
Mój dzień – opowieść Pauliny z Peru 
 materiały dla nauczyciela 

Informacje dla nauczyciela 
 
Peru 
 
Historia 

Na obszarze dzisiejszego Peru w okresie prekolumbijskim rozwijało się kilka 
znaczących cywilizacji indiańskich, między innymi Aymara. Państwo Aymara w IX wieku 
podbiły plemiona Kiczuanów, które utworzyły potężne imperium Inków, o wysokim stopniu 
rozwoju gospodarczego i organizacyjnego. Ukształtowanie cywilizacji inkaskiej miało 
miejsce w XII wieku, jednak znaczniejsza ekspansja terytorialna nastąpiła w XV i na 
początku XVI wieku. Stolicą imperium było Cuzco. W XVI wieku rozpoczęła się kolonizacja 
europejska na terenach dzisiejszego Peru, pod wpływem której kultura inkaska uległa 
zniszczeniu. Hiszpanie dominowali w Peru do XIX wieku, kiedy to po wojnie o niepodległość 
Peru stało się niezależnym państwem. Po uzyskaniu niepodległości Peruwiańczycy jeszcze 
przez wiele lat walczyli o ustalenie granic z państwami sąsiadującymi.  

Mimo wielu bogactw naturalnych Peru w XIX i XX wieku nie mogło uzyskać 
znaczącej pozycji międzynarodowej. Sytuacja wewnętrzna kraju była niestabilna, a szerokie 
rzesze społeczne cierpiały biedę. Wielokrotnie armia, na dłuższe lub krótsze okresy, 
przejmowała władzę lub wpływała na polityczną sytuację w kraju. Współcześnie Peru jest 
republiką, w której głową państwa jest prezydent wybierany w powszechnych wyborach. 

 

  
Flaga Peru 

 
Aktualne dane o Peru 

Peru znajduje się w północnej części Ameryki Południowej. Sąsiaduje z Boliwią, 
Brazylią, Chile, Ekwadorem i Kolumbią. Stolicą państwa jest Lima – największe miasto w 
Peru i główne centrum handlowe. Lima w 1996 roku miła 6.800.000 mieszkańców. Oficjalną 
monetą peruwiańską jest nuevo sol – nowe słońce, które dzieli się na 100 centymów.  

W 2002 roku Peru miało prawie 28.000.000 mieszkańców. Rozmieszczenie ludności 
pomiędzy  regiony kraju jest nieregularne. Około 50% mieszkańców Peru zamieszkuje region 
La Sierra, 40% - La Costa, i 10 % - La Selva. Około 45% mieszkańców Peru to Indianie. 
Dwie największe grupy indiańskie w Peru to Quechua i Aymara. 37% społeczeństwa to 
metysi (połączenie/fuzja białych z Indianami). Około 15% stanowią ludzie pochodzący w 
prostej linii od Europejczyków. Reszta to ludność afro amerykańska pochodząca z Afryki i 
mulaci. 

70% Peruwiańczyków używa hiszpańskiego, który do 1975 roku był jedynym 
oficjalnym językiem w Peru. W 1975 roku indiański quechua został uznany za drugi oficjalny 
język w kraju. W Peru jest jeszcze inny potężny indiański język, aymara, który używany jest 
na południu kraju i w Boliwii. Dodatkowo wśród Indian Amazonii wyróżnić można jeszcze 
wiele grup etnicznych, z których każda posiada swój odrębny język – odnotowuje się w tym 
regionie istnienie co najmniej 51 języków autochtonicznych.  

Pod względem religijnym Peru to kraj katolicki. 90% procent społeczeństwa to 
właśnie katolicy, 3% stanowią protestanci, a mieszkańcy Peru to wyznawcy miejscowych 
religii animistycznych. 
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 W ostatnich dekadach postępuje alfabetyzacja w Peru dzięki licznym programom 
edukacyjnym. W 1940 populacja ludzi dorosłych umiejących czytać wynosiła 42%, a w 2001 
już  97%. Edukacja podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci między 6 a 12 
rokiem życia, ale wiele dzieci z regionów wiejskich nie ma dostępu do szkół. 
 
Warunki naturalne 

W Peru można wyróżnić 3 regiony geograficzne:  
- La Costa – wzdłuż wybrzeża ciągnie się wąski pas nizinny, który często nawiedzają 

trzęsienia ziemi. 
- La Sierra – to następujące pasma górskie: Kordyliera Zachodnia, z pasmem 

Kordyliery Białej ze szczytami powyżej 6000, niższa Kordyliera Wschodnia i Puna – 
śródgórska wyżyna rozdzielająca te dwa łańcuchy górskie. 

- La Selva – wilgotny las zwrotnikowy w dorzeczu Amazonki 
 

Klimat Peru jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu, oscyluje między 
tropikalnymi temperaturami w La Selva i arktycznym zimnem w Andach. Dzięki temu 
biologicznemu zróżnicowaniu Peru jest krajem, który mieści w sobie około 75% wszystkich 
ekosystemów, które istnieją na Ziemi. Ingerencja człowieka w przyrodę jest jednak wysoka, 
co zagraża wyginięciu niektórych gatunków roślin i zwierząt. Zagrożone są na przykład takie 
gatunki zwierząt jak niedźwiedź andyjski, nutria olbrzymia i jaguar. Zanieczyszczenie 
środowiska jest wysokie w okolicach większych skupisk miejskich. Ekspansja rolnictwa jest 
także zagrożeniem dla środowiska. Plantacje koki są głównym zagrożeniem gdyż stosuje się 
przy nich pestycydy i nawozy chemiczne, które osłabiają ziemię i zanieczyszczają rzeki. Duże 
połacie ziemi uprawnej są także narażone na upustynnienie (dezertyfikację) ze względu na 
nadmierną eksploatację. By chronić środowisko naturalne w Peru zostały stworzone parki 
narodowe, które obejmują około 10% powierzchni kraju.  

Peru posiada liczne złoża ropy naftowej na północno-zachodnim wybrzeżu i w dolinie 
amazońskiej oraz miedzi na południowym zachodzie. W różnych miejscach wyżyny 
andyjskiej znajdują się ważne kopalnie srebra, żelaza, złota, ołowiu i cynku. Peru posiada 
także lasy gdzie najważniejsze gatunki to cedry, dęby i mahonie, oraz liczne jeziora i 
wybrzeże Pacyfiku z dostępem do wielu gatunków ryb. Płynący wzdłuż wybrzeży chłodny 
Prąd Peruwiański przynosi obfitość ryb morskich. Rybołówstwo jest ważną dziedziną 
peruwiańskiej gospodarki i źródłem dochodu narodowego. Najważniejsze porty rybackie to: 
Pisco i Paracas.   

Podstawowe produkty uprawne w Peru to w regionie La Costa: bawełna 
długowłóknista, trzcina cukrowa i ryż; w regionie La Sierra: kukurydza, proso, kawa, kakao, 
herbata, ziemniaki i krzew koki; a w regionie La Selva: ryż, bataty, jukka, trzcina cukrowa, 
kakao, kawa i tytoń. W Peru hoduje się głównie bydło, owce, alpaki, i lamy. Pożywienie ludzi 
w Peru opiera się właśnie na tych głównych produktach uprawnych. Mięso jest rzadszym 
składnikiem diety. Lamy służą w Andach od ponad 3 tys. lat jako zwierzęta juczne. Są w 
stanie nieść do 90 kilogramów ładunku przez 12 godzin bez odpoczynku. Zawdzięczają to 
wyjątkowemu przystosowaniu organizmu do wysokogórskich warunków (rzadkie powietrze, 
niska temperatura, strome zbocza...). Lama daje mleko i wełnę. Jest też hodowana na mięso. Z 
tłuszczu lamy produkowane są świece, a odchody wykorzystuje się do użyźniania ziemi. 
Lama jest najważniejszym zwierzęciem udomowionym w Andach.  

Tradycyjne produkty peruwiańskie to wyroby włókiennicze, zwykle o jaskrawych 
kolorach, ubrania, żywność i sztuka ludowa. Natomiast jeśli chodzi o produkty przemysłowe 
to Peru przede wszystkim wytwarza stal, oczyszczoną ropę naftową, produkty chemiczne, 
minerały, pojazdy i mąkę rybną.  
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Kultura 
 Dziedzictwo kulturowe Peru jest jednym z najbogatszych w Ameryce Południowej. 
Mieszanka kultury indiańskiej i hiszpańskiej przejawia się w religii, systemie społecznym, 
i języku. Z jednej strony atrakcją turystyczną są archeologiczne budowle prekolumbijskie. Z 
drugiej strony w peruwiańskich miastach można podziwiać zabytki kolonialnej architektury. 
W sztuce także obecna jest mieszanka wpływów indiańskich i europejskich. 
 Największe bogactwo kulturowe posiadają liczne grupy etniczne. Wiele społeczeństw 
indiańskich, które żyją we względnym odosobnieniu od rozwijających się w stylu 
europejskim miast, zachowało elementy dawnych zwyczajów. Dotyczy to przede wszystkim 
mieszkańców Amazonii i wysoko położonych osad w Andach. Indianie peruwiańscy 
posiadają własną organizację społeczną i polityczną, własną interpretację religii i odrębny 
język. Większość Indian jest dwujęzyczna, to znaczy mówi zarówno w swoim lokalnym 
języku jak i po hiszpańsku. Zwykle swój język wynoszą oni z domu, a hiszpańskiego uczą się 
w szkole. Tylko Indianie żyjący w odizolowanych wspólnotach nie władają hiszpańskim.  

Organizacja społeczna i religijna Indian peruwiańskich są inne w przypadku grup 
żyjących w lasach Amazonii i w Andach. Indianie amazońscy z racji tego, że żyją w selwie 
nie utrzymują tak ścisłych kontaktów z ludnością metyską. Dzięki temu zachowali więcej 
elementów ze swojej tradycyjnej organizacji społecznej oraz religii. Większość Indian 
Amazonii zachowała swoje animistyczne wierzenia. Animizm to wiara w duchowe byty, z 
którymi człowiek nieustannie wchodzi w interakcje i które mają znaczący wpływ na jego 
życie. Działania rytualne skupiają się na kontaktowaniu się z tymi duchami. Tego typu 
wierzenia często łączą się z wpływami religii chrześcijańskiej. Organizacja społeczna ludów 
Amazonii związana jest z trybem życia i koniecznością ciągłego zdobywania pożywienia. 
Rytm życia codziennego wyznaczają polowania (mężczyźni), zbieranie dzikich owoców 
(kobiety) oraz uprawianie niewielkich ogródków (mężczyźni lub kobiety). Rodziny są bardzo 
liczne, a mężczyźni mogą mieć nawet kilka żon.  

 
 

 

W takich domach żyją duże rodziny. Zwykle 
stoją one jeden obok drugiego, a czasem 
tworzą okrąg okalający centralny plac wioski. 
Wewnątrz takiego domu jest miejsce na 
ognisko przy którym zbiera się rodzina.  

 
Dom Indian Amazońskich 
 
Indianie żyjący w Andach mieszkają we wspólnotach w których część prac wykonują 

indywidualnie dla swoich rodzin, a część w grupie na rzecz całej wspólnoty. Taka organizacja 
wywodzi się z czasów kolonizacji europejskiej kiedy to Europejczycy zgromadzili Indian w 
kongregacjach, żeby mieć nad nimi kontrolę oraz wprowadzać religię chrześcijańską. 
Organizacja religijna andyjskich Indian związana jest z rytualnym kalendarzem 
chrześcijańskim, ale święta różnią się nieco od europejskich. Są zwykle bardzo wesołe i 
kolorowe, powiązane z zabawą, muzyką i tańcami. Rodziny w wioskach andyjskich są także 
liczne, składają się z rodziców i wielu dzieci. Ludzie żyją w domach budowanych z cegły 
adobe zrobionej z gliny i słomy, i suszonej na słońcu. Uprawa roślin w górach jest trudna 
ponieważ ziemia jest twarda, a strome zbocza często trzeba wyrównywać. Andyjscy Indianie 
tworzą więc tarasy uprawne.  
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 Peru jest krajem wielokulturowym i wieloetnicznym. Dzięki temu spotkać tam można 
niebywałą różnorodność sposobów i filozofii życia, ekspresji religijnej oraz sztuki. Peru 
słynie z wielokolorowej sztuki ludowej (artesanía), która jest typowym produktem 
pamiątkowym przywożonym przez turystów. 
 
 
Linki: 
http://www.latinamerica.pl/?pageid=47&lang=pl – Strona podróżnicza, zdjęcia targu w Pisac, 
Machu Picchu, etc. 
http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34245.html – gazeta.pl, aktualne informacje o Peru 
 

 

 

  
.  
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