
MEKSYK
- KULTURA
I ZWYCZAJE



Meksykanie 

to towarzyski 
i wesoły naród.

Cechuje ich
ogromne 

zamiłowanie 
do tańca
i muzyki.



Popularna jest muzyka ludowa. Muzykanci, zwani MARIACHI obecni
są wszędzie: na ulicach, w autobusach, w restauracjach. Ubrani
w ludowe stroje opowiadają śpiewem historię swojego kraju. 

Grają przy tym na gitarach, mandolinach, skrzypacach, trąbkach 
lub marakasach.



Mariachi noszą charakterystyczne 
meksykańskie stroje oraz sombrero,

które stanowi narodowe nakrycie 
głowy Meksykanów.



Bardzo bogato 
reprezentowana jest 

w Meksyku sztuka 
ludowa. Pięknie 

haftowane bluzki 
są częscią

powszechnie 
noszonego stroju, 

a kolorowe gliniane 
garnki i dziś można 
zobaczyc w użyciu 
na płycie wiejskiej 

kuchni.



Meksyk jest
chyba najbardziej 

kolorowym krajem 
na świecie. Kolory

są wszędzie. 
Budynki zazwyczaj 

pomalowane są 
farbami o żywych 

odcieniach, 
miejscowi noszą 

kolorowe ubrania, 
a na talerzu 

dostajesz 
prawdziwy miks 

barw.



Dia de Muertos,
czyli meksykański
Dzień Zmarłych

Dia de Muertos to jedno z ważniejszych świąt meksykańskich. 
Jest to pełen kolorowych symboli okres wspominania zmarłych, 
świętowany bardzo wesoło. Meksykanie wierzą, że tego dnia 
zmarli schodzą na ziemię, by móc porozmawiać i spędzić czas 
z pozostałymi członkami rodziny.

Meksykanie wierzą, że człowiek nie umiera. Przynajmniej dopóki 
kto śo nim pamięta, nadal żyje. Dlatego podtrzymywanie pamięci 
o zmarłych jest bardzo ważne. Podczas meksykańskiego okresu 
Dia de Muertos, czyli w nocy z 1 na 2 listopada i w trakcie 
poprzedzającego tygodnia, rodzina zmarłego buduje dla niego 
prowizoryczne ołtarzyki, na których stawia się pamiątkowe zdjęcia, 
ulubione potrawy i napoje zmarłego. Często też odtwarza się jego 
ulubioną muzykę. W ten sposób symbolicznie przywraca się 
zmarłego do życia i można poczuć jego obecność.



Warto też wspomnieć o wyglądzie miast w tym okresie. Wszędzie 
znaleźć można zdobione ołtarzyki, wielkie kościotrupy i wiszące 
nad ulicami proporczyki, które służą za kolorową dekorację. 
Na straganach sprzedaje się słodkawy Chleb Zmarłych (pana de 
muerto), lukrowe czaszki i podobizny Catriny (bawiącego się, 
żeńskiego kościotrupa). Ją też można wymalować sobie na 
własnej twarzy, co meksykanie robią bardzo często. Z kolei po 
popularnych turystycznie miejscach przechadzają się przebrane 
za śmierć osoby, namawiające do wspólnego zdjęcia.



Kolejnym z ważnych 
meksykańskich świąt 
są obchody Tygodnia 

Wielkanocnego –
Semana Santa.

Przez miasta 
i wioski przechodzą 

procesje prowadzone 
na wzór drogi
krzyżowej, jaką 

odbył Jezus.



Narodowe Święto 
Niepodległości przypada 

na 15 września i w tym czasie 
cały Meksyk przystrojony jest 
w kolorach flagi narodowej, 

czyli na zielono, biało 
i czerwono. Nie brakuje 

pokazów sztucznych ogni 
i radosnych okrzyków.



VOLADORES – podniebny taniec, który wykonują "ludzie orły".
Czterech mężczyzn zwisających na linach zaczepionych do wysokiego pala 
wiruje w takt muzyki wykonywanej przez piątego mężczyznę siedzącego 
na jego szczycie.
Obrzęd ten wywodzi się z kultury plemion indiańskich, które dawniej 
zamieszkiwały ziemie Zatoki Meksykańskiej. Podniebny taniec miał 
zapewniać urodzaj i przychylność boga Xipo Totec. Dziś pokazy Voladores
można zobaczyć w otwartych dla turystów strefach archeologicznych.



Atrakcją turystyczną w Meksyku jest zapoczątkowana 
przez hiszpańskich konkwistadorów CORRIDA (walki byków).

Narodowym sportem Meksyku jest też CHARREADA -
ujeżdżanie koni, liczą się w nim nie tylko umiejętności jazdy 
na koniu, ale także styl. Co najważniejsze żadne zwierzę 
nie cierpi podczas pokazu, jak to jest w przypadku corridy.
W charreadzie biorą udział również kobiety.



Najpopularniejszym 
sportem w Meksyku 

jest piłka nożna.

Meksyk był 
gospodarzem 

Mistrzostw Świata 
w piłce nożnej 

w 1970 i 1986 roku.



Przez wiele stuleci w Meksyku dominowała
kultura machismo, polegająca na silnej dominacji
mężczyzny nad kobietą.

Dziś, szczególnie w dużych miastach machismo 
zanika, a kobiety stają się coraz aktywniejsze 
w różnych dziedzinach życia. Machismo wciąż 
jest jednak dosyć powszechne w rejonach 
wiejskich, szczególnie położonych z dala 
od nowoczesnych metropolii.





Oblany wodami morza Karaibskiego 
i Zatoki Meksykańskiej Półwysep 
Jukatan zyskał swoją nazwę przez 
nieporozumienie. Gdy nie wiemy, 

gdzie się znajdujemy najłatwiej jest 
się zapytać. Tak samo pomyśleli 

Hiszpanie po dotarciu w tę nieznaną 
dla nich część świata. Zamieszkałe te 

tereny osoby odpowiedziały im 
'Yucatan", co w ich języku oznaczało 

"nie rozumiem Cię".



Co łączy Meksyk 
ze Stanami Zjednoczonymi?

- Huśtawki :)

Grupa architektów 
zamontowała huśtawki dla dzieci 

w płocie dzielącym Meksyk 
i Stany Zjednoczone. Między 

szczeblami płotu zamontowano 
różowe huśtawki równoważne, 
dzięki którym mogą się ze sobą 

bawić dzieci po obydwu 
stronach płotu.



Tradycyjną 
potrawą wigilijną 

w naszym kraju jest 
oczywiście karp.

W Meksyku jest to... 
indyk w czekoladzie :)



Czekolada, kukurydza i chilli wywodzą się z Meksyku.



Dalia jest 
narodowym 

kwiatem 
Meksyku



Największym 
dzikim kotem 
w Ameryce 
jest jaguar, 

który 
znajduje się 

w południowej 
dżungli

Meksyku



Meksyk jest domem 
królika wulkanicznego –

bardzo rzadkiego 
królika, który mieszka 
w pobliżu wulkanów

meksykańskich. 
Jest drugim

najmniejszym królikiem 
na świecie. Ma krótkie, 

grube futro, krótkie nogi 
i małe, zaokrąglone uszy.



Psy rasy 
Chihuahua 
pochodzą
z Meksyku



Każdego roku 
miliony motyli 

Danaidów

wędrownych 
migrują z USA 

i Kanady 
do Meksyku.



W Meksyku 
wielu ludzi 

umiera 
z powodu 

ukłuć 
skorpionów.



Meksyk 
znajduje się 

w „pierścieniu 
ognia”, jednej 
z najbardziej
gwałtownych 
stref trzęsień 

ziemi 
i wulkanów.



Najwyższą górą 
Meksyku jest

Pico de Orizaba -
uśpiony wulkan 

sięgający 
5636 metrów


