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1. W
Wstęp
Repu
ublika Korei (Korea Południowa) z ajmuje połu
udniową część Półwysppu Koreańskiego.
Na zzachodzie, za Morzem
m Żółtym, znajdują się
s Chiny. Japonia poołożona jesst na
wsch
hodzie, za Morzem Wschodnim
W
. Koreańskka Republikka Ludowoo‐Demokratyyczna
zajmuje północn
ną część Półłwyspu.

Ogó
ólne inform
macje
∙ O
Oficjalna naazwa: Republika Korei
∙ P
Położenie geograficzne
g
e: Szerokośść geograficczna: 38°N‐3
33°N, długoość geografiiczna:
1126°E
∙ P
Powierzchn
nia: 100,266
6 km2 (2013))
∙ SStolica: Seu
ul (9,923,00)) (2013)
∙ LLiczba ludno
ości: 50,220
0,00 (2013)
∙ G
Gęstość zaludnienia: 501 osób/ km
m2 (2013)
∙ JJęzyk urzędowy: koreański (pismoo‐Hangul)
∙ R
Religie: bud
ddyzm(22,8%), protesttantyzm (18
8,3%), katolicyzm (10,99%), inne (1
1,1%),
b
brak wyznania (46,9%))
∙ U
Ustrój polityyczny: repu
ublika prezyydencka
∙ ŚŚrednia tem
mperatura: od
o ‐2,5% (sttyczeń) do 25,4%
2
(sierp
pień)
∙ FFlaga narod
dowa: Taege
eukgi
∙ K
Kwiat narod
dowy: Mugu
unghwa (keetmia syryjska)

Ekon
nomika
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

P
PKB (nomin
nalne) ‐ 1,41
17 miliardów
w US$ (2014)
P
PKB na osob
bę ‐ 28,101 US$ (2014))
P
PKB (paryteet siły nabyw
wczej) – 1,7779 miliardó
ów US$ (201
14)
P
PKB na osob
bę (parytet siły nabywcczej) ‐ 35,27
77 US$ (201
14)
P
PNB (nomin
nalne)‐ 1,36
66 miliardów
w US$ (2014
4)
P
PNB na osobę (nominaalne) ‐ 27,0990 US$ (201
14)
P
PNB (paryteet siły nabyw
wcze) ‐ 1,7446 miliardów
w US$ (2014)
P
PNB na osobę (parytett siły nabyw
wczej) ‐ 33,620 US$ (201
14)
EEksport – 573 miliardy US$ (2014))
IImport – 52
26 miliardów
w US$ (20144)
G
Gini‐ 31,1 (2
2011)
H
HDI (wskaźn
nik rozwoju
u ludzkiego) – 0,891 (15
5.miejsce) (2013)
G
Główne prrodukty przemysłowe : półprzew
wodniki, samochody, okrętownictwo,
eelektronika konsumencka, telekom
munikacja mobilna,
m
sta
al
∙ W
Waluta: koreaański won (KRW
W, won połuddniowokoreański) (1 US$ ‐ 1,0
060 won) (20114)
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2. H
Historia
WCZZESNA KO
OREA
Póływ
wysep Koreeański zamiieszkany jesst od czasó
ów Epoki Ka
amiennej. PPrzed nastaaniem
epokki brązu, osaadnicy ustan
nowili pierw
wsze oficjaln
ne państwo
o Gojoseon (Stary Chosseon).
Koreańczycy wciąż nazyw
wają założycciela Gojosseon „Dziadek Danguun”. Zgodnie ze
staro
ożytną legeendą, Danggun był synnem niedźw
wiedzia i królewskieg
k
go syna nie
ebios,
Hwanung, któryy zszedł z niebios aby żżyć z ludźm
mi na ziemi. Gojoseon rządził półn
nocną
pu Koreańskkiego oraz ddużą częściąą dzisiejszej Mandżurii.. Przez długgi czas
częśccią Półwysp
Króleestwo funkccjonowało znakomicie,
z
, do czasu kiedy
k
zostało
o zniszczon e przez Dyn
nastię
Han w 108 r. przzed naszą erą.

TRZY
Y KRÓLESTWA KOR
REI
Od I wieku p.n.ee do VII wie
eku n.e. trzzy niezależn
ne królestwa
a walczyły o supremaccję na
Półw
wyspie. Gogguryeo na północy, Baekje na południow
wym zachoodzie i Sillla na
połud
dniowym wschodzie
w
ostatecznie
o
zostały po
ołączone po
od nazwą S illa w 676 r.n.e.
Przezz długi czass panował pokój,
p
aż doo początku X wiekuje, kiedy króleestwo Silla stało
się słłabe i zostaało zmuszon
ne do podddania się no
owemu króllestwu Goryyeo w 935 r.n.e.
W czzasach zjed
dnoczonego
o królestwa Silla, znacczący postęp miał mieejsce w sztu
uce, i
naucce, zwłaszccza w dzie
edzinie budddyzmu, architektury
a
y, astronom
mii, rolnicttwa i
literaatury.

RELIG
GIA W KOR
REI
Budd
dyzm został przedstawion
p
ny w Korei pprzez Chiny w 372 r.n.e i natychmiasst zagnieździił w
koreaańskiej menttalności, kultturze i życiu dduchowym. Buddyzm byył religią naroodową od czasu
Trzecch Królestw aż do czassu Królestw
wa Goryeo. Później, dyn
nastia Joseoon (1392‐19
910)
przyjęęła konfucjanizm jako officjalną filozoofię.
Katolicyzm wpro
owadzony został
z
na PPółwyspie w końcu XVII wieku, protestantyyzm
dstawiony został
z
w ko
ońcu XIX w
wieku. Poczzątkowo, władze próboowały zaka
azać
przed
wyznawania chrześcijaństwa, ale liczba w
wyznawców nieustannie
n
rosła
r
od końcca XIX wieku
u do
ów uznaje się
ę za chrześcijjanina. Pomimo
począątku XX wiekku. Obecnie, około 30% KKoreańczykó
tego, buddyzm pozostaje pop
pularny w noowoczesnej Korei, a kon
nfucjanizm w dalszym cią
ągu
ma zznaczny wpływ na norrmy społeczzne, zwłaszccza koreańską etykę ppracy. W Ko
orei
Połud
dniowej, wieele innych relligii jest swobbodnie prakttykowanych,, włącznie z iislamem.
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GOR
RYEO I JOSSEON
< GO
ORYEO >
Króleestwo Goryeeo doszło do
d władzy w 935 roku n.e.
n po włącczeniu Silla. Goryeo przzyjęło
budd
dyzm jako religię
r
narodową i kilkku wybitnycch buddyjskkich dzieł szztuki powstały w
tym okresie. Krrólestwo także prowaddziło otwarrtą politykę zagranicznną, dzięki czemu
ę znane za ggranicą jako
o „Korea”. Goryeo
G
trwaało przez 47
70 lat,
Króleestwo Goryeo stało się
do czzasu powstaania Dynasttii Joseon w końcu XVI wieku.

Tripittaka Korea
ana
Tripittaka Koreanaa jest najbardziej kompleeksową kolekkcją starożyttnych buddyjjskich skrypttów
na św
wiecie. Wyrzeźbione na 81,258
8
drew
wnianych blokach, szczegółowe dziełoo, które zosttało
ukończone w XIIII wieku w czzasie Królesttwa Goryeo, było sposob
bem błaganiaa wznoszone
ego
uddy o ochrronę przed najazdem
n
M
Mongołów. Kaażdy blok za
awiera okołoo 320 chińskkich
do Bu
znakó
ów po obu
u stronach. W sumie, około 52 miliony zna
aków zostałły skrupulattnie
wyrzeeźbione z ogromną
o
regularnością. Nie ma praktycznie
p
żadnych
ż
błęędów w całłym
komp
plecie.

< Jikkji >
Jikji to skrócon
ny tytuł korreańskiego dokumentu buddyjskkiego „Antoologia Naukk Zen
Wielkich Kapłan
nów Buddyjskich”, którre zostało wydrukowan
w
ne w świątyyni Heungde
eok w
13777 roku, w późnym okresie Dyn astii Gorye
eo. Jikji uznawany jesst za najsttarszą
zacho
r
metalowej
m
cczcionki. Zo
ostała
owaną ksiąążkę wydrukowaną zaa pomocą ruchomej
ona opublikowana 78 latt przed 422‐liniową Biiblią Jana Gutenbergaa, która zo
ostała
wydrrukowana około 1450
0 roku. Jijkki znajduje
e się obecn
nie w dziaale Orientalnych
Manuskryptów (Manuscrits Orienta ux) w Narrodowej Bibliotece FFrancji. UNESCO
mie”Memorry of the Wo
orld” w 200
01 roku.
uwzgględniło Jikji w Program

< JO
OSEON >
Dynaastia Joseon
n została usstanowiona w 1392 roku przez Ge
enerała Yi SSeong‐gye, który
założżył stolicę Hanyang
H
(dzisiejszy Seeul). Królesttwo przetrw
wało 518 laat do mom
mentu,
kiedyy Japonia skkolonizowałła Koreę w 11910 roku. Dynastia Jo
oseon przyjęęła konfucjaanizm
jako oficjalną zasadę pań
ństwa. Spoołeczeństwo
o było ściśśle podzieloona na klaasy z
odpo
owiadającym
mi sposobami zachowaania i prowadzenia się. Urzędnicyy mianowan
ni byli
w op
parciu o wyyniki egzaminów z pańństwa konfu
ucjanizmu. W połowie okresu dyn
nastii,
pańsstwo zostałło zniszczone przez ddwa najazd
dy Japońskie, a pote m przez najazd
n
Mandżurii. Jedn
nak w drugie
ej połowie ttrwania dyn
nastii, techn
niki rolnictw
wa polepszyyły się
i akktywność handlowa wzrosła. Pewna czzęść polityycznej stabbilizacji zo
ostała
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odbu
udowana w XVIII wieku
u. Jednak w późniejszym okresie dynastii,
d
Korrea zmierzyyła się
z wieloma zew
wnętrznymi wyzwaniiami, które
e doprowa
adziły do wyniszczająących
międ
dzynarodow
wych walk o władzę na początku XX wieku.

Hangul: aalfabet koreański
Król SSejong Wielkki (1418r ‐ 1450r)jest
1
szzanowany jako największzy monarchaa w koreańskiej
historii. Wskrzesiłł Jiphyeonjeo
on, naukowąą organizację
ę uczonych, która
k
z sukceesem wynala
azła
eańczycy m
mogli zapisyw
wać
koreaański alfabeet, Hangul w 1443 rooku. Dzięki temu, Kore
fonettycznie zamiaast używać chińskich
c
znaaków. Pomim
mo, że w kręg
gu uczonych nadal używa
ano
chińsskich znaków
w, ogromna część
c
literatuury mogła być teraz zap
pisana w spoosób zrozumiały
dla K
Koreańczyków
w. Symbole reprezentujjące samogłłoski i spółg
głoski są wyysoce logiczn
ne i
zwięzzłe i mogą byyć łatwo opa
anowane w zzaledwie kilkka godzin nau
uki. Z tego ppowodu, Han
ngul
pozosstaje jednym
m z najbardziej naukowycch systemów
w pisma na św
wiecie.

Wiosski historycczne: Haho
oi i Yangdo
ong
Haho
oi i Yangdongg, dwie najssłynniejsze w
wioski historyczne w Korrei, zachowaały solidne liinie
klanó
ów z pokoleenia na poko
olenie przezz ostatnie pięć wieków. Osadzeni w naturaln
nym
środo
owisku z wybitnie
w
pię
ękną scenerrią, mieszkaańcy z pow
wodzeniem zachowali ich
ponadczasowy sttyl życia i zw
wyczaje konffucjańskich uczonych. Są
ą oni źródłeem rozbudze
enia
nteresowania
a niezmiernąą wartością historii
h
i tradycji narodow
wej. Obie wio
oski
popularnego zain
umieszczone zosttały na liście Światowegoo Dziedzictwaa Narodowego w 2010 rooku.

POD
DZIELONY PÓŁWYSE
EP
< Ru
uch 1 Marrca >
Świt ery wspó
ółczesnej nie
n
wróżyył dobrze Półwyspow
wi Koreańs kiemu. Podczas
pierw
wszych dziaałań Japońsskiego impeerializmu, Japonia
J
zaa
anektowałaa Koreę w 1910
roku i Koreańczyycy walczylii ciężko o oddzyskanie icch suwerenności.
1 Marca 1919 roku, Kore
eańska Dekklaracja Nie
epodległości, która zoostała podp
pisana
przezz 33 wybitnych Koreań
ńskich lideróów, została ogłoszona. To przyśpieeszyło narod
dowe
powsstanie przeeciwko Japo
ońskiej okuupacji, polittyczny i uzb
brojony oppór miał miiejsce
zarów
wno w krajju jak i za granicą. Tyymczasowy Rząd Repu
ubliki Korei ustanowio
ony w
Szanghaju w Chinach.

<W
Wyzwolenie
e i wojna >
Półw
wysep zostaał wyzwolon
ny w sierpnniu 1945 jaako wynik poddania ssię Japonii po II
wojn
nie światow
wej. Podział Półwyspu nna 38 równ
noleżniku na
astąpił niem
mal natychm
miast,
kiedyy sowieckie i ameryykańskie odddziały kontynuowałyy rozbrojennie pozosttałych
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japoń
ńskich żołnierzy. W skkrócie, Koreea była geo
opolityczna ofiarą, wciśśniętą pom
między
dwiee potęgi światowe.
15 siierpnia 194
48 roku, połłudniowa czzęść półwyspu została odrodzonaa jako Repu
ublika
Korei, niezależny naród z demokratyczznymi zasad
dami i wolnorynkową ggospodarkąą. Pod
nadzzorem Orgaanizacji Naarodów Zjeednoczonycch, Koreańczycy z Poołudnia wyybrali
Zgromadzenie Narodowe
e. To Zgroomadzenie mianowało Dr. Syyngmana Rhee,
R
wyksształconego
o w Stanach lidera ruchhu niepodleggłości, jako pierwszegoo prezydentta.
W ttym samyym czasie, Koreańskka Republiika Ludow
wo‐Demokraatyczna zo
ostała
ustan
nowiona naa północ, naa czele z poppartym prze
ez Związek Sowiecki
S
Kim
m Il Sungiem
m.
Jak ttajne dokumenty pokkazały, Koreea Północna zaatakow
wała Koreę Południow
wą 25
czerw
wca 1950 ro
oku, ze wsparciem Zwiąązku Sowieckiego. To wyznaczyło
w
początek Wojny
W
Koreańskiej, któ
óra szybko przekształcciła się w międzynarod
m
dowy konfliikt. W prze
eciągu
trzecch dni, Seul został zajętty przez półłnocnokoreaańskie oddzziały. Do sieerpnia cała Korea
K
Połud
dniowa oku
upowana była
b
przez ppółnocnoko
oreańską arrmię, z wyjjątkiem Busanu,
miasta portoweego na połud
dniowych w
wschodzie, i jego okolicc.
Radaa Bezpieczeństwa ONZZ szybko zgoodziła się wesprzeć
w
Ko
oreę Połudnniową, wysyyłając
oddzziały i perso
onel medyczny z pona d 21 krajów
w członkow
wskich. Po ssłynnym obecnie
lądow
waniu Generała Dougglasa McArtthura na lo
otnisku w Incheon 15 sierpnia, Korea
K
Połud
dniowa i dowodzone przez SStany Zjedn
noczone oddziały ON
NZ, odepchnęły
Koreańczyków z Północy z powrotem pod chińską granicę. Po
P dojściu ddo granicy, Chiny
w
wspomagając KKoreę Półno
ocną. Korea Południow
wa i oddziałyy ONZ
włączyły się do wojny,
zostaały z powro
otem zepch
hnięte na ppołudnie. 4 stycznia 1951
1
roku, Seul pono
ownie
wpad
dł w ręce Ko
oreańczyków z Północyy.
Korea Południow
wa i oddziaały ONZ, któóre opierałyy się głównie na siłachh amerykańskich,
odep
pchnęły Koreę Północcną i Chińcczyków z powrotem do
d 38 równnoleżnika, które
koszttowało wieele obie stro
ony. Poza kkatastroficzzną stratą żyć
ż i społeccznego wstrrząsu,
półw
wysep zostaał obrócony w gruz. Jakakolwiek infrastruktura pozzostała po erze
Japońskiej kolon
nizacji zostaała całkowiccie zniszczona.
Brato
obójcza wo
ojna zakońcczyła się um
mową o zaawieszeniu broni w liipcu 1953 roku.
Trakttat pokojow
wy do tej po
ory nie zostaał zawarty.
Przed
d wojną, Stany Zjednoczone i bbyły Związek Sowiecki ustanowiłyy granicę na
n 38
równ
noleżniku. Po
P wojnie, nowa
n
granicca zwana Linią
L
Demarkacyjną, uttworzona zo
ostała
na po
oprzedniej granicy. Jesst otoczonaa 4‐kilometrrową strefą
ą zdemilitarryzowaną (D
DMZ),
któraa służy jako strefa bu
uforowa dlla ciężko uzbrojonej
u
wiema
granicy poomiędzy dw
Koreami. Obecn
na populacjja republik i Korei wyn
nosi około 50 milionóów, podczas gdy
ludno
ość Koreańsskiej Repub
bliki Ludowoo‐Demokrattycznej wynosi około 2 5 milionów
w.
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3. W
Wzrost go
ospodarcczy
Pod przewodnicctwem Prezydenta Paark Chung‐H
Hee, który był prezyddentem od 1961
roku do 1979, Korea
K
Połud
dniowa przyyjęła prowaadzoną prze
ez państwo,, ukierunkowaną
na ekksport polittykę aby osiągnąć wzroost gospodaarczy. Zwiastun ekonom
micznego zw
wrotu,
zwan
ny „Cudem nad rzeką Han” jest w dużej mie
erze zawdziięczany Preezydentowi Park.
Jego 5‐letni plaan by pob
budzić rozw
wój gospodarczy, sprzzyjał wielkim
m korporacjom,
kładąąc nacisk naa wzrost zattrudnienia i polepszył konkurencyj
k
jność Korei Południow
wej.
Bezp
precedensow
wy wskaźniik wzrostu gospodarczzego Korei Południow
wej rozpoczął się
we wczesnych latach 60
0. kiedy ppolityka paaństwa zmieniła kier unek działłań z
uprzeemysłowien
nia opartego o substyttucję imporrtu by skupić się na ekssporcie. Zgo
odnie
z polityką zorien
ntowaną naa eksport, rzząd wspieraał pracochło
onny przem
mysł lekki, taaki jak
teksttylia i odzieżż, w którym
m Korea mia ła relatywn
ną przewagę
ę.
W pó
óźnych lataach 60. i 70
0., kierunekk ponownie
e się zmien
nił z przemyysłu lekkieggo na
ciężkki przemysł o wysokiej wartości doodanej i przzemysł chem
miczny. Żelaazo, stal, metale
m
nieżeelazne, okręętownictwo
o, elektronikka i produkcja chemiczzna zostały wydzielone
e jako
najw
ważniejsze przemysły w pogoni za w
wzrostem gospodarczy
g
ym.
W 11981 roku, nacisk kłaadziony byłł na badan
nia i rozwój, ekspoort technologii i
produktów elekktronicznych
h wzrósł przzed końcem
m lat 80. Kilkka firm, włąączając Samsung,
Hyun
ndai i obecn
ny LG, osiąggnęło globa lną prominencję dziękki polityce zoorientowan
nej na
eksport, która trwała do wczesnyc h lat 90. Z rządowyym wsparciiem, koreaańskie
kongglomeraty in
nwestowałyy w kapitałoochłonne ciężkie i chemiczne przzemysły, podczas
gdy rrząd wciąż koncentrow
k
wał się na inffrastrukturzze przemysłłowej i społłecznej.
W 19970 roku, Ruch
R
Saemaaul został pprzedstawio
ony by zmobilizować luudność wie
ejską i
zmod
dernizowaćć sektor roln
nictwa. Saem
maul oznaccza „nową wioskę”.
w
Kam
mpania pom
mogła
w rozwoju terenów wiejskkich i polepsszyła warun
nki życiowe
e farmerów.. Została pó
óźniej
poszerzona i ob
bjęła równie
eż wsparcie przemysłow
we fabryki i tereny mieejskie. Podsstawy
ruchu Saemaull zostały zaadaptowa
z
ane przez inne kraje
e rozwijająące się i Korea
K
Połud
dniowa dzieeli się z nimi swoją wieedzą i ekspertyzą.
Zorieentowana na
n eksport, krajowa strrategii rozw
woju gospod
darczego Koorei Południowej
okazała się ogro
omnych sukcesem. W rzeczywisttości, Korea
a Południow
wa jest jedynym
pańsstwem od czasów
c
II wojny
w
świattowej, która przemien
niła się z oddbiorcy pomocy
międ
dzynarodow
wej w dawcę
ę pomocy m
międzynarodowej w prrzeciągu jeddnego pokolenia.
W 20014 roku, Korea
K
Połud
dniowa byłaa 5. Najwię
ększym eksporterem i 7. Najwiękkszym
impo
orterem na świecie.
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JAKIIE CZYNNIIKI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZZWOJU GO
OSPODAR
RCZEGO KO
OREI
POŁŁUDNIOWEJ?
Korea Południow
wa osiągnę
ęła zaskakuj ący wzrost gospodarczy dzięki poołączeniu silnych
liderów, świettnie wyszkkolonych bbiurokratów
w, agresyw
wnych przzemysłowcó
ów i
zmottywowanej siły roboczzej. Ambitnii przedsiębiorcy zareag
gowali na rrządowe zachęty
by zw
większyć eksport i rozw
wijać nowe pprzemysły.
Połud
dniowokoreeańskie dziedzictwo kkonfucjanizm
mu kładzie silny nacissk na edukkację,
harm
monijne relaacje personalne i synoowski obowiązek wobe
ec rodziców
w i przodków
w. Na
początku połudn
niowokoreaańskiej induustrializacji, prawie wszzyscy korea ńscy pracow
wnicy
piśmienni i z łatwością mogli nabyywać nowe umiejętności.
byli p
W tyym samym czasie, otw
warta polityyka ekonom
miczna praco
owała nad absorbowaaniem
zaaw
wansowanycch instytutó
ów i technoologii z inn
nych krajów
w. Zagraniczzne inwestyycje i
wyso
oki wskaźnikk krajowych
h oszczędnoości pomogłły rozwinąć sektor ciężżkiego przem
mysły,
podcczas gdy prrzekazy pieniężne od Koreańczykków pracują
ących za grranicą wspierały
ogóln
ny rozwój gospodarcczy. Na pprzykład, duża liczba Koreańskkich górników i
pielęęgniarek zosstało wysłanych do praacy do Niem
miec Zachodnich od poołowy lat 60.
6 do
późn
nych lat 70.
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4. P
Przyjęcie demokracji
Koreańczycy z Południa
P
bylli na czele z magań o wolne i demo
okratyczne rządy. Od laat 60‐
tych,, państwo rządzone
r
byyło przez prrezydenta Park
P
Chung‐‐Hee a późnniej przez byłych
b
geneerałów wojsskowych. Przed
P
1993 rokiem, Ko
orea Południowa zainnstalowała rządy
cywilne jako wyynik udanych i wolnychh wyborów.
dniowokoreeańskie gaazety i sttacje telew
wizyjne mogły terazz publikow
wać i
Połud
transsmitować różnorodne
r
e opinie beez obawy o prześlad
dowania. Innternet i media
m
społeecznościowe są wszechobecne. SSzybkie wiadomości i komunikacj
k
a jest w zaasięgu
praw
wie każdego Koreańczyka, zwłaszczza ludzi mło
odych.
Silna gospodarkka Korei Połu
udniowej zoostała zbudowana w czzasie stłumiionej demokracji
pod pretekstem
m rozwoju. Ten
T rozwój później pom
mógł urucho
omić stopniiowe przejśście w
prosp
perującą deemokrację, którą Kore ańczycy mo
ogą się tera
az cieszyć. N
Niemniej jednak,
gwałłtowny rozw
wój gospodarczy dał pooczątek spo
ołecznej i ekonomiczneej nierówno
ości, i
ci, kttórzy zostalii w tyle służżyli jako kataalizatory do
o dalszej demokracji.
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5. K
Korea Połłudniowa na światowej scenie
s
Korea przez setki lat była znana
z
jako „Królestwo
o Pustelnik”. Niemniej jednak, han
ndel i
imigrracja zawszze w jakimśś stopniu m
miała miejsce na Półwyyspie. Kultu ralne artefaakty i
staro
ożytne zapiisy mówią wielkiej m
międzykultu
urowej wym
mianie, włąączając maasową
imigrrację plem
mion z Chin, osadzeenie się Arabskich
A
sprzedawcó
s
ów i przyybycie
Połud
dniowowscchodnich Azjatów.
A
W rzeczyw
wistości, sttolica Sillaa Gyeongju w
połud
dniowowscchodnim roggu Półwysppu był wsch
hodnią końccówką Jedw
wabnego Szzlaku,
drogi handlowejj, która ciąggnęła się odd Europy przzez kontyne
ent azjatyckki.
W osstatnich czaasach, Kore
ea Południoowa umocniła swoje miejsce
m
jakoo część glob
balnej
społeeczności, i świat miał
m
okazję poznać Koreańczykków, produukty i kulturę.
Przykkładowo, przeciętny
p
student
s
z KKorei Południowej jestt silnie zaleeżny od jeggo/jej
smarrtfona by łąączyć się z zagranicznnymi społeccznościami, uczy się a ngielskiego
o albo
inneggo obcego języka
j
i marrzy o zobaczzeniu świata.
Elekttroniczna ko
omunikacja na wiele spposobów je
est dzisiejszym odpowiiednikiem Szlaku
S
Jedw
wabnego. Ko
orea Połudn
niowa jest jeednym z naajbardziej za
aawansowaanych naro
odów
na św
wiecie jeślii chodzi o dostęp do Internetu. Jej infrastruktura infformatycznaa jest
szero
oka i dalekkosiężna. Koreańczycyy dzielą się swoimi myślami,
m
dooświadczeniami i
wied
dzą z obyw
watelami św
wiata przezz tego rod
dzaju kanały komunikkacyjne, do
odając
kolejjne bogactw
wo to koreańskiej kultuury, przekazzywanej przez pokoleniia.
Wszęędzie w historii, wym
miana kult urowa zaw
wsze była kluczowym
m elemente
em w
kontaktach międzynarodow
wych. W dzzisiejszym połączonym
p
świecie poozostaje to wciąż
praw
wdą. Połudn
niowokoreańskie pioseenki pop (K
K‐pop), filmyy, telewizjaa, seriale zyyskały
międ
dzynarodow
wą sławę poprzez
p
Ha llyu (Koreaańska fala), która ogaarnęła świaat. W
zamian, Korea Południow
wa kontynuuuje absorb
bowanie ku
ulturalnych elementów
w od
resztty świata.

COD
DZIENNE ŻYCIE
Ż
KOR
REAŃSKIE
Więkkszość Koreeańczyków nosi nowooczesne ubrrania. Tradyycyjne ubraania koreań
ńskie,
hanb
bok, jest wkkładane na specjalne
s
ookazje, takie
e jak śluby i tradycyjnee święta. Haanbok
skład
da się z kró
ótkiej peleryyny i długieej spódnicy dla kobiet,, peleryny i luźnych sp
podni
wiązaanych na kostce dla mężczyzn.
m
Tyypowy kore
eański posiłłek składa ssię z ryżu, zupy
z
i
kimcchi (fermenttowanej kapusty) i jestt spożywan
ny przy pom
mocy pałeczzek. Koreańczycy
mająą tradycyjnyy podłogowyy system oggrzewania, zwany ondo
ol, używanyy nawet dzissiaj w
nowo
oczesnych domach. Kompleksy apartame
entów są najbardziejj typową opcją
miesszkania dla Koreańczyyków, pon ieważ stop
pień urbanizacji jest bardzo wyysoki.
Koreańska trad
dycyjna sztu
uki walki, ttaekwondo, jest wcią
ąż bardzo ppopularna i jest
obeccnie międzynarodowo uprawianym
u
m sportem.
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