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 Chiny ciekawostki 

Kraj ten jest  
31 razy 
większy od 
Polski 



Chiny mają najstarszy na świecie 
kalendarz księżycowy pochodzący  
z 2600 r. p.n.e. 

Kalendarz ten opiera się na precyzyjnej obserwacji 

wysokości słońca oraz faz księżyca. 

Chiński Nowy Rok jest ruchomą datą, 

przypadającą na styczeń lub luty. Obecnie (2020) 

trwa Rok szczura, następne po nim będą 

obchodzone lata: Bawołu, Tygrysa, Zająca, Smoka, 

Węża, Konia, Kozy, Małpy, Koguta, Psa, Świni,   

i znowu szczura. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ski_Nowy_Rok


Zielona herbata 

Zielona herbata jest podstawowym jej rodzajem. Zaraz po zebraniu liście 

suszą się, nie będąc poddane procesowi fermentacji. Pomimo że lista 

dziesięciu wielkich herbat Chin jest listą ruchomą, większość pozycji na 

niej zajmują właśnie herbaty zielone. Na jej pierwszym miejscu króluje 

zielona Xi Hu Longjing (Smocza studnia). 

Jeszcze uwaga w kwestii zielonej herbaty. My pijemy w Europie głównie 

czarną herbatę i niestety zaparzamy ją w torebkach. Zaparzamy ją raz  

i wyrzucamy. W Chinach pije się zieloną herbatę i zalewa "fusy" ciepłą 

wodą wielokrotnie. Ta herbata nic nie traci ze swoich walorów. Nie zdziwcie 

się, gdy w restauracji personel będzie Wam dolewał wodę do czajniczka. 

To nie jakaś źle pojęta oszczędność, tylko lokalny obyczaj.  
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Według popularnej legendy, herbata 

została odkryta przez chińskiego cesarza 

Shennonga w 2737 p.n.e. gdy liść 

herbaty wpadł przypadkiem do jego 

miski z wrzątkiem. 



Chiny ciekawostki 

W Chinach wynaleziono papier, proch 
strzelniczy, kompas, drukarnie. 

Chiny ciekawostki 



Historia odkrycia papieru 

 

 



Do celów rytualnych znaki pisma chińskiego umieszczano na kościach zwierząt i skorupach 

żółwi. Do pisania ksiąg, dokumentów oficjalnych i korespondencji używano płytek drewnianych, 

a w szczególnych przepadkach na jedwabiu, a najpopularniejszym nośnikiem były zwoje 

bambusowych deszczułek. Znaki były żłobione, ale najczęściej malowane pędzelkiem. W miarę 

rozwoju i komplikacji organizmów państwowych powstało bardzo duże zapotrzebowanie na 

tani sposób zapisywania coraz większej ilości dokumentów.  

I TAK POJAWIŁ SIĘ PAPIER. 



W czasach wczesnej dynastii Han (206 p.n.e.–25n.e.) papier wytwarzano z włókien pokrzywy 

chińskiej i surowców do wyrobu tkanin jedwabnych. Papier taki był jednak zbyt 

toporny na to, aby mógł służyć piśmiennictwu. 

Pierwszy papier był gruby, szorstki i wyjątkowo mocny. Wyrabiano go  

z włókien, które moczono, tłuczono i rozdrabniano, a następnie 

rozkładano do wysuszenia na tkanych matach. Woda odsączała się, 

skapując pod matę, a wysuszona masa, czyli papier zostawała na 

powierzchni maty. 

Przez długi czas papier nie był używany jako materiał piśmienniczy. Służył do pakowania przedmiotów, 

szycia ubrań (skutecznie chronił przed zimnem), wycinano z niego wkładki do butów, paski, a nawet 

robiono nawet zbroje dla żołnierzy piechoty – były one lekkie i nie rdzewiały. 



Papier zdatny do pisania został wynaleziony w Chinach w II w. p.n.e. Najstarszy kawałek 

papieru jest datowany na 140–87 r. p.n.e. Został znaleziony w 1957 roku  

w grobowcu w pobliży miasta Xi'an. Wykonano go z włókien konopii. 

Z biegiem czasu do produkcji papieru zaczęto używać materiałów innych niż włókna konopi. Były to 

m.in. wodorosty morskie, len, nici jedwabiu, słoma ryżowa, włókna bambusa i wielu innych 

materiałów. 

W czasach Wschodniej Dynastii Han (25–220ne) urzędnik cesarski Cai Lun udoskonalił 

technikę wyrobu papieru poprzez wytworzenie masy (tzw. pulpy) z wielu różnych substratów takich 

jak sieci rybackie, kora drzewa itp. Po zagotowaniu w gorącej wodzie i poddaniu działaniu pary, 

masę papierową rozsmarowywano i suszono. 

Tak powstały papier nadawał się już do piśmiennictwa, a był przede wszystkim tani w wytwarzaniu. 

Najstarszy zapisany kawałek papieru, zawierający nieco ponad 20 

znaków, jest datowany na 110 rok naszej ery. 



“ 
Ciasteczka szczęścia są 

tradycyjnym chińskim zwyczajem 

wymyślonym w 1920 roku.  

 



“ Papier toaletowy wynaleziono 

w Chinach w 1300 roku.  

Na luksus ten mógł pozwolić 

sobie jedynie cesarz.  

 



“ Chińczycy wynaleźli latawce 

około 3000 lat temu.  

Były wykorzystywane podczas 

bitew w celu zastraszenia 

przeciwnika. 

 

 



“ Choć Ping-Pong jest jedną  

z najpopularniejszych gier  

w Chinach, pochodzi on  

z Wielkiej Brytanii.  

 

 



“ Gęsi zamiast psów – Policja  

w tym kraju bardzo często 

korzysta podczas pracy  

z pomocy gęsi. Ponoć mają 

świetny wzrok i potrafią być 

agresywne. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Spożywane w ciepłe letnie dni lody 
zawdzięczamy właśnie Chińczykom.  
To właśnie oni ponad dwa tysiące lat 
przed naszą erą zaczęli zakopywać  
w śniegu lody zmieszane z ryżem. 
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.  

• Chińska sztuka znana jest na całym świecie. 

Malowane w specyficzny sposób obrazy 

przedstawiają przyrodę i naturę z licznymi alegoriami 

odnoszącymi się do otaczającej nas rzeczywistości. 

Obrazy są nie tylko sztuką. Wiele z nich ma ukryte 

głębsze znaczenie.  
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.  

• Bardzo ważnym elementem chińskiej tradycji  

i kultury jest kaligrafia uważana za najwyższą 

formę sztuki. Ręcznym pismem ozdabiane są 

dzieła sztuki i elementy zasługujące na 

szczególne wyróżnienie. Chińska kaligrafia 

zmieniała się przez wieki. Niegdyś system opierał 

się na piktogramach i ideogramach 

reprezentujących konkretne elementy i pojęcia 

abstrakcyjne, obecnie został uproszczony  

i zastąpiony złożeniami semantycznymi. 

• Sceny przedstawione na obrazach i barwne opisy 

wykonywane kaligrafią stanowią esencję 

starożytnych tradycji Chin. 
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Głównym świętem w Chinach jest Nowy 
Rok, będący jednocześnie Świętem 

Wiosny. Obchodzi sie go na przełomie 
stycznia i lutego 

 Rzesze turystów przyciąga 

Międzynarodowe Święto Latawców  

w Weifang (w kwietniu), Święto Smoka 

(w czerwcu) i Święto Lodu i Śniegu  

w Harbinie (zima).   
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Obecnie kraj ten jest wiodącym 
producentem rowerów. 
 

• Najpopularniejsze nazwiska w tym kraju to 
Wang, Li i Zhang. Pierwsze z nich 
tłumaczone jako "król" nosi około 93 miliony 
osób, dwa kolejne 92 i 88 milionów. 
Chińczycy zazwyczaj przedstawiają się po 
nazwisku. 
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• Częścią kultury Chin są zwyczaje oraz przesądy, wiele  
z nich zupełnie niezrozumiałych i dziwnych z naszego 
punktu widzenia. Smoki uważane są za magiczne 
stworzenia, które nawiedzają ludzki świat, są 
personifikacją koncepcji yang i symbolem 
przynoszącym szczęście. Według wierzeń smok 
przychodzi odwiedzić ludzki świat 24 dnia szóstego 
miesiąca księżycowego. Żeby mu oświetlić drogę, ludzie 
wywieszają lampiony. Smoki stanowią istotny element 
kultury Chin i w najróżniejszych formach pojawiają się na 
wielu wydarzeniach. 

• Niezwykłe jest również chińskie przywiązanie do 
znaczenia liczb oraz kolorów. Czwórka i czternastka są 
pechowymi liczbami, podczas gdy ósemka przynosi 
szczęście. Za szczęśliwy uznawany jest kolor czerwony, 
dlatego też wszystkie noworoczne ornamenty, koperty  
z pieniędzmi czy ślubne ozdoby, w tym suknie mają 
właśnie taki kolor. Natomiast biały oznacza smutek  
i żałobę, a zieleń jest symbolem energii i życia, ale też 
nieuczciwości. 
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“ W mieście Datang każdego 

roku produkuje się około 8 

miliardów par skarpetek. 

Miasto to bywa nazywane 

"Skarpetkowym Miastem". 

Odpowiedzialne jest za 1/3 
światowej produkcji skarpet. 

Logo here 22 



“ 

Chińczycy uwielbiają jajka!  

Stuletnie jaja są szczelnie zamykane na 

okres około 100 dni w blaszanym 

naczyniu wypełnionym mieszanką gliny, 

niegaszonego wapna, herbaty, łusek 

ryżowych, soli i wody. ... Zachodzi w nim 

proces gaszenia wapna i tworzy się 

twarda skorupa, która zabezpiecza jajko 

przed zepsuciem. 

Białko robi się galaretowato- 

przezroczysto- brązowe a żółtko czarno-

zielone. Tak przygotowane jajka podaje 

się na zimno z sosem sojowym, octem 

winnym lub imbirem.  
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“ Szacuje się, że w kraju tym co 

pięć dni budowany jest nowy 
wieżowiec. 
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“ 

Karnawał w Honkongu 

Każdego roku tysiące 

światowej sławy sportowców 

konkuruje podczas 

Międzynarodowych Zawodów 

Smoczych Łodzi. Trzy dni 

intensywnych wyścigów, 

które wypełniają port życiem, 

mnóstwem kolorów  

i dźwiękami bębnów i kibiców 
wiwatujących na linii mety. 
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“ Popularna gra w papier, kamień, nożyczki została wymyślona 

w Chinach. Jej spopularyzowanie nastąpiło jednak w Japonii. 
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