
1. Kim są Anko? 

Piękne kobiety wyspy Izu Ōshima są 
symbolem piękna zewnętrznego jak i 

wewnętrznego. 

Ich zadaniem było przynoszenie do 
domu wody. 

Nazwa „Anko” w dialekcie wyspy 
pochodzi od słowa „anekko”, czyli 

starsza siostra. 

Sekret pięknych kobiet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tradycyjny strój 

Tradycyjny strój Anko znany jest w całej 
Japonii. Podczas festynu kamelii każdy ma 

okazję go bezpłatnie przymierzyć. 

Strój Anko noszony był na wyspie podczas 
uroczystości ceremonii osiągnięcia 

dojrzałości i pogrzebów. 

3. Taniec 

Anko w tradycyjnym stroju 
pokazują podczas festynu ich 
wyjątkowy taniec, w którym 

widzowie również mogą wziąć 
udział! 



Poczuj energię Ōshimy 
Góra Mihara 

 

 

 

 

 

 

 

Urasabaku – czarna pustynia 

 

Skała osadowa 

 

・ Skała osadowa wygląda jak ciasto 
Baumkuchen upieczone przez 
naturę! 

・ Widać na niej historię wulkanu na 
przestrzeni 10 000 lat.  

 

・ Urasabaku to jedyna pustynia 
Japonii. 

・ Pustynia jest czarna, ponieważ 
silny wiatr i niskie temperatury nie 
pozwalają na rozwój roślinności. 

・ Góra Mihara to fundament wyspy 
Ōshima.  

・ Wulkan do dziś jest aktywny, a ze 
szczelin w ziemi wydobywa się para 
wodna. 

Godzilla?! 

Tutaj?? 



Mleko z Ōshimy 

Kusaya 

Salina 

GEO-potrawy 
 

Panu A bardzo podoba się na wyspie Izu Ōshima: 

 

Pan A: Mieszkańcy wyspy od małego piją mleko z Ōshimy. *1 

Pan B: Naprawdę? 

Pan A: A masło i lody zrobione z tego mleka są wyśmienite! *2 

Pan B: Brzmi cudownie! 

Pan A: Poza tym z Ōshimy pochodzi kusaya, specyficzny sposób 
przyrządzania ryby. (*istnieją na ten temat różne poglady) *3 

Pan B: A myślałem, że kusaya to tylko śmierdząca ryba. 

 

NOTATKI 
*1) Mleko z Ōshimy jest częścią obiadu podawanego uczniom na 
wyspie od przedszkola aż po liceum. W ten sposób już od małego 
przyzwyczajeni są do lokalnego produktu. Ōshima to jedno z 
niewelu miejsc w Japonii, gdzie mleko prosto od krowy jest 
pakowane do kartoników.  

*2) Kusaya to zakonserwowana ryba. 

Sposób przyrządzenia:  

1. Należy dokładnie umyć rybę o niebieskim grzbiecie, na 
przykłąd makrelę.  

2. I zamoczyć ją w słonym płynie o nazwie kusaya jiru, w 
którym ryba fermentuje. 

Dawniej, gdy woda i sól były na wyspie bardzo cenne, tym sposobem konserwowano ryby. 
Kusaya ma bardzo specyficzny zapach oraz smak, którego nie można zapomnienieć!  



* Festyn kamelii odbywa się od końca 
stycznia do końca marca 

Kameliowy raj 
 

Historia 
Kamelie są naturalną częścią flory na Izu Ōshima. Klimat na 
wyspie bardzo im sprzyja. Dla mieszkańców wyspy kamelie są 
niezastąpione: z kwiatów, drewna i nasion produkują barwnik, 
węgiel oraz olej. Wychodowano tu wiele różnych gatunków 
kamelii, tak że trzy z pięćdziesięciu parków International 
Camellia Gardens of Excellence znajdują się na Ōshimie. 

 

 

 

Olej z kamelii 
Olej z nasion kamelii jest bogaty w kwas oleinowy i 
wpływa wyjątkowo korzystnie na zdrowie oraz urodę. 
Można go używać nie tylko do pielęgnacji skóry i włosów, 
ale nadaje się również świetnie do gotowania. 

 

 

 

Festyn kamelii* 

Festyn kamelii świętowany jest na całej wyspie, 
główną atrakcją jest jednak park Ōshima. W 
parku jak i w muzeum można zobaczyć kamelie 
i wiele się o nich dowiedzieć. Poza tym można 
zobaczyć tradycyjny taniec Anko oraz 
przymierzyć ich tradycyjny strój.   
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