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– abdullah, kochanie, wstań – 
szepnęła mama do ucha synka. 
trzeba iść na targ po warzywa 
i przyprawy, a zaraz będzie 
wielki upał.

– Oj, mamo! Wyślij Jasminę. 
– Ja idę po wodę do  studni. 

a poza tym, chodzenie na targ 
to twoje zadanie – syknęła 
Jasmina.

W MarOku nie We Wszystkich dOMach Jest WOda, 

a czaseM, MiMO iż płynie z kranu, tO nie nadaJe 

się dO picia. Wtedy pO WOdę chOdzi się dO studni, 

specJalnegO uJęcia WOdy lub też dO cysterny 

z WOdą pitną.

 aż 80% WiOsek 

MarOkańskich nie 

Ma bieżąceJ WOdy 

i prądu!
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– no już, koniec tych 
kłótni – powiedziała mama. 
Jak mi pomożecie w kuchni 
w przygotowaniu tadżinu, to 
pozwolę wam pójść na  daktyle. 
Wiecie, które? te z najstarszej 
palmy daktylowej na skraju 
miasteczka, te najlepsze…

daktyle są OWOcaMi palMy phOenix, 

dactylifera, tzW. palMy daktylOWeJ. są tO 

Jedne z naJstarszych drzeW OWOcOWych na 

śWiecie, upraWianych Już Od 4000 lat p.n.e.  

W półnOcneJ afryce i We WschOdnieJ azJi.  

dla ludóW kOczOWniczych były One 

pOdstaWOWyM źródłeM łatWO dOstępneJ 

energii, a dO tegO były bardzO sycące. 

arabOWie uWażali, że daktyle działaJą  

Jak lekarstWO.

daktyle są bardzO 

pOpularnyM słOdyczeM. 

tO praWie, Jak cukierki 

rOsnące na drzeWach. 

Wszystkie MarOkańskie 

dzieci Je uWielbiaJą.

abdullahowi i Jasminie nie 
trzeba było powtarzać dwa 
razy. tak, to niewątpliwie były 
najsłodsze, najsmaczniejsze 
daktyle na całym świecie.

abdullah wrócił z targu 
z pełnym koszem. czego tam 
nie było: świeży imbir, szafran, 
cynamon, kurkuma, suszone 
śliwki, pomidory, rodzynki, 
szalotki. gdy Jasmina wróciła 
z wodą, mama zarządziła 
wielkie gotowanie. 
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przygotowali mięso kurczaka, oliwę, 
miód. Jasmina zaczęła przyrządzać 
kuskus, a abdullah rozniecił ogień 
w palenisku pod  tadżin…

– dziś jest szczególne święto. 
przyrządzimy wyjątkowy tadżin 
 – powiedziała mama.

abdullah skoczył ochoczo po naczynie,  
którego zazwyczaj używali do gotowania 
potrawy, ale mama z tajemniczym 
uśmiechem na twarzy powiedziała:

– nie, tym razem obiad przyrządzimy 
w błękitnym tadżinie.

Tadżin to nazwa naczynia  

i zarazeM pOtraWy W niM przygOtOWaneJ.

szkliWiOne, ceraMiczne naczynie tadżin (tazin, tagin, 

tajine) pOchOdzi z MarOka. składa się z dWóch części: 

płaskiegO talerza i WysOkieJ, stOżkOWateJ pOkryWy 

z OtWartyM WylOteM. służy dO pieczenia Mięs nad 

rOzżarzOnyM WęgleM lub dreWneM.  

tadżin staWia się bezpOśredniO na stOle lub przy niM.

Jest tO także nazWa pOtraWy. dania te OpieraJą się na Mieszance duszOnych WarzyW, 

Mięsa lub ryb, ziół i arOMatycznych przypraW.  W MarOku, W zależnOści Od regiOnu, 

spOżyWa się Jagnięcinę, kurczaka, WOłOWinę lub ryby.  

ze WzględóW religiJnych, nie spOżyWa się Mięsa WieprzOWegO.
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dzieci spojrzały po sobie. to był ten tadżin, 
ten pięknie zdobiony, ten, na który musieli 
szczególnie uważać, by się nie stłukł, i ten, 
którego mieli zakaz używania. 

– Mamo, ale… –  zawiesiła głos Jasmina.
– Jak już mówiłam, dziś jest szczególny dzień. 

Mówiąc to, mama uśmiechnęła się tajemniczo. 
Wasz tata dostał nową, lepiej płatną pracę, 
a co najważniejsze, będzie pracował w naszym 
miasteczku i będziemy mogli spędzać dużo więcej 
czasu razem. a gdyby nie błękitny tadżin, to być 
może nie poznałabym waszego taty.

Mamo, opowiedz nam, opowiedz wszystko!  
– krzyknęły chórem dzieci.
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Jako mała dziewczynka, 
mieszkałam w wiosce nad  uedem, 
z widokiem na ośnieżone szczyty 
atlasu i tak jak wy pomagałam 
mojej mamie i babci w sprzątaniu 
oraz gotowaniu. nie chodziłam 
do  szkoły koranicznej   ani do 
szkoły powszechnej, tak jak wy 
teraz. pracowałam i bawiłam się. 
żyliśmy biednie, ale szczęśliwie. 
pewnego razu babci stłukł się 
nasz jedyny tadżin. 

Mama dała mi ostatnie kilka  
dirhamów i powiedziała: – fadilo, 
idź do garncarza, który mieszka 
na skraju gaju palmowego i poproś 
go o nowy tadżin.

W MarOku dzieci chOdzą dO sześciOletnieJ 

szkoły pOdstaWOWeJ. zaJęcia OdbyWaJą się  

Od pOniedziałku dO sObOty –  30 gOdzin 

tygOdniOWO. Od drugieJ klasy –  15 gOdzin 

OdbyWa się W Języku arabskiM, a kOleJne 15  

pO francusku. giMnazJuM, pOdObnie Jak liceuM, 

trWa 3 lata. szkOła Jest ObOWiązkOWa dO 16 

rOku życia. niestety, nie Wszystkie dzieci MOgą 

uczęszczać dO szkOły. szczególnie na Wsiach 

dzieci częstO kOńczą edukacJę na pOziOMie 

szkOły pOdstaWOWeJ, gdyż, ze WzględóW 

finansOWych lub dużych OdległOści, nie MOgą 

uczęszczać dO giMnazJuM. pOnadtO, Oprócz 

szkOły pOWszechneJ, dzieci uczęszczaJą dO 

szkOły kOraniczneJ (kuttab). dnieM WOlnyM 

Jest piątek. dzieci uczą się taM na paMięć 

WersetóW kOranu, śWięteJ księgi islaMu.

ued lub Wadi(s) – 

z arabskiegO wadi, czyli 

dOlina. Jest tO suche 

kOrytO (dOlina), które 

W czasie pOry deszczOWeJ 

Wypełnia się WOdą, 

tWOrząc Wartką  

i częstO szerOką rzekę.
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tradycyJna rodzina muzułmańska była  

bardzO liczna. MężOWie MOgli Mieć naWet 4 żOny,  

pOd WarunkieM, że dbali O nie i pOtrafili zapeWnić iM  

OdpOWiedni pOziOM życia. W takich rOdzinach byłO 

Wiele sióstr i braci, zaróWnO tych z pierWszeJ linii, 

Jak i tych przyrOdnich.  

Obecnie Mężczyźni W MarOku nadal MOgą Mieć  

dO 4 żOn, ale W Wielu rOdzinach rOdzi się MnieJ dzieci  

i cOraz częścieJ WystępuJe MOdel 2+3/4, czyli MaMa, 

tata i trOJe/czWOrO  

dzieci.  

Dzieci w roDzinie 

arabskieJ zaWsze 

były bardzO Ważne 

i ceniOne.

12

zrobiłam tak, jak kazała mama. 
nie było to dla mnie łatwe, bo byłam 
dziewczynką bardzo nieśmiałą. 
nie miałam przyjaciół, z wyjątkiem 
moich   trzech sióstr i sześciu braci.  
Wyobraźcie więc sobie, jakim 
przeżyciem była dla mnie wyprawa  
do garncarza.

gdy dotarłam na miejsce, ujrzałam 
najpiękniejsze tadżiny pod słońcem, 
pięknie inkrustowane, wielokolorowe. 
Od razu zapragnęłam mieć jeden 
z nich. niestety, okazało się, że  
nie wystarczy mi pieniędzy na  
żaden z tych pięknych tadżinów, 
nawet na zwykły tadżin. 
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po kilku dniach wróciłam po tadżin.  
przez ten czas nie potrafiłam przestać myśleć 
o spotkanym chłopcu, wciąż widziałam 
jego roześmiane, dobre oczy. gdy stanęłam 
w drzwiach pracowni garncarza, moim oczom 
ukazał się najcudowniejszy widok – tadżin.  
ale jaki tadżin! Mieniący się wszystkimi 
odcieniami błękitu: błękit nieba nad górami 
splatał się z błękitem nieba nad pustynią, 
błękit oceanu wtapiał w błękit lazuru, 
wszystkie te kolory niczym zaklęte 
przenikały się na lśniącej, ceramicznej 
powierzchni naczynia.

chłopiec, wręczając mi  
to cudo, zapytał:

– czy mogę poznać twe imię?
– fadila – odpowiedziałam 

i uciekłam, płonąc ze wstydu.

ze łzami w oczach stałam nieruchoma 
przed garncarzem – nie byłam w stanie nic 
powiedzieć ani też odejść. nie wiem, ile czasu 
tam pozostawałam, ale w pewnym momencie 
usłyszałam głos dobiegający z głębi pracowni:

– Wujku, ja zrobię tadżin dla tej dziewczyny. 
będę pracował po godzinach. nie wezmę 
zapłaty za pracę. 

był to głos młodzieńca o szlachetnych 
rysach i śmiejących się oczach, ubranego 
w  dżellabę.  usłyszawszy jego słowa,  
moje serce przepełniło się radością.  
spuściłam jednak wzrok i wyszeptałam 
podziękowanie. 

dżellaba – długi pO kOstki, luźny stróJ 

z kaptureM nOszOny przez arabskich Mężczyzn.
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owoce drzewa arganowego 

przypOMinaJą duże OliWki. OleJ 

z nich WytłOczOny użyWany Jest dO 

przyrządzania pOtraW, ale też JakO 

kOsMetyk dO WytWarzania Mydła. 

kiedyś służył dO OśWietlenia, tak 

Jak OliWa W laMpkach OliWnych. 

drzeWa arganOWe są pOd OchrOną, 

gdyż Jest ich cOraz MnieJ. Jest tO  

gatunek endeMiczny (ginący), 

WystępuJący Wyłącznie W regiOnie 

sus, W pOłudniOWyM MarOku.

MuzułMańskie panny MłOde pOkryWaJą 

sObie ręce rysunkaMi, żeby MałżeństWO 

byłO udane i, aby rOdziłO się dużO dzieci. 

rysunki MaJą też OchrOnić Je przed złyM 

OkieM, np. starych panien lub innych Osób,  

źle iM życzących.  

malowaniu henną skomplikowanych 

WzOróW zWykle tOWarzyszy zabaWa,  

przez cO cereMOniał przekształca się 

W rOdzaJ „WieczOrku panieńskiegO”.

lata mijały, dorastałam. 
pomagałam rodzicom 
w uprawie roli,  

tłoczyłam olej z owoców 
drzewa arganowego. 
W międzyczasie 

wszystkie moje siostry 
wyszły za mąż, a ja 

pomagałam im zdobić 
dłonie  henną   
na ich wesela. 

W skrytości ducha pragnęłam jednak, 
by moje dłonie, kiedyś także tak pięknie 
przyozdobione, ucałował ten młody 
garncarz, którego imienia nawet  
nie znałam. 
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był on sierotą, wychowywanym przez wuja, 
garncarza, u którego pracował. ten, wiedząc,  
że chłopak nie ma nic i jest biedny, martwił się  
o to, kto go zechce na męża swojej córki. Wuj był 
mądrym człowiekiem i potrafił zajrzeć w duszę 
swego podopiecznego. dojrzał tam ogrom miłości 
do płochliwej, skromnej fadili. udał się do jej ojca, 
a ten, mając w pamięci błękitny tadżin, którym 
zachwyciła się cała jej rodzina, wyraził zgodę  
na ożenek. i tak oto skończyła się, a raczej zaczęła 
nasza historia – powiedziała mama, spoglądając  
na swoje dzieci.  
teraz przecież mam jeszcze was – dodała.

– ale, Jasmino, abdullahu, wystarczy tego 
opowiadania – powiedziała mama. zabieramy się 
do pracy! Musimy przygotować tadżin…

pewnego dnia rodzice wezwali mnie 
na rozmowę, nazajutrz miałam poznać 
przyszłego męża. Musicie wiedzieć,  
że kiedyś rodzice wybierali męża dla 
swej córki, a młodzi często poznawali się 
dopiero w dniu zaręczyn. W niektórych 
rodzinach dzieje się tak do dziś.  
byłam bardzo smutna, bo w głębi serca 
kochałam chłopca od błękitnego tadżinu, 
a wiedziałam, że jako mężatce już nigdy 
nie przyjdzie mi go spotkać. 

i wyobraźcie sobie moją radość 
i zdziwienie, gdy w dniu zaręczyn 
wybrankiem moich rodziców okazał się 
chłopak, którego kochałam, a który jest 
waszym tatą. 
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a oto przepis zanotowany przez Jasminę:

Tadżin z kurczaka

składniki (dla 2–3 osób): 

• 6 udek kurczaka (może być wołowina, 
jagnięcina, a nawet ryby) 
• 4 ziemniaki
• 1/2 cukinii 
• 2 pomidory 
• 1 marchewka 
• 2 szalotki
• 10 dag suszonych śliwek
• 1 łyżka miodu 
• 1/2 szklanki oliwy 
• przyprawy: kumin (kmin rzymski),  
świeży imbir, szafran, kolendra, cynamon 
• sól i pieprz 
• 1/2 szklanki wody

PoTrzebne sPrzęTy kuchenne :

• tradycyjne naczynie tadżin
• patelnia
• talerz
• miska
• tarka

sPosób PrzygoTowania:

1. umyj udka, dopraw je solą i pieprzem.  
Możesz potrzymać je jakiś czas w zaprawie 
z oliwy.
2. Warzywa obierz i pokrój w duże kawałki. 
pomidory sparz i obierz ze skóry.
3. usmaż udka na oliwie, aż zrobią się 
brązowe i chrupiące. 
4. Oddziel mięso od kości (można też gotować 
całe udka) i ułóż w tadżinie, innej formie do 
zapiekania lub garnku o grubym dnie. 
5. postaw naczynie na niewielkim ogniu, 

Jeśli nie masz suszonych śliwek, 
użyj moreli, a jeśli nie masz imbiru,  
dodaj gałkę muszkatołową. 
dobór ziół też może być dowolny. 
pamiętaj, że nawet w Maroku, 
zależnie od regionu i fantazji osoby 
gotującej, jest tysiąc przepisów na 
tadżin. niech twój będzie 1001!

Jeśli nie masz szalotek,  
użyj zwyczajnej cebuli.

Mało kto ma w domu oryginalny 
tadżin. zamiast niego można 
użyć żaroodpornego, szklanego 
lub ceramicznego naczynia 
z przykrywką.  
Można też przygotować tadżin 
w garnku z grubym dnem.  
smakuje równie dobrze, choć 
prezentuje się mniej okazale. 
gotować na kuchence gazowej  
lub elektrycznej. 

przygotowanie: 15 min
czas gotowania: 1 godz.

sos mamy

sos mamy
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dodatkowo podkładając płytkę żaroodporną. 
6. Warzywa układaj na mięsie w formie 
piramidy, od najtwardszych po najbardziej 
miękkie (ziemniaki, marchewka, następnie 
cukinia i w końcu szalotka), oddzielając 
warstwy przyprawami, solą i pieprzem. 
przyprawy można wcześniej uprażyć na 
patelni, wtedy dają intensywniejszy aromat.
7. podlej połową szklanki wody.
8. przykryj i duś na spokojnym ogniu, aż 
mięso będzie miękkie (około 30 min).  
Jeśli potrawę gotujesz w tadżinie lub innym 
ceramicznym naczyniu, czas gotowania licz 
od nagrzania się naczynia.
9. po tym czasie na ugotowane warzywa połóż 
pomidory, pokrojone w kawałki. przypudruj 
szafranem. rozłóż śliwki i dodaj łyżkę miodu. 
śliwki, cynamon, imbir i szafran można 
wcześniej zagotować w wodzie z miodem. 

10. gotuj na małym ogniu przez 10–15 minut. 
śliwki rozłóż na warzywach, a całość pokrop, 
powstałym z przypraw i miodu, wywarem.
11. przykryj naczynie i pozostaw na ogniu 
jeszcze przez 15 min.
12. potrawę podawaj na stół ciepłą, 
bezpośrednio w tadżinie z podpłomykami 
(chlebek typu pita), kuskusem lub białym 
pieczywem.

dodaTkowo PrzePis na kaszę kuskus:

kuskus gotowy, sprzedawany w sklepie, 
można zalać wrzątkiem tak, by woda 
pokrywała ziarna i pozostawić pod 
przykrywką na 5 min (do całkowitego 
wchłonięcia się wody). 

mięso
ziemniaki
marchewka

cukinia
szalotka

kuskus - z arabskiego kaskasa, 
znaczy „tłuc”, „rozbijać”.  
Jest to tradycyjna potrawa, 
wywodząca się z krajów Maghrebu, 
ale też produkt spożywczy, 
łączący cechy makaronu i kaszy. 
Okrągłe ziarna o średnicy rzędu 
1 mm otrzymywane są z pszenicy 
twardej.

sos mamy
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marokańska mięTowa herbaTa

składniki dla 2 osób:

• 2 łyżeczki zielonej chińskiej herbaty 
(nieperfumowanej)
• pęczek świeżej mięty  
(od 4 do 5 gałązek)
• woda (około 1/2 litra)
• cukier (ile kto lubi)

PoTrzebne sPrzęTy kuchenne:

• imbryk lub dzbanek na herbatę
• małe zdobione szklaneczki (herbatę parzoną 
w ten sposób pije się w niewielkich ilościach), 
ewentualnie zwyczajne szklanki

sPosób PrzygoTowania:

1. zagotowujemy wodę. Odrobiną wrzątku 
sparzamy imbryk do herbaty. Wodę wylewamy. 

2. do ogrzanego dzbanka wsypujemy zieloną 
herbatę i zalewamy ją 1/2 szklanki wrzątku 
(listki herbaty mają tylko zmięknąć i oddać 
goryczkę). po około minucie wodę ostrożnie 
odsączamy, tak aby herbata pozostała 
w dzbanku. 
3. następnie zalewamy herbatę zagotowaną 
wcześniej wodą.
4. gałązki mięty rozgniatamy w rękach,  
by wydobyć cały jej aromat i dodajemy  
do herbaty. imbryk zamykamy przykrywką. 
5. po około pięciu minutach herbata jest 
gotowa. 
cukier, tradycyjnie, dodaje się do herbaty już 
w czasie parzenia.

czas przygotowania – 7 minut
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1/ zbiory cyfr rzymskich versus zbiory cyfr arabskich

Otocz czerwoną ramką każdą cyfrę arabską, a cyfrę rzymską zieloną.

2/ ręka do ozdobienia henną
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3/ czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego 1 zapisujemy jak 1, 2 jak 2, 
a nie na przykład, tak: æ? nic nie jest tu przypadkowe. kształt cyfr arabskich 
związany jest z liczbą kątów. zobacz, jak zapisywano cyfry dawniej i, na 
przykładzie pierwszych trzech cyfr, zaznacz kąty na pozostałych. poniżej zapisz 
cyfry arabskie tak jak obecnie je zapisujemy.

4/ pokoloruj wnętrze marokańskiego domu.
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Maroko leży w północno-zachodniej 
afryce. Od północy opływa je Morze 
śródziemne, a od zachodu – Ocean 

atlantycki. Maroko jest częścią 
Maghrebu. Maghreb (arab. maghrib 

„zachód”) jest to muzułmańska nazwa 
krajów afryki północno-zachodniej, 

wprowadzona w średniowieczu. 
Współcześnie obejmuje Maroko, 

algierię i tunezję, niekiedy także libię 
i Mauretanię (tzw. Wielki Maghreb).

gdzie leży Maroko?

tak, góry atlas, które stanowią jednocześnie najwyższe pasmo 
górskie w afryce. rozciągają się na przestrzeni ponad 2000 km,  

od wybrzeży Oceanu atlantyckiego po zatokę gabes na  
Morzu śródziemnym. znajdują się na terytorium trzech państw: 

Maroka, algierii oraz tunezji. W Maroku wyróżniamy  
atlas Wysoki, atlas średni, antyatlas i ar-rif.

czy w Maroku są góry? 

czy w Maroku jest pustynia?
tak, sahara. Jest to największa  

gorąca pustynia świata.

ile osób mieszka w Maroku?

prawie 35 milionów mieszkańców,  
czyli o 3 miliony mniej niż w polsce.

kto mieszka 
w Maroku?

arabowie, którzy dawno temu najechali te 
ziemie oraz berberowie (berberzy) – rdzenna 

ludność północnej afryki i sahary, czyli ludzie, 
którzy mieszkali tu od zawsze.

Jak duże jest Maroko?

446 550 km2, czyli, o mniej więcej 1/3, 
jest większe od polski.

Trochę informacji o maroku



32 33

Jak się nazywa stolica?
rabat

Jakie są główne miasta?

casablanca,  
Marrakesz, tanger, fez, 
Wadżda, Meknes, agadir

kto jest głową państwa, 
czyli najważniejszą osobą?

król Muhammad Vi

Jaka jest główna religia?
islam, a wyznawców islamu 
nazywamy muzułmanami.

Jaki jest język oficjalny Maroka?

arabski

czy w Maroku używa się 
także innych języków?

tak, stosuje się także  
dialekt marokański, język berberyjski, 

francuski i hiszpański na północy kraju.

Jak się nazywa pieniądz, 
którym płacimy w Maroku?

dirham marokański – jest to 
marokańska waluta, odpowiednik 

naszej złotówki. dzieli się na 
centymy – takie nasze grosze.  

1 dirham = 100 centymów
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tak – na-am

nie – la

nie rozumiem – la afham

dzień dobry (po południu) – Masa’al-khayr

Do widzenia – Ma’a as-salama

dziękuję – shukran

proszę – Minfadlik

tradycyjne powitanie:  
pokój z Wami – as-salam alejkum

Odpowiedź na powitanie:  
i z Wami (niech również będzie) pokój – Wa alejkum as-salam

mini-rozmówki
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