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Szwajcaria jest górzystym państwem położonym w Europie
Zachodniej. Nie posiada dostępu do morza. Graniczy z pięcioma
państwami: Austrią i Liechtensteinem na wschodzie, Francją na
zachodzie, Włochami na południu oraz z Niemcami na północy. 
Jest jednym z najmniejszych państw Europy – rozciągłość z 
północy na południe wynosi 220 km, a ze wschodu na zachód
350 km.
Alpy zajmują południową, południowo-zachodnią i wschodnią
część kraju. Na północ od Alp znajduje się Wyżyna Szwajcarska. 
Na północnym zachodzie wyżyna ograniczona jest przez góry Jura. 
Większość północnej granicy z Niemcami biegnie wzdłuż Renu, 
który wpływa do Szwajcarii w pobliżu Szafuzy. Część granicy z 
Niemcami i Austrią przebiega przez Jezioro Bodeńskie, a Jezioro 
Genewskie stanowi część granicy z Francją.
Szwajcaria podzielona jest na 26 kantonów. Kantony leżące na
Wyżynie Szwajcarskiej są bardziej zaludnione, uprzemysłowione i
z reguły zamieszkane przez protestantów. Kantony alpejskie
natomiast są słabiej zaludnione, bardziej nastawione na rolnictwo
i turystykę; przeważają tu też katolicy.
W Szwajcarii obowiązują cztery języki urzędowe: niemiecki, 
którym posługuje się 63,7% populacji, francuski, którym mówi
20,4% populacji, włoski używany przez 6,5% populacji oraz język
romansz, którym mówi 0,5% populacji. Na wschód od Berna (z 
wyjątkiem Ticino) przeważa język niemiecki. Na zachód od Berna 
przeważa język francuski. Język włoski jest najpowszechniejszym
językiem w kantonie Ticino. Romansz, który wywodzi się z łaciny
ludowej, najczęściej używany jest w kantonie Gryzonia.



Muzyka

Nie ważne czy taniec ma miejsce czy nie. Szwajcarska muzyka folkowa
jest głównie muzyką taneczną.

Najczęściej słyszane instrumenty muzyczne to:"Schwyzerörgeli" 
(akordeon), skrzypce, klarnet basowy, a w niektórych regionach, 
cymbały lub Trümpi (drumla). Alpejski folk rozwinął się z niepisanego
przepływu umiejętności i kompozycji ponad pokolenia, dekady a 
nawet stulecia. Najstarsze znane Kuhreihen pochodzą z Appenzell i
zostały zapisane w 1545 r. Róg alpejski, typowo szwajcarski, był
pierwotnie instrumentem muzycznym i sygnalizacyjnym, używanym
przez pasterzy i jodłujące chóry, które zaczęły powstawać w XIX w. 
Szwajcaria posiada rozległą amatorską scenę muzyczną, a niemal w 
każdej miejscowości jest przynjamniej chór lub orkiestra dęta.



Rzemiosło artystyczne

Od połowy tysiąclecia szwajcarskie zegarmistrzostwo ci
eszy się dobrą opinią. Były trudne chwile, ale czas nigdy
nie stanął. Obecnie, 95% szwajcarskich zegraków jest
przeznaczonych na eksport, a przemysł zegarmistrzows
ki jest kluczowym przemysłem eksportowym. 
Przemysł tekstylny ma także burzliwą przeszłość. Kilka
obszarów, dzięki zaawansowanej technoligii, zwraca u
wagę świata na haute couture, a kiedyś populrane rze
miosło tekstylne znalazło swoją niszę. 
Wiele sektorów przemysłu rzemieślniczego w takich jak
rzeźby z drewna, malowane meble i ceramika rolników
są blisko związane z historią turystyki szwajcarskiej. Jak
o przedstawiciele, wpłynęli na obraz niezliczonej liczby t
urystów przyjeżdżających do Alp w Szwajacrii w XIX i XX 
w.



Zwyczaje i sporty

Przez długi czas, szwajcarskie zwyczaje sportowe były zepchnięte na drug
i plan przez międzynarodowe rodzaje sportu, 
ale ostatnimi czasy powracają.

Choć regionalne i loklane tradycje sportowe są często zaniedbywane, pe
wne sporty cieszą się coraz większą popularnością. 
Główne wydarzenia, takie jak Swiss Wrestling i Alpine Festival 
ESAF są coraz bardziej znane. W 
2010r., festiwal przyciągnął rekorodową liczbę 250,000 odwiedzających i
stał się największym festiwalem Schwingen, który kiedykolwiek się odby
ł. Warto zauważyć, że dodatkowe siły policji nie były potrzebne do utrzy
mania porządku, 
a głos prowadzącego skierowany do publiczności był wystarczający. W cz
asie tych kilkudniowych uroczystości, atletyczni zapaśnicy, krzepcy miota
cze i silni gracze Hornussen dają z siebie wszystko co w 
ich mocy, przy akompaniamencie jodłujacych chórów i orkiestr akordeon
owych.



Tradycje ludowe
przez cały rok

Szwajcaria ma wiele zwyczajów, które związane są z 
kalendarzem. Większość jest pochodzenia
pogańskiego lub ma związek z religią.

Święta obchodzone w Szwajcarii różnią się znacznie
w zależności od pory roku i regionu. Niektóre oparte
sa na starożytnych tradycjach, aa inne pojawiły się
dopiero niedawno. Wiele z nich odzwierciedla
przebieg roku w rolnictwie, tak jak dzwonienie
pracowników winnic na wiosnę, alpejskie wejście i
zejście bydła w czasie miesięcy letnich, festiwale
wina, dzielenie sera Chästeilet i karnawał Älplerchilbi
jesienią. Więcej uroczystości odbywało się zimą, gdy
rolnicy mieli mniej pracy. Nawet dzisiaj, wypędzanie
zimy i złych duchów stanowi część tradycji. Tradycji, 
która jest powiązana z licznymi karnawałami i
uroczystościami na koniec roku. Inne święta
przypominają wydarzenia historyczne, takie jak 
ważne zwycięstwa w historycznych bitwach.



Typowe jedzenie i wino

Jedzenie w Szwajcarii jest potpourri wpływów z różnych krajów. Łączy ku
chnie swoich sąsiadów i tworzy z nich lokalną kuchnię z lokalnymi składn
ikami.

Kuchnia Szwajcarii nie należy do lekkostrawnych. Szwajcarskie potrawy s
ą bardzo sycące,co uwarunkowane jest położeniem tego kraju. Dlatego
podstawę potraw szwajcarskich stanowią różnego rodzaju sery, 
z których przyrządza się wytrawne oraz słodkie specjały. Podstawą wielu
dań w Szwajcarii są również ziemniaki. 
To choćby wszelkiego rodzaju zapiekanki czy placki. 
Nie można także zapomnieć wyśmienitej czekoladzie, 
z której słynie Szwajcaria, a także o winach wytwarzanych w lokalnych wi
nnicach. Mało ktopamięta również, że daniem wywodzącym się ze Szwaj
carii jest musli zmieszane ze sobą płatki, orzechy, bakalie i suszone owoc
ektóre jada się z dodatkiem jogurtu lub mleka



Stereotypy
Banki są po to, żeby na nie napadać

Nasze postrzeganie Szwajcarii jako zagłębia banków zostało
na wieki wieków przypieczętowane najlepszych filmem, 
jaki kiedykolwie zadedykowano Szwajcarii, Vabank Juliusza
Machulskiego. W końcowej scenie największy kasiarz II 
Rzeczpospolitej Kwinto stoi przed Schweizerische 
Kreditanstalt w Zurychu a Duńczyk pyta się go: Nie korci
Cię? Mnie też…

Wszyscy mają zaufanie do szwajcarskich banków, a banki
gwarantują, że za sowicie opłacane zaufanie zagwarantują
jeszcze większa bankową dyskrecję. Trzeba przyznać, że
biznes dobrze się kręci, bo około 50% depozytów
pochodzi od klientów zagranicznych.

Fioletowa krowa i świstak zawijający w sreberka

Wiem, że ta wiadomość spowoduje palpitacje serca i
bezsenność na kolejne dwie noce, ale fioletowa krowa nie
jest szwajcarska. Co gorsze, świstak zawijający w sreberka
też nie. Tak się w naszej powszechnej świadomości utarło, 
że fioletowa krowa to Alpy, a jak Alpy to Szwajcaria.

Dobra wiadomość jest taka, że złoty króliczek wielkanocny
jest szwajcarski.



Ważne osobistości

Ignazio Cassis szwajcarski lekarz i polityk
członek Radykalno Demokratycznej Part
ii Szwajcarii (FDP). Od 1 listopada 2017 c
złonek Szwajcarskiej Rady Związkowej.
Wiceprezydent Szwajcarii w 2021.

Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej w
2022.

Alain Berset szwajcarski polityk, deputo
wany do Rady Kanton w od 2003do 201
1 i jej przewodniczący w latach 2008-
2009. Członek Szwajcarskiej Rady Feder
alnej od 1 stycznia 2012. Wiceprezydent
Szwajcarii w 2017 i 2022.

Prezydent Szwajcarii w 2018.



Dziękujemy za uwagę!!


