
KOBIETY W JAPONII
KWIATY W PUDEŁKU



JAPONIA - NIPPON

Powierzchnia kraju: 377 812 km 2 
Liczebność: 128 mln 
Stolica: Tokio
KRAJ WYSPIARSKI : 6848 mniejszych i 4 główne 
wyspy



W Japonii nie ma Dnia Kobiet. Ale jest święto 
dziewczynek…obchodzone 3 marca.

Hina-matsuri było świętowane już w okresie Heian
(794–1192) i ma swój początek w dwóch zwyczajach.

Jeden – to tradycja dworska zabawy w dom, 
podczas której używano miniaturowych domków, 
mebelków i naczyń. 
Drugi – to starożytny zwyczaj oczyszczania się z 
grzechów. Wierzono, że wraz z oddechem grzechy 
przechodzą na papierowe lalki.

Jest to także dzień modlitwy w intencji dobrobytu 
dziewcząt – w trosce o ich zdrowie, właściwy 
rozwój fizyczny, powodzenie i szczęście

https://pl.wikipedia.org/wiki/Heian


Japonia kraj tradycji i 
nowoczesności- nawet w 
codziennych strojach 
mieszkańców.









Hanami – Święto Kwitnącej Wiśni, 
to dosłownie zwyczaj oglądania 
kwitnących kwiatów wiśni! 
Ale jest to czas nie tylko aktywności 
„botanicznej”, ale także towarzyskiej. 
Japończycy chętnie wychodzą wtedy 
z domu, by spędzić czas na łonie 
przyrody z rodziną i przyjaciółmi.



Tu czterdziestolatki wyglądają na dwadzieścia lat mniej, a tylko 3 procent jest otyła.
Jak one to robią?

Siedem sekretów diety Japonek:

Sekret 1.
Japońska dieta to ryby, soja, ryż, warzywa i owoce
Najprościej mówiąc, typowy japoński posiłek to po prostu 
miska ryżu, miska zupy i trzy przystawki.

Sekret 2.
Japończycy jedzą o wiele mniejsze porcje!

Zasady, które rządzą japońską kuchnią:
- Talerzy nie napełnia się po brzegi
- Nigdy nie podaje się dużych porcji
- Każdy składnik jest podawany w osobnym naczyniu
- Mniej oznacza więcej
- Każda potrawa jest tak układana, żeby podkreślić jej naturalne piękno
- Jedzenie lekko się doprawia i skromnie przybiera
- Jedzenie musi by świeże



Sekret 3.
Japońska kuchnia jest lekka i ma łagodny smak

Sekret 4.
Japończycy jedzą ryż zamiast chleba do każdego posiłku

Sekret 5.
Japonki to mistrzynie pożywnego śniadania
Typowe śniadanie w Japonii składa się z zielonej herbaty, 
miski ryżu ugotowanego na parze, zupy miso z tofu i 
cebulą szczypiorową, małych arkuszy wodorostu nori, a 
niekiedy małego omletu albo kawałka grillowanego 
łososia.



Sekret 6.
Japonki uwielbiają desery? na swój wyjątkowy sposób

Tradycyjne ciasteczka wagashi.
Zrobione są z ryżu, słodkiej fasoli azuki, 
orzechów czy owoców. Do ich wyrobu nie 
stosuje się produktów mlecznych ani olejów 
roślinnych. 
Wagashi przygotowywane są najczęściej z 
okazji świąt, ważnych japońskich ceremonii, 
ale również na co dzień – na spotkania ze 
znajomymi, rodzinne obiady, do spożywania 
najczęściej razem z zieloną herbatą.



Ciasteczka mochi
Wykonane na bazie rozgotowanego ryzu lub 
maczki ryzowej. Z nadzieniem słodkim jak i 
wytrawnym

Kakigori, japońskie lody,
A raczej zamrożone bloki 
lodowe potarte na tarce i 
polane sokiem owocowym 
lub wytrawne



Sekret 7.
Japonki mają zupełnie inny stosunek do jedzenia

Od dzieciństwa Japończycy przyzwyczajani są 
do jedzenia małych porcji. Japońskie matki 
mówią:
Jedz ,aż będziesz w 80% pełny.
W Japonii jedzenie spożywa się powoli i należy 
się delektować każdym kęsem. Japonki gotują 
lekkie potrawy. Preferują łagodne smaki. 
Zamiast gęstych i ciężkich sosów opartych na 
śmietanie lub ostrych przypraw stosują lekkie i 
łagodne dodatki.
Do każdego posiłku dodawany jest ryż , zamiast 
białego pieczywa, bułeczek itp, choć w Japonii 
istnieje 5 tysięcy piekarni produkujących 
różnego rodzaju pieczywo, to ryż króluje tam 
nie podzielnie. Japońska kuchnia przypomina 
wegetarianizm, ilość spożywanego mięsa jest 
bardzo ograniczona, królują ryby, warzywa, 
rośliny strączkowe i owoce- również morza. 
Japonki nie stosują diet!

Tsuneko Sasamot przeszło 100 letnia Japonka



Średnia długość życia w Japonii jest najwyższa na świecie –
wynosi 83 lata.
Japońskie społeczeństwo gwałtownie się starzeje, ludzi 
starszych jest ponad 2 razy więcej niż dzieci. Japonia 
zajmuje 2 miejsce pod względem 100-latków. Obecnie 
mieszka tam ponad 47 tysięcy (w Polsce niecałe 2,5 tysiące). 

WIEK EMERYTALNY WYNOSI 70 LAT.



Każdy z nas ma przynajmniej jedną parę lekkiego, 
gumowego obuwia, do użytku na niezobowiązujące 
okazje. Jesteśmy jednak przekonane, że nie wszyscy 
wiedzą, że japonki, obok koturnów to 
jeden z najstarszych i najbardziej znanych w różnych 
częściach świata rodzaj obuwia. Najstarsze zachowane 
japonki pochodzą z… Egiptu. Znane i popularne były 
też wśród elegantek starożytnego Meksyku, Indii , Chin 
i oczywiście w Japonii, nazywane tam zori.

Czy japonki pochodzą z Japonii?



Mit uległej Japonki czyli kto naprawdę trzyma za portfel w japońskiej rodzinie? 

Wieczorne tokijskie ulice jarzą się od kolorowych świateł wszechobecnych neonów. Siedzę 
wraz z grupką salarymanów, czyli etatowych pracowników japońskich korporacji, w jednym 
z popularnych barów izakaya, serwujących alkohole i zakąski. – Kończę na dzisiaj, 
wyczerpałem dzienny budżet – mówi jeden z nich, szukając portfela. – Żona przycięła 
kieszonkowe? – pyta drugi, wywołując salwę śmiechu. – A nie masz żadnego sekretnego 
budżetu? – pyta trzeci całkiem poważnie. – Właśnie wyczerpałem oba – dodaje 
nieszczęśnik z kwaśną miną, co spotyka się z milczącym zrozumieniem reszty grupy.

Zarządzaniem domowymi finansami, to zadanie żony – tłumaczy czterdziestoletni pracownik firmy 

spedycyjnej. – Mężczyzna nie ma na to czasu, jego zadaniem jest zarabianie na utrzymanie 

rodziny – wyjaśnia. – Wszystkie wydatki planuje pani domu, wydzielając również każdego ranka 

mężowi drobne na lancz, przejazdy i inne drobne potrzeby – mówi, ale to nie wszystko . Mężczyzna 

musi jeszcze jakoś zorganizować parę jenów na wieczorne spotkania z kolegami z pracy.





Japonką w pracy nie wolno nosić okularów- mogą 
mieć soczewki.
Po zamążpójściu musza przyjąć nazwisko męża- nie 
mogą posługiwać się dwoma nazwiskami



KSIĄŻKI O JAPONII w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach

1. GOLDEN A.           Wyznania Gejszy

2. LAKOTTA C.M.   Córki Nipponu nie płaczą

3. MATSUOKA T.      Chmara wróbli i Honor samuraja

4. KIRINO N.              Wyspa Tokio

5. INOUNE Y.             Samurajskie chorągwie

6. MURAKAMI H.     Na południe od granicy, na zachód od słońca

7. MURAKAMI H.     Kafka nad morzem

8. ISHIGURO K.         Pejzaż w kolorze sepi, Okruchy dnia, Nie opuszczaj mnie

9. BEDNARZ K.          Kwiaty w pudelku

10. Historia Japonii



さようなら。 = Do widzenia.


