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Święto zmarłych (po hiszpańsKu 

– el día de los muertos) to jedno 

z najważniejszych Świąt meKsyKańsKich. 

obchodzone jest od 31 październiKa do 

3 listopada. przygotowania do niego 

rozpoczynają się już 27 październiKa. 
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blady świt spowił niebo niebieską 
mgiełką. w bujanym fotelu na tarasie 
siedział sympatyczny staruszek. dookoła 
panował poranny chłód, dlatego mężczyzna 
ubrany był w ciepłe poncho. cichutko, by nie 
zbudzić pogrążonych we śnie domowników, 
grał na gitarze nastrojowe melodie.

ana, przecierając oczy, usiadła na łóżku. 
z narastającym zdziwieniem wsłuchiwała się 
w dźwięki muzyki. zaintrygowana podeszła 
do okna i wyjrzała na taras. 

to nie mogła być pomyłka. to był dziadek. 
tyle razy własnoręcznie stawiała jego 
zdjęcie na honorowym miejscu domowego 
ołtarzyka, przygotowywanego z okazji  
święta zmarłych.
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– mamo, czy to był sen? – 
dziewczynka była bardzo poruszona. 
– przed chwilą nie tylko widziałam 
dziadka, ale także słyszałam dźwięk 
jego gitary. uśmiechał się do mnie. 
o, patrz! została jeszcze gitara 
oparta o poręcz fotela. to na pewno 
był dziadek.

do pokoju, który dzieliła z bratem,  
weszła mama.

– ana, antonio, wstańcie, proszę.  
niedługo wychodzimy na targ. za parę godzin 
będziemy mieli gromadę gości w domu. 

ana raz jeszcze spojrzała w kierunku tarasu. 
dziadek wstał z fotela, dokładnie otulił się 
ponchem i delikatnie odłożył starą gitarę. 
uśmiechnął się do any, po czym zniknął 
w błękitnej mgle.
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chleb zmarłych (pan de muerto), 

cuKrowe lub czeKoladowe czaszKi, 

KoŚciotrupy i Kolorowe trumienKi to 

nieodzowny element meKsyKańsKiego 

Święta zmarłych. 

w tym dniu taKimi trupimi główKami 

obdarowuje się blisKich i uKochane 

osoby. dzieci dostają w tym oKresie 

taKże drobne prezenty. 

– mamo, nie mogę doczekać się przyjazdu 
maríi i miguela – antonio zmienił temat. 
zawsze lubił stąpać po pewnym gruncie 
i mimo tego, że było już widno, wolał nie 
rozmawiać o duchach. – po raz pierwszy 
od dwóch lat zbierze się u nas cała rodzina. 
ostatni raz widziałem moich kuzynów na 
ślubie pablo, a potem luz. jaka szkoda,  
że mieszkają tak daleko i że tak rzadko się 
widujemy. 

– Kochanie – mama zwróciła się do syna – 
już nieraz ci mówiłam, że czasami człowiek 
musi opuścić swój  kraj.

– w stanach łatwiej jest znaleźć dobrą pracę, 
dlatego wielu naszych najbliższych i znajomych 
postanowiło tam wyjechać. najważniejsze, że 
cały czas się kochamy i wzajemnie wspieramy. 
wszyscy razem zaś spotykamy się w tak 
ważnych dla nas chwilach, jak wesela któregoś 

głównym KierunKiem 

emigracji meKsyKańsKiej 

są stany zjednoczone. 

obecnie mieszKa tam 

ponad dziesięć milionów 

meKsyKanów, a hiszpańsKi 

jest drugim, po angielsKim, 

najpopularniejszym 

języKiem w tym Kraju.  7

z członków naszej rodziny, np. waszego 
starszego rodzeństwa, czy też, tak jak 
tym razem, w czasie Święta zmarłych, 
podczas którego przypada dziesiąta 
rocznica śmierci waszego dziadka. 
na takich uroczystościach nie może 
zabraknąć oczywiście ulubieńca dziadka 
– wujka eduardo – pomimo że mieszka 
on ze swoją rodziną w dalekiej Kalifornii. 

– to jaki plan mamy na dzisiaj? – 
spytał antonio.

– pójdziemy na targ. wy kupicie 
chleb zmarłych, cukrowe czaszki, 
kolorowe trumienki,  kandyzowane 
owoce, warzywa, orzechy, kwiaty, 
latarenki i kadzidełka. ja kupię 
pozostałe rzeczy, a tata pojedzie  
na lotnisko po gości. 
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z oKazji Święta zmarłych w domach, 

a taKże w biurach i innych instytucjach 

buduje się ołtarze, na Których 

umieszczane są zdjęcia zmarłych i pamiątKi 

po nich. meKsyKanie taKże przygotowują 

ulubione potrawy zmarłych, aby ci, jaK 

wierzą żyjący, mogli w swojej wędrówce 

na ziemię posilić się ich aromatem. ołtarze 

ozdabia się pomarańczowymi Kwiatami, 

bibułKowymi wycinanKami i Świecami.   

– czy mogłabyś opowiedzieć nam 
o rodzinie dziadka? dlaczego wszyscy tak  
się porozjeżdżali? – pytał antonio.

– oczywiście, opowiem wam o tym, ale 
dopiero w drodze na targ – powiedziała mama. 

– jak wiecie, dziadek pochodził z biednej 
rodziny. jego rodzice i czworo rodzeństwa 
mieszkali w małym domku, w cieniu 
wygasłego wulkanu i całe dnie pracowali  
na plantacji agawy. 

– przygotujemy mnóstwo 
pysznych, pachnących potraw, 
aby dziadek mógł się nacieszyć 
ich aromatem. – ciocia margarita 
również prosiła, żebym zrobiła 
dla niej zakupy. będzie chciała 
samodzielnie coś przygotować.  
jest przecież wspaniałą 
kucharką. 

– mamo, mamo – ana  
starała się zwrócić na siebie  
uwagę – czy będę mogła, tak  
jak rok temu, przystroić nasz  
domowy  ołtarzyk?   – sama  
mówiłaś, że wszyscy goście  
byli zachwyceni… 
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dziadek, oczywiście, 
też pracował w polu, 
ale nigdy tego nie lubił. 
szczęśliwy stawał się 
dopiero wieczorami, 
gdy do ręki brał swoją 
starą, wysłużoną gitarę. 
był bardzo muzykalny 
i wrażliwy. Kiedy dorósł, 
dołączył do grupy  
mariachi. 

– nieraz pokazywałam wam te stare 
fotografie tancerzy wykonujących taniec 
kapeluszy. dziadek grał w zespole na gitarze. 
w poszukiwaniu szczęścia wraz ze swymi 
kolegami wyjechał do  guadalajary.   
tam poznał babcię i pozostał już w naszym 
mieście na stałe. to tu przez wiele, wiele lat 
grywał na plaza de los mariachis. 

guadalajara 

(wymawiaj: guadalahara) – 

nowoczesne miasto leżące 

w zachodnim meKsyKu. 

jest drugim co do wielKoŚci 

meKsyKańsKim miastem 

i zarazem stolicą stanu 

jalisco. 

mariachi to muzycy grający podczas wesel 

i innych ważnych uroczystoŚci rodzinnych, 

popularni przede wszystKim w guadalajarze. noszą 

charaKterystyczny strój, Którego najoKazalszym 

elementem jest ogromny, wyszywany Kapelusz. 

strój mariachi jaK również barwne falbaniaste 

spódnice tancereK można podziwiać 

w tańcu Kapeluszy, Który jest 

jednym z bardziej znanych 

ludowych tańców 

meKsyKańsKich.
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inaczej potoczyło się życie jego braci. 
całe dnie wypełniała im ciężka praca, 
a bieda i głód niejednokrotnie zaglądały 
im w oczy.

nic dziwnego zatem, że z coraz 
większym zainteresowaniem zaczęli 
przysłuchiwać się opowieściom 
sąsiadów, których synowie 
zdecydowali się na opuszczenie wioski 
i poszukiwanie szczęścia w dalekim 
świecie. mimo tego, że dla wielu życie 
na emigracji było równie ciężkie, jak 
w rodzinnej wiosce, bracia dziadka 
również postanowili wyjechać.

jako pierwszy wyjechał wujek 
juan, najmłodszy z braci i udał się do 
los angeles. było mu łatwiej, gdyż 
mógł zatrzymać się u swoich kolegów 
z wioski, którzy przybyli tu wcześniej. 

swoją pierwszą pracę podjął w małej 
restauracyjce, gdzie sprzątał i zmywał naczynia. 
noce zaś poświęcał na naukę angielskiego. 

z roku na rok powodziło mu się coraz lepiej. 
Kiedy założył rodzinę nie był co prawda bogaty, 
ale mógł już sobie pozwolić na zakup małego 
mieszkanka i posłanie swoich dzieci do szkół. 

– a teraz, bez porównania – wtrącił 
antonio – wujkowi eduardo powodzi się 
o wiele lepiej. jego restauracja jest pełna 
gości. maría i miguel chodzą do dobrych, 
amerykańskich szkół i narzekają, że mają  
za dużo zajęć. mówią nie tylko po angielsku, 
ale świetnie znają także język hiszpański. 
zupełnie inaczej niż wielu ich kolegów 
z dzielnicy, którzy mimo tego, że urodzili się 
w stanach, potrafią mówić wyłącznie po 
hiszpańsku i nawet nie zamierzają uczyć się 
angielskiego. 
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– to, że w obcym kraju chcesz  
realizować własne ambicje i marzenia  
nie oznacza jeszcze, że musisz odcinać się 
od swoich korzeni – wtrąciła mama. nasza 
rodzina mieszkająca w Kalifornii doskonale 
zna język angielski, ale, co równie istotne, 
nie zapomniała także swego ojczystego języka 
– mama zatrzymała się przy pierwszym 
straganie i starannie zaczęła wybierać 
lśniące, czerwone papryczki chili.

ana podała jej koszyk. całą drogę szła 
w milczeniu, ciągle bowiem rozmyślała 
o dziadku, którego – jak była święcie 
przekonana – widziała dziś rano. – to jest 
niesprawiedliwe – wyszeptała – że ja  
i antonio nawet go nie poznaliśmy, a pablo 
i luz siadywali mu na kolanach. 

w czasie Święta zmarłych 

meKsyKanie wspominają 

swoich blisKich, Którzy 

odeszli, opowiadają im 

taKże, co wydarzyło się 

w ciągu minionego roKu. 

rodziny spotyKają się na 

cmentarzach, gdzie przy 

grobach blisKich jedzą 

i wspólnie Śpiewają piosenKi. 

– ano – mama pogłaskała córkę po 
głowie – przecież dziadek odwiedza nas 
właśnie podczas Święta zmarłych. pewnie 
to, co dzisiaj widziałaś było tylko pięknym 
snem. jeśli zaś chodzi o gitarę, to wczoraj 
wieczorem grał na niej tata i, idąc spać, 
zostawił ją na tarasie. 

– pamiętaj, duch dziadka odwiedza nas 
właśnie podczas Święta zmarłych i wtedy 
zawsze czujemy jego obecność i wielką 
miłość. już niedługo będziesz mogła 
mu opowiedzieć o tym, co się u ciebie 
wydarzyło. nigdy go także nie zapomnisz. 
po to wspominamy jego życie, aby był 
nam bliski. nie smuć się. zbliża się piękne 
święto.

– w ten sposób pielęgnuje się więzy 
rodzinne i pamięć przodków. 
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piniata

zabawa w rozbijanie piniaty to niezastąpiony element dziecięcych urodzin 

i uroczystoŚci bożonarodzeniowych. do meKsyKu dotarła z  europy wraz 

z hiszpańsKimi Kolonizatorami. piniata to gliniane naczynie wypełnione 

cuKierKami, orzechami i drobnymi monetami, oKlejone Kolorową bibułą. nadaje 

jej się fantazyjne Kształty baŚniowych postaci, Kwiatów, owoców, gwiazd i figur 

geometrycznych. piniatę zawiesza się na sznurKu nad głowami dzieci, a Każde 

z nich, po Kolei, z zawiązanymi oczami stara się rozbić naczynie długim patyKiem. 

zwycięzca otrzymuje w nagrodę całą jego zawartoŚć. 16

– a teraz pomyślcie o czymś przyjemnym. 
o ile dobrze pamiętam antonio, to z miesiąc 
temu mówiłeś, że chcesz dziadkowi 
opowiedzieć o bramkach, które strzeliłeś, 
a anie udało się przecież rozbić  piniatę  na 
boże narodzenie. 

– pomyślcie także o tych wszystkich 
słodyczach, które będziecie zajadać i o całym 
tygodniu zabaw z waszymi kuzynami – maríą 
i miguelem. po obchodach Święta zmarłych 
pokażecie im guadalajarę. będziecie mogli 
wybrać się do zoo, zwiedzić planetarium, no 
i oczywiście pójść na plaza de los mariachis. 
na pewno wspólnie coś wymyślicie, aby miło 
spędzić czas. 
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– muszę pamiętać, żeby przy 
ołtarzyku, który będę ozdabiać, 
postawić stare sombrero i gitarę 
dziadka – pomyślała mała ana. – 
i niech mówią, co chcą, ale dzisiejszego 
poranka ja wcale nie śniłam. tyle 
razy opowiadałam dziadkowi, jak 
mi jest smutno, dlatego że nigdy go 
nie widziałam, aż w końcu do mnie 
przyszedł. przecież, jak mama weszła 
do pokoju, to ja nie spałam, tylko 
stałam przy oknie… oczywiście 
opowiem mu o rozbitej piniacie, przede 
wszystkim jednak podziękuję mu za 
odwiedziny. to będzie nasza tajemnica. 

mole z indyKa lub KurczaKa 

to bardzo oryginalne połączenie 

mięsa z piKantno-słodKim sosem, 

przygotowywanym na bazie 

czeKolady i chili.

czy wiesz, że czeKoladę wymyŚlili 

majowie, ale… pili ją z chili?

19

– mamo, a co przygotujemy do jedzenia? – 
zapytały dzieci. 

– przygotujemy same ulubione potrawy 
dziadka. ciocia, koniecznie samodzielnie, chce 
przyrządzić  mole  z kurczaka, a wy pomożecie 
mi zrobić tortille i czerwony sos. będą nam 
potrzebne do robienia tacos i quesadillas...

– na deser zrobimy churros. no, zabieramy 
się do roboty! pomożecie mi wybrać najbardziej 
dojrzałe warzywa? 
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a oto przepis zanotowany przez Anę: 

TorTille 

Składniki na 12 TorTilli: 

• 2 szklanki mąki pszennej lub pszennej 
pomieszanej z kukurydzianą
• ½ szklanki wody

Potrzebne SPrzęty kuchenne: 

• miska
• wałek
• patelnia
• łopatka do przewracania
• talerz

SPoSób Przygotowania:

1. do miski wsypujemy mąkę i powolutku 

dodajemy wodę, wyrabiając ciasto. Kiedy masa 
będzie już gładka i elastyczna, formujemy ciasto 
w kształcie piłki. potem ciasto musi poleżeć 
przez 10 minut w temperaturze pokojowej. 
2. dzielimy ciasto na 12 części i znowu 
pozwalamy mu poleżeć przez 5 minut. 
3. posypujemy stół mąką, a następnie 
rozwałkowujemy ciasto. tortilla nie powinna 
być grubsza niż 3 milimetry. jeżeli ciasto 
przykleja się do stołu, podsypujemy więcej mąki. 
4. rozgrzewamy patelnię, nie używając masła 
ani żadnego tłuszczu, i smażymy tortillę po 
minucie z każdej strony. 
jeżeli tortilla zaczyna się przypalać, trzeba 
obrócić ją na drugą stronę. smażymy ją jeszcze 
przez ok. 2 minuty z każdej strony. ważne 
jest, żeby usmażona tortilla była elastyczna, 
tak by łatwo można było zawinąć w nią farsz. 
usmażone tortille przekładamy na talerz. 

tortilla to najważniejszy 

element meKsyKańsKiej 

Kuchni. ten KuKurydziany 

placeK towarzyszy niemal 

Każdej potrawie. tortilla 

jest też samodzielnym 

daniem. przygotowana na 

ciepło z nadzieniem jest 

podstawą taKich przeKąseK, jaK 

chilaquiles, tacos, empanadas, 

quesadillas, enchiladas itp.

przygotowanie: ok. 35–40 min
smażenie: ok. 30–40 min

w polsce trudno jest zrobić 

tortille KuKurydziane, nasza 

mąKa KuKurydziana różni się 

bardzo od meKsyKańsKiej.  

ale można przygotować również 

tortille pszenne albo próbować 

mieszać mąKę KuKurydzianą 

z pszenną.

SoS mamy
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czy wieSz jakie Potrawy możeSz 
Przygotować z tortilli?

jeżeli pomiędzy dwie tortille włożysz żółty 
ser (w plastrach lub starty), a następnie 
opieczesz tortille na patelni, aż ser się stopi, 
i pokroisz je na osiem części, to przygotujesz 
bardzo popularną meksykańską przekąskę 
zwaną QueSadillaS.

inną bardzo popularną potrawą meksykańską 
jest tacoS. w pierwszej kolejności należy 
przygotować nadzienie, np. z ugotowanego, 
pokrojonego w kawałki kurczaka, posypanego 
kolendrą lub natką pietruszki oraz startym 
serem. inne składniki na nadzienie to 
przetarta fasola, ugotowana wcześniej na 
miękko z dodatkiem cebuli, listka laurowego 
i kilku goździków. tortillę wraz z farszem 

składamy następnie na pół i podgrzewamy na 
patelni. aby była pikantna, możemy polać ją 
na talerzu czerwonym sosem.

czerwony SoS – „SalSa roja”

Składniki:

• 10–12 średnich pomidorów
• 2 cebule
• 5 ząbków czosnku
• 4 papryczki chili
• sól
• olej kukurydziany, roślinny albo smalec
 
Potrzebne SPrzęty kuchenne:

• nóż
• deska do krojenia
• patelnia
• garnek

jeżeli nie mamy zbyt wiele czasu, 

a chcemy z dziećmi pobawić się 

w Kuchni, to możemy Kupić gotowe 

tortille. 

SoS mamy

przygotowanie: 10 min
gotowanie: 60 min

zamiast smalcu, Który polecają 

meKsyKanie, możesz użyć oleju. 

jeżeli nie masz papryczeK chili, 

możesz użyć chili w proszKu. jeżeli 

wolisz bardziej ostre potrawy, 

użyj więcej chili. pamiętaj, że 

w meKsyKu, zależnie od regionu 

i fantazji osoby gotującej, 

jest tysiąc przepisów na dania 

z tortillą. niech twój będzie 1001.

SoS mamy
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• mikser
• łapka do przewracania

SPoSób Przygotowania:

1. cebule pokrój na ćwiartki, a czosnek na 
połówki.
2. papryczki chili opiecz na suchej patelni, 
a następnie usuń gniazda nasienne.
3. pokrojone pomidory włóż do garnka razem 
z cebulą, czosnkiem i papryczkami chili.
4. dodaj łyżeczkę soli i zalej wodą tak, aby 
pomidory były nią pokryte.
5. gotuj wszystko na małym ogniu, aż 
pomidory się rozpadną. 
6. zmiksuj całość, przy okazji wyjmując co 
większe kawałki skórek z pomidorów. 

churroS
(ciastka smażone na głębokim oleju)

Składniki:

• szklanka wody 
• 50 g smalcu lub masła 
• 3 roztrzepane jaja 
• szczypta soli 
• olej do głębokiego smażenia 
• cukier do posypania 

Potrzebne SPrzęty kuchenne:

• garnek
• szeroki garnek lub głęboka patelnia
• drewniana łyżka
• talerz
• szpryca do ciasta
• papier śniadaniowy
• sitko

przygotowanie: 30 min (ciasto 
przygotowujemy dzień wcześniej)
czas smażenia: 30–40 min
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SPoSób Przygotowania:

1. ciasto przygotowujemy dzień wcześniej. 
zagotowujemy wodę ze smalcem. 
2. do wrzątku wsypujemy mąkę i sól, 
zmniejszamy gaz i mocno mieszamy drewnianą 
łyżką. wyrabiamy, aż masa będzie gładka 
i błyszcząca (jak na ptysie). 
3. gdy ciasto trochę ostygnie, wlewamy do 
niego roztrzepane jaja i dokładnie mieszamy, 
a następnie odstawiamy. 
4. natępnego dnia rozgrzewamy olej 
w szerokim garnku. 
5. napełniamy szprycę ciastem i wyciskamy do 
gorącego oleju długie paluchy ciasta. ciasto jest 
dosyć twarde, więc szpryca musi być mocna. 
6. gorące, złociste churros osuszamy na 
papierze, posypujemy cukrem i podajemy 
z gorącą czekoladą. 

1) pokoloruj i ozdób narysowane czaszki. 
możesz też ulepić je z kolorowej plasteliny. 

Praca domowa any i antonio
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2) poniższe rysunki przedstawiają dzieci rozbijające piniatę. 
czym różnią się te 2 rysunki? wyszukaj 5 różnic. 

3) dokończ malowanie szlaczka.
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gdzie leży meksyk?  

meksyk leży w południowej 
części ameryki północnej. 

od zachodu opływa go ocean 
spokojny i zatoka Kalifornijska, 
a od wschodu morze Karaibskie 

i zatoka meksykańska. 
ile osób mieszka 

w meksyku?
w meksyku mieszka ponad 107 milionów 

mieszkańców, czyli ponad 2 i ¾ razy więcej 
niż w polsce.

jak duży jest 
meksyk? powierzchnia meksyku wynosi 1 972 550 km2. 

meksyk jest zatem większy od polski ponad 6 razy.

czy w meksyku 
są góry?

meksyk to kraj górzysty. na wschodzie 
kraju jest pasmo górskie zwane sierra 

madre wschodnią, na zachodzie – pasmo 
górskie zwane sierra madre zachodnią, a na 

południu leży Kordyliera wulkaniczna.

inFormacje o kraju4) pokoloruj kolby kukurydzy. czy wiesz, że w meksyku rosną kukurydze 
w różnych kolorach? w zależności od odmiany może być kukurydza biała, 
żółta, czerwona, a nawet niebieska. 
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czy w meksyku 
są wulkany?

najwyższym wulkanem jest wulkan pico de 
orizaba, najbardziej znanym popocatépetl, 

a najmłodszym wulkanem jest paricutín, który 
„narodził się” w 1944 roku w stanie michoacán.

Kto mieszka 
w meksyku?

jak się nazywa 
stolica meksyku?

ciudad de méxico

jakie są główne miasta?
guadalajara, puebla, st. luis polosi, 
monterrey, ciudad juarez, tijuana

jaki jest język oficjalny 
w meksyku?

hiszpański

czy w meksyku używa się 
innych języków?

w meksyku używa się 63 języków 
indiańskich. najbardziej popularnymi 

językami są język nahuatl, którym 
posługuje się ¼ ogółu indian, oraz 

język majów.

jak się nazywa pieniądz, 
którym płacimy w meksyku?

1 nowe peso meksykańskie (mex$) to 
meksykański odpowiednik złotówki, 
a meksykańskie grosze to centavos.

Kto jest głową państwa, 
czyli najważniejszą osobą?

felipe de jesús calderón hinojosa 
– prezydent

jaka jest główna religia 
w meksyku?

chrześcijaństwo (katolicyzm).

w meksyku mieszkają:
– metysi – potomkowie indian i ludności pochodzenia 

europejskiego. stanowią oni od 76% do 80% społeczeństwa, 
w zależności od kryteriów.

– indianie – stanowiący od 10% do maksymalnie 14% 
społeczeństwa, również w zależności od kryteriów,

– ludność pochodzenia europejskiego – 9%.
– potomkowie niewolników z afryki – stanowiący 1% ogółu.
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minirozmówki:

tak – sí

nie – no

nie rozumiem – no entiendo

dzień dobry – buenos días

do widzenia – hasta luego

dziękuję – gracias

proszę – por favor
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