
Polska: Serce Europy 

 

Już ponad dwa miesiące minęły od mojego przyjazdu do Japonii. Czas zleciał mi 

bardzo szybko pomiędzy szkoleniami, wydarzeniami lokalnymi i poznawaniem regionu 

Yamagata oraz Kaminoyamy i okolic. Udało mi się też spotkać z wieloma osobami... Nie 

potrafię nawet zliczyć ile raz robiłam tzw. Jikoshōkai, czyli krótką prezentację na swój temat. 

Starałam się przy tym być jak prawdziwa Japonka, zawsze grzecznie kłaniając się w pas. 

Kiedy przedstawiam się i mówię, że pochodzę z Polski, zazwyczaj pierwszymi reakcjami, z 

jakimi się spotykam są: „-Ach z Polski!? To tak daleko!, -O, jesteś z kraju Szopena! lub -

Polska!? To bardzo zimny kraj, prawda?”. Rzeczywiście właściwe wszystko się zgadza, choć 

Polska to o wiele więcej niż daleki zimny kraj, w którym urodził się Szopen.  

Postanowiłam, że skoro już tutaj jestem, a Kaminoyama jest gospodarzem Polski, to 

powinnam stopniowo, cyklicznie przedstawiać wszystkim swój kraj.  

 

Jakim krajem jest Polska?  

 

Polska to kraj w Europie Środkowej, dziewiąty kraj Europy pod względem 

powierzchni; terytorium Polski to mniej więcej 4/5 terytorium Japonii. Polska podzielona 

jest na 16 województw (województwo odpowiada japońskiej prefekturze). W zimie bywa 

rzeczywiście bardzo zimno, zwłaszcza na południu kraju – w górach, gdzie temperatura 

spadać może nawet do -30 st. C. Często rzeki czy jeziora pokrywają się warstwą lodu. W 

lecie natomiast czasami jest naprawdę gorąco (nawet do 40 st. C), jednak w odróżnieniu do 

Japonii, nie jest tak wilgotno i duszno. Za najprzyjemniejsze pory roku w Polsce – podobnie 

zresztą jak w Japonii – uważane są wiosna i jesień.  

Stolicą Polski, począwszy od końca XVI wieku, jest Warszawa. W wyniku II wojny 

światowej Polska, a w szczególności Warszawa doświadczyła ogromnych zniszczeń. Ponad 

80% budynków stolicy Polski uległo zniszczeniu. Większość budynków została następnie 

odbudowana wielkim wysiłkiem Polaków i można teraz się cieszyć spacerami w uliczkach 

pełnych pięknych miejskich kamienic i historycznych budowli. Warszawa przeszła dużą 

zmianę w ostatnich 30-latach, stając się nowoczesnym miastem, w którym wszystko jest 

możliwe.  



 Prawdopodobnie najbardziej znanym wśród turystów polskim miastem jest 

Kraków. To dawna stolica Polski i jedno z najważniejszych centrów polskiej kultury. 

Najprzyjemniej jest zwiedzać Kraków spacerując uliczkami Starego Miasta, które wpisane 

jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jeżeli miałabym porównać 

Warszawę i Kraków do miast japońskich, to byłyby to odpowiednio Tokio i Kioto.  

Południe Polski pokrywają góry. Idąc od wschodu są to należące do Karpat pasma 

Beskidów i Tatr, dalej na zachód położone są Sudety. Najwyższymi wśród nich, są Tatry 

(znajdujące się niedaleko Krakowa) z popularną zarówno w zimie jak i w lecie miejscowością 

Zakopane. Na południu Polski mamy więc góry, ale idąc ku północy góry te najpierw 

zmieniają się we wzgórza i pagórki, by następnie całkowicie przeobrazić się w rozległe 

równiny. Na północy Polski znajduje się wiele pięknych jezior. Jadąc dalej na północ kraju 

dojedziemy nad Morze Bałtyckie. Największym i jednym z najważniejszych miast 

nadmorskich jest miasto portowe Gdańsk. Słynie ono z pięknych bursztynów. Jeżeli ma się 

szczęście, to można znaleźć je na pobliskich plażach. Polacy licznie odwiedzają miejscowości 

nad Bałtykiem, jak np. Sopot, popularny jest też Półwysep Helski. Jest tak zwłaszcza w 

okresie letnich wakacji, kiedy zażywają kąpieli w morzu i jedzą lokalne przysmaki rybne.  

Ja pochodzę z Dolnego Śląska, czyli z regionu w południowo – zachodniej części 

Polski. Stolicą Dolnego Śląska jest położony nad rzeką Odrą Wrocław. Ja urodziłam się w 

miejscowości położonej 70 km od Wrocławia, w Wałbrzychu. Jest to miasto pięknie położone 

pośród wzgórz, w samum środku Sudetów. Okres studiów, z kolei, spędziłam w Poznaniu, 

czyli w stolicy Wielkopolski. Region Wielkopolski jest bardzo ważny pod kątem historycznym 

i uchodzi za kolebkę państwa polskiego. To tutaj w X wieku pierwsi władcy Polscy z dynastii 

Piastów byli koronowani na królów.  

 

Tyle informacji chyba wystarczy na dzisiaj. 

Krótkie podsumowanie poniżej:  

 Polska to kraj w Europie Centralnej, to Serce Europy; 

 Polska to kraj o długiej historii; 

 Polska to kraj o bogatej przyrodzie; 

 Polska to kraj z wieloma miejscami wartymi zwiedzenia i obiektami UNESCO; 



 Polska to kraj o czterech wyraźnych porach roku - w zimie bywa bardzo zimno, ale 

w lecie jest gorąco!  

 proszę się nie martwić, bo Polska to także kraj z pysznym tradycyjnym jedzeniem, 

ale o tym w osobnym wpisie.  

Na koniec jeszcze nudne dane: powierzchnia państwa: 312 689 km2, ludność: 38 mln 42 tys 

os., stolica: Warszawa, język urzędowy: język polski, waluta: złoty polski (PLN). 

 

Do następnego razu!  

 


