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Poranek w San Marcos la Laguna, maj 2007 r. 
 
 
 
http://www.flickr.com/photos/aboutguatemala/497446928/in/photostream 



Wulkaniczny krajobraz niedaleko San Vincente Pacaya, luty 2008 r. 
 
 
 
http://www.flickr.com/photos/diskmix/2277300809/ 



Pałac Narodowy i Park Centralny w stolicy Gwatemali, Gwatemala City, maj 2007 r. 
 
 
 
http://www.flickr.com/photos/aboutguatemala/480864883/  



Miasto Antigua Gwatemala, dawna stolica Gwatemali. W 1717 r. potężne trzęsienie ziemi 
zniszczyło ponad 3 tys. budynków w mieście. Antigua jest chętnie odwiedzana przez turystów, 
znajduje się tam wiele zabytków hiszpańskiej architektury kolonialnej.  
Fot. Robert Coles 
http://www.flickr.com/photos/racoles/141100981/sizes/z/in/photostream/ 



Górska wioska Acul, wrzesień 2010 r. 
 
 
 
http://www.flickr.com/photos/tim_proffitt_white/4435604108/ 



Ruiny Świątyni Jaguara, 
jednej z wielu świątyń 
zbudowanych przez Majów 
na terenie obecnej 
Gwatemali, świątynia ma 44 
m. wysokości. 
Tikal, styczeń 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Christopher Lance 
http://www.flickr.com/photos
/ninedragons/1457274798/ 

 



W Gwatemali żyje wiele 
egzotycznych zwierząt, takich 
jak  jaguary, pumy, tapiry, 
pekari, wyjce i inne  małpy, 
wilki preriowe, kojoty, 
jaszczurki, pancerniki, 
legwany i wiele gatunków 
węży.  
W górach żyje piękny ptak 
quetzal będący symbolem 
narodowym (jego wizerunek 
znajduje się na fladze 
Gwatemali), a także ptakiem, 
który był bardzo ważny dla 
Indian zamieszkujących te 
obszary. 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Fabio Bretto 
http://www.flickr.com/photos/
brettocop/372177194/ 



Podstawą posiłków w Gwatemali jest kukurydza, uprawianych jest tam wiele odmian kukurydzy. 
Oprócz znanej u nas - żółtej, jest także: biała, czarna, fioletowa, pomarańczowa. 
 
http://www.flickr.com/photos/mybigtrip/68756387/sizes/z/in/photostream/ 



Dziewczęta  na targu w  Santiago Gwatemala pieką tortille. Przygotowuje się je z maki 
kukurydzianej. Tortille są codziennym posiłkiem Gwatemalczyków, towarzyszą niemal każdemu 
daniu.  
Santiago Gwatemala, marzec 2010. 
Fot. David Amsler 
http://www.flickr.com/photos/amslerpix/7947151718/sizes/z/in/photostream/ 



Szczęśliwa para, Matilde ze swoim mężem, okolice San Gabriel, Gwatemala, marzec 2007 
W Gwatemali to przede wszystkim kobiety podtrzymują zwyczaj noszenia tradycyjnych strojów. 
Mężczyźni szybciej poddają się zmianą i porzucają tradycyjne ubranie na rzecz strojów w stylu 
zachodnim. 
http://www.flickr.com/photos/lonqueta/3634315434/ 



Kobieta w tradycyjnym 
stroju na targu w 
Ixtahuacan, marzec 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.flickr.com/ph
otos/lonqueta/359849959
9/ 



Arrevalo i jego żona 
Maria, Cinique, 
sierpień 2007 
Każde plemię Indian w 
Gwatemali posiada 
własne, wyjątkowe 
stroje. Kolory i wzory 
ubrań mówią zarówno 
o pochodzeniu 
plemiennym jak i 
pozycji społecznej 
noszącego. 
http://www.flickr.com
/photos/lonqueta/549
2492948/in/photostre
am/ 
 
 
 



Dziewczynki z Zunil, sierpień 
2007 
http://www.flickr.com/photos
/lonqueta/5610261788/in/ph
otostream/ 



Tradycyjny strój potomkini 
Majów. Rejon Quiche, 
wrzesień 1997. 
http://www.flickr.com/pho
tos/un_photo/477097931
9/sizes/z/in/faves-
34197727@N07/ 



Kolorowe, tradycyjne 
tkaniny są przez 
gwatemalskie Indianki 
noszone na co dzień. 
http://www.flickr.com/p
hotos/ashabot/3259829
534/sizes/z/in/faves-

34197727@N07/ 



Tradycyjne stroje z 
różnych stron świata 



Mieszkańcy rejonu Volty w Ghanie ubrani w odświętne, plemienne stroje z tradycyjnej 
tkaniny Kente.  Tkanina Kente i charakterystyczne dla niej wzory są wykorzystywane do 
szycia „współczesnych” ubrań  - sukienek, spódnic, bluzek. Tradycyjne szaty nie są 
noszone na co dzień,  zdjęcia zrobione były podczas Festiwalu Kente  w Kpetoe we 
wrześniu 2005 r. 
 
http://www.flickr.com/photos/jnash/45133305/ 
http://www.flickr.com/photos/jnash/45133271/ 

 



Ibrahim Salek, ubrany w 
tradycyjny strój  Tuaregów 
zamieszkujących pustynne 
tereny m.in. Algierii. 
Ibrahim ma na sobie 
odświętną wersję stroju, 
jednak ubrania noszone na 
co dzień przez Tuaregów nie 
różnią się znacznie 
wyglądem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.flickr.com/photos/
bbcworldservice/4259109931/ 

 
 



Sari (noszone przez 
kobiety) i dhoti (noszone 
przez mężczyzn) to 
tradycyjne stroje Indii, 
Pakistanu, Bangladeszu.  
Ubiory te są ciągle bardzo 
popularne i chętnie 
noszone przez 
mieszkańców wsi jak i 
dużych miast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.flickr.com/phot
os/paulancheta/299466080
5/sizes/z/in/photostream/ 
 
http://upload.wikimedia.org
/wikipedia/commons/7/72/
Sari_2.jpg?uselang=pl 



Kimono to tradycyjny strój 
noszony w Japonii. Nosi się 
go podczas świąt i ważnych 
wydarzeń. Jest wiele 
odmian i stylów tego 
stroju, dopasowanych do 
różnych okazji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/e
inharch/5208446988/sizes/z/in/
photostream/ 



 

Tradycyjny strój Indian z Peru.  

 

 

http://www.flickr.com/photos/daveaustria/2759522601/sizes/m/in/photostream/ 



Tradycyjny ubiór 
kobiecy noszony w 
Wietnamie nazywa się 
ao-dai. Zakłada się go z 
okazji ślubów i ważnych 
świąt. Czasem używany 
jest też jako szkolny 
mundurek. Kobiety 
zakładają też 
nowoczesne wersje 
stroju gdy chcą 
elegancko wyglądać na 
przyjęciu lub koncercie. 
 
 
 
 
 
http://www.flickr.com/p
hotos/hmoong/58230602
88/sizes/z/in/photostrea
m/ 



Dzieci w strojach Księżaków łowickich, procesja z okazji Bożego Ciała w Łowiczu, 7 czerwca 
2012 r. Tradycyjne, regionalne stroje są w Polsce noszone przez nielicznych i tylko przy okazji 
dużych uroczystości. 
 
http://www.flickr.com/photos/pawelwitan/7164399171/sizes/z/in/photostream/ 



Z czego powstaje materiał? 



Tkanie na warsztacie 
ręcznym, Santa 
Apolonia, sierpień 2007 
Tkanie to praca 
wymagająca 
cierpliwości i precyzji, w 
Gwatemali jest to 
typowo kobiece zajęcie, 
dziewczynki uczą się tej 
trudnej sztuki od swoich 
mam i babć. Kobiety też 
własnoręcznie ozdabiają 
materiały 
różnorodnymi, 
kolorowymi haftami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.flickr.com/ph
otos/lonqueta/559591035
6/in/photostream/ 



 
Materiały wykonywane przez Majów z Gwatemali powstają z bawełny, 
wełny lub z henequen (czyt. eneken), czyli rodzaju agawy. 
 
http://www.flickr.com/photos/waldenpond/3131768196/sizes/z/in/faves-
34197727@N07/ 



Wełna 

http://www.flickr.com/photos/rogdavies/4669628632/ 
Fot. Roger Davies 

http://www.flickr.com/photos/pinprick/5271897113/ 



                           Bawełna 

http://www.flickr.com/photos/aneyefortexas/1464287910/ 

http://www.flickr.com/photos/lwr/4034747474/ 
Fot. Leo Reynolds 



                  Len 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flax_flowers.jp
g&filetimestamp=20100502234516 

http://www.flickr.com/photos/thebees/5955897572/ 



http://www.flickr.com/photos/maynard/1432077021/ 

    Dzianina polarowa 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Fleece_hats.jpg&fi
letimestamp=20090108111822 


