Wschodu 
 

Najpiękniejsze chińskie ogrody zobaczymy w Suzhou, mieście w delcie Jangcy, które 

nazywane bywa Wenecją Wschodu.  

 Jego historia sięga VI w. p.n.e., ale lata świetności przypadają na czasy panowania 

dynastii Ming (1368-1644).  

 Przez stulecia osiedlali się tu krewni cesarza, emerytowani urzędnicy, bogaci kupcy. 

 Każdy wznosił godną swej pozycji rezydencję, a przy niej budował oczywiście 

ogród. Ogrody Suzhou, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego                 

i Przyrodniczego UNESCO są uznawane za klasykę chińskiej sztuki ogrodowej. 

Dziś zobaczyć tu można 12 odrestaurowanych założeń ogrodowych. Najstarsze 

liczą sobie dziewięć wieków. 

 Chińskie ogrody są słynne na całym świecie, przede wszystkim ze względu na 

charakterystyczny styl i długą historię. Pierwsze parki pojawiły się w Chinach juz 

3000 lat temu.  

 Klasyczne chińskie ogrody łączą w sobie tradycyjną chińską architekturę                             

z malarstwem, kaligrafią i rzeźbiarstwem. 

 Najbardziej znany ogród w Chinach znajduje się przy Pałacu Letnim, 15 kilometrów 

na północ od Pekinu. Uznawany jest za jedną z największych pereł krajobrazu 

architektonicznego na świecie. 

 Chińskie ogrody powstały z połączenia krajobrazu oraz malarstwa i poezji - są to 

tzw. "poetyckie ogrody”. Chińskie ogrody były projektowane w taki sposób, by 

zapewnić odwiedzającym spokój, poczucie harmonii i wszechogarniającego piękna.  

 Chińczycy projektowali ogrody, aby były schronieniem dla duszy, miejscem, gdzie 

mogą zapomnieć  o problemach życia codziennego, gdzie mogą obcować z naturą                 

i odnaleźć           w niej swoje miejsce.  

 Ogrody miały być miejscem ucieczki od frustracji, rozczarowań i problemów 

politycznych w Chinach. 

 Zasadniczymi elementami w ogrodach Chińskich były: mur otaczający wewnętrzną 

część, sadzawka oraz wzgórze z drzewami. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 Panda jest jednym z najsłynniejszych symboli Chin, co spowodowane jest tym, że 

naturalnie występuje jedynie tutaj.  

 Słodkie i leniwe zwierze, żywiące się pędami roślin, które należy jednak do rodziny 

drapieżnych i potrafi też pokazać pazur. 

  Jednak to człowiek jest zdecydowanie większym niebezpieczeństwem dla czarno – 

białych niedźwiadków, a to poprzez ingerencję i stałe pomniejszanie ich terytorium.  

 Z ratunkiem dla pand przyszedł Instytut Hodowli w Chengdu, działający od 1987 

roku, za nadrzędny cel postawił sobie rozmnożenie populacji  pand.  

 Zwierzątka są udostępniane do widoku turystów, a najlepiej robić to w porze 

karmienia, gdyż wtedy są najbardziej żywe.  

 W Chengdu można także zwiedzić muzeum Pandy Wielkiej oraz Szpital, w którym 

zapoznamy się z zagrożeniami dla zdrowia tych zwierząt.  

 Puszczany w Kinie Historii Pandy co 15 minut film o pandach i Instytucie 

wyczerpująco odpowie na wszystkie pytania.  

 Zachęcamy do odwiedzin! 

 

 

 



KULTURA 
 

Wśród polskiego społeczeństwa panuje przeświadczenie, że Chiny to 

zacofane państwo, a Chińczycy to ludzie tylko i wyłącznie pracujący, 

nieposiadający swojego życia prywatnego. 

Jest to stereotyp, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

 
 Kultura chińska to połączenie nowego ze starym, nowoczesności z tradycją. 

 Chińczycy wielką wagę przywiązują do swojej przeszłości, wierzeń, rodziny,                

a przy okazji chętnie otaczają się nowymi technologiami i modnymi rzeczami.  

 To połączenie sprawia, że kultura Chińska jest niepowtarzalna i tajemnicza.  

 To powoduje, że przyciąga turystów z całego świata. 

  Dla europejczyków poznawanie Chin jest niezwykle ciekawe, czasem 

zaskakujące ze względu na ogromną ilość różnego rodzaju zwyczajów.  

 Dla rozjaśnienia kultura chińska jest całkowicie inna od Japońskiej.  

 Chińczycy z pewnością poczują się obrażeni jeżeli stwierdzisz, że ich kultura 

przypomina ci kulturę Japońską. 

 Jeżeli nie wiesz jak zachować sie w jakiejś konkretnej sytuacji po prostu rób to 

co robią Chińczycy i nie martw się, Chińczycy nie spodziewają się, że będziesz 

znał ich wszystkie zwyczaje I tradycje. 

 

 Ciekawostki … 

 

 Przykładowe chińskie zwyczaje, przyzwyczajenia, sposób 

bycia: 

 Chińczycy zazwyczaj się nie uśmiechają i nie wymieniają pozdrowień                                

z nieznajomymi obcymi. Uśmiechanie i bycie miłym do osób, których nie znamy 

odbierane jest w Chinach jako niegrzeczne. 



 Chińczycy z reguły nie kłaniają się na przywitanie tak jak to robią Japończycy, 

chociaż czasem to się zdarza. Generalnie ukłony zarezerwowane są tylko wobec 

osób starszych i cieszących się dużym szacunkiem w społeczeństwie. 

 Należy unikać przytulania sie, klapnięć z Chińczykami. Najlepiej poprzestać tylko 

na uścisku dłoni. Nie należy przedstawiać się samemu, ponieważ uznawane jest to 

za wysoce niegrzeczne. Przedstawianie odbywa sie tylko przez osobę trzecią jak                   

i z jej inicjatywy. 

 Chińczycy bardzo mało gestykulują i tego samego oczekują od obcokrajowców.              

Nie wolno mrugać do Chińczyków, ani gwizdać w ich obecności. Kontakt 

wzrokowy w czasie rozmowy nie jest wskazany. 

 Co ciekawe pocałunki, trzymanie się za rękę i przytulanie w miejscu publicznym 

pomiędzy osobami rożnych płci jest postrzegane jako niegrzeczne. Natomiast 

pomiędzy osobami tej samej płci jest całkowicie akceptowalne. 

 Chińczycy są bardzo punktualni i uważają za oznakę braku szacunku spóźnianie się 

na umówione spotkanie. Jednakże, jeżeli w wyniku jakichś okoliczności ktoś się 

spóźnia Chińczycy będą czekać do końca, jak długo nie otrzymają informacji od 

takiej osoby, że się jednak na umówionym spotkaniu nie pojawi. Tego samego 

oczekują od obcokrajowców. 

 Chińczycy często zadają pytania obcokrajowcom o ich zarobki, rodzinę, 

małżeństwo i inne rzeczy zaliczane u nas do sfery prywatnej. Tak więc nie zdziw się 

jeżeli osoba tej samej płci zacznie pytać cię o twoje życie osobiste i przypadkiem 

nie zrozum tego na opak. 

 Chińczycy szaleją na punkcie karaoke. Śpiewają w zasadzie wszędzie gdzie się da,             

w klubach, w parkach używając do tego przenośnego karaoke. Goście często 

proszeni są o zaśpiewanie na imprezie. 

 W przeciwieństwie do Japończyków czy Koreańczyków, Chińczycy nie zdejmują 

butów przed wejściem do swojego domu. Ta sytuacja jednakże z roku na rok ulega 

zmianie. 

  

 

 

Qipao – tradycyjny Chiński strój 

 

W Chinach tradycyjnym strojem dla kobiet jest Qipao, zwane także Cheongsam. Nosi 

się tam także inny tradycyjny strój, zwany Hanfu. 

 Qipao to strój, a w zasadzie sukienka dla Pań. Jej historia rozpoczęła sie w XVIIw. 

Zarezerwowana była początkowo tylko dla wyższych sfer. Przedstawia kobiecą 

skromność, delikatność i piękno, czyli osobowość Chinek. Strój ten dokładnie 

ukazuje piękno kobiecego ciała, a ponadto tworzy wrażenie, że nogi są bardziej 

smukłe i atrakcyjne. Obecnie wciąż cieszy się on ogromnym zainteresowaniem 

wśród chińskich projektantów i użytkowniczek. 

 



 

                    
 

Qipao może być także krótsze 

 

  

   



                    

 

   

 

 Hanfu Cheongsam to także bluzki chińskie 



     Ciekawostki … 

 

Gestykulować czy nie? 

 

Jakie zwyczaje panują w Chinach w tej kwestii? Czy stać nieruchomo, czy może lepiej 

żywo gestykulować i mówić “całym sobą”?  

 Chińczycy nie są przyzwyczajeni do bogatej gestykulacji, rozpraszają się jeśli ktoś 

ciągle macha rękami. Sami również nie używają zbyt wielu gestów.  

 Nie lubią też kontaktu fizycznego, należy unikać oklepywania po plecach czy 

uścisków. 

 Warto też być ostrożnym z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, ponieważ 

wpatrywanie się w rozmówcę może być źle odebrane. W przeciwieństwie                        

do europejczyków, dla których takie zachowanie jest na porządku dziennym.  

 Zwłaszcza Włosi używają bogatej gestykulacji, a powitanie nie może odbyć się                     

u nich bez uścisków i przyjacielskich pocałunków.  

 Dlatego też często przyjeżdżając do Chin mamy problem z dostosowaniem się                   

do dosłownie sztywnych reguł panujących wśród społeczeństwa.  

 Warto przed wyjazdem do odległych krajów zapoznać się z kulturą  i panującymi 

tam zwyczajami, aby przez przypadek nie urazić ich mieszkańców. 



Przede wszystkim – punktualność! 
 

 Chińczycy bardzo nie lubią, kiedy ktoś się spóźnia i traktują to jako ogromną 

zniewagę. 

 Dlatego warto mieć przy sobie zegarek i pilnować czasu, bo nawet minuta 

spóźnienia wygląda bardzo nieelegancko.  

 Kiedy już punktualnie przybędziemy na przykład do chińskiego domu (bo 

zostaliśmy zaproszeni przez gospodarza) przed wejściem nie można zapomnieć o 

tym, żeby zdjąć buty. Kolejno należy się przywitać, zaczynając od osoby 

najstarszej. Przez to wyrażamy nasz szacunek do niej.  

 Później podczas posiłku lepiej jeść oraz pić wszystko co oferuje gospodarz, 

ponieważ  w opinii Chińczyków odmawianie jest niegrzeczne. 

 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie zasady dotyczące dawania i 

przyjmowania prezentów panują w Chinach? 

 

 
 

Jeśli nie to poniżej podajemy kilka reguł, które z pewnością przydadzą się w kontaktach 

międzynarodowych.  

 Po pierwsze kiedy ktoś podaruje Ci prezent, z entuzjazmem podziękuj, ale odłóż go           

i otwórz później, by uniknąć  posądzenia o chciwość.  

 Po drugie nie zwracaj zbyt dużej uwagi na czyjś przedmiot, gdyż mieszkaniec Chin 

będzie czuł się zobligowany, by go Tobie podarować.  

 Po trzecie nigdy nie dawaj nikomu w prezencie zegarka, gdyż kojarzy się to                          

z pójściem na pogrzeb. 

 Chińska tradycja każe odwdzięczyć się za jakąkolwiek przysługę, przez co po obdarowaniu 

kogoś upominkiem można się spodziewać, że zrobi on wkrótce to samo. 

  Szukając zaś podarunku, który wręczymy przy okazji wizyty u kogoś, należy wybrać taki, 

który będzie służył całej rodzinie i będzie podziękowaniem za wspólny wysiłek z jej strony.  

 Mile widziany jest także prezent z okazji narodzin dziecka, ale wybierając takowy, musimy 

mieć na uwadze dobro dziecka, jego zdrowie i prawidłowy rozwój, choć ekstrawagancja nie 

jest tu wskazana. 



 Zwyczajowo, jako prezent weselny wręcza się pieniądze w czerwonej kopercie i w okrągłej 

sumie, co symbolizuje związek rodzin. 

  Czerwień jest silną barwą, co symbolizuje szczęście, a wielu ludzi uważa, że odpędza także 

złe duchy. Żółtego się powinno się go unikać.  

 

 
 Liczby również mają szczególne znaczenie dla Chińczyków i należy o tym pamiętać, gdy 

podarunkiem są pieniądze; cztery, na przykład, przynosi pecha, ale osiem już zwiastuje 

szczęście. 

 Idealny prezent nie musi być ani duży, ani kosztowny, lecz raczej przemyślany i praktyczny 

i wybrany z myślą o potrzebach naszego adresata.  

 Otrzymując zaś upominek, należy zawsze wysłać wiadomość z podziękowaniem, chyba, że 

planuje się odwdzięczyć. 

 W chińskiej tradycji, różne symbole reprezentują różne rzeczy, co może mieć wpływ na 

ludzkie życie, i należałoby mieć to na uwadze przy wyborze prezentu. 

  Jedzenie, na przykład, zawsze stanowi dobry prezent, więc kosz prezentowy w większości 

przypadków jest przemyślanym podarunkiem, lecz trzeba uważać, bo czasem jedzenia może 

symbolizować biedę. 

  Najbardziej doceniane są ryż i herbata z rodzinnych stron, o ile pozostają wierne 

symbolizmowi chińskiej tradycji i nie obrażają odbiorcy. 

  Dobrze również stronić od takich prezentów, jak nożyce, noże czy narzędzia do cięcia, bo 

symbolizuje to nadszarpnięcie więzi i uważane jest za zły omen. 

  Podobnie duże zegary, sandały i chusteczki, które utożsamia się ze śmiercią i pogrzebami. 

  Kwiaty również utożsamiane są z pogrzebami i pomimo, że jest to popularny prezent na 

Zachodzie, nie należy ich dawać mieszkańcom Chin. 

 Nie wolno również, według tradycji, zawijać prezentów w niebieski, czarny i biały papier. 

Zieleń i czerwień są kolorami kojarzonymi ze szczęśliwymi świętami, ceni się także srebro 

lub złoto. 



 
 

 

 Obrazą jest również zawiązanie kokardy.  

 Prezentu nie otwiera się z reguły przy osobie, która go wręczyła, gdyż może to zawstydzić 

obie strony. Gdy pochodzi się z innego kraju i należy do innej kultury, można zapytać 

Chińczyka, od którego dostało się prezent o pozwolenie na jego otwarcie.  

 Należy także zawsze dawać i przyjmować prezenty, używając w tym celu obu rąk. 

 Według chińskiej tradycji, wręczanie prezentów jest na porządku dziennym przy kilku 

okazjach, w tym jako podziękowanie za gościnność. 

 Czasami dobrze jest również ofiarować prezent partnerowi biznesowemu, ale wymaga 

delikatności i szacunku dla chińskich tradycji.  

 Nie będąc pewnym, czy prezent jest odpowiedni, należy zasięgnąć rady lub poszukać 

pomysłów w Internecie. Różne przedmioty symbolizują różne rzeczy w chińskiej kulturze, 

co oznacza, że czasami prezent wybrany z dobrymi intencjami nie zostanie dobrze przyjęty, 

bo nie idzie w parze z tradycją i kulturą.  

 Zalecane jest także odwdzięczanie się za prezenty lub wysyłanie wiadomości  

z podziękowaniami za takowe. 
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