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Przy stworzeniu Bóg dał  
Europejczykom zegar, 

                               a Afrykańczykom czas. 
                                                                                                                 Przysłowie afrykańskie 

Mała Akademia Wiedzy 

                   -   „ Cogito ergo sum…” 
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        Drogi Uczniu 

 Chcesz pogłębić swoją wiedzę o innych krajach? 
 Chcesz uwrażliwić się na odmienność kulturową, etniczną 

 i religijną? 
  Chcesz nauczyć się tolerancji, zrozumienia  i poszanowania 

odmienności? 
 A może chcesz zburzyć stereotypy dotyczące mieszkańców 

innych krajów? 

Jeśli tak, 
  to STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!!!! 

Te warsztaty są dla Ciebie   
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        Jeśli zajęcia, wspólne opowieści, muzyka, 
filmiki, wspólne prace/wystawki pozwolą nam  wniknąć w postać zwykłego 
Afrykańczyka i poznać jego mentalność, zwyczaje, troski, radości  

                                            to odniesiemy wspólny sukces.  

 Jeśli choć przez chwilę  poczujemy się gościem 
chłopów z tropikalnej sawanny, aby poznać Ich życie, które  jest mozołem, jest 
udręką, którą znoszą jednak ze zdumiewającą wytrwałością i pogodą,  

                                                     to odniesiemy wspólny sukces.  

 
 

Choć  ten kontynent jest zbyt duży, by go opisać, dokładnie poznać, 

to mimo wszystko spróbujmy. 

 

Przekonajmy się, że to „istny ocean, osobna planeta, 
różnorodny, przebogaty kosmos”. 
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 1. ETIOPIA -   

                                               kolebka  ludzkości 

Ciekawostki … 

 
 
 

Oficjalna nazwa kraju to Federalna Demokratyczna Republika 

Etiopii (amh.የ ኢ ት ዮ ጵ ያ ፈ ደ ራ ዊ ደ ሞ ክ ራ ሲ ያ ዊ ሪ ፐ ብ ሊ ክ  JeItjop'j

a Federaui Demokrasjaui ripeblik), nazwa zwyczajowa zaś 

to Etiopia (amh.ኢ ት ዮ ጵ ያ  Itjop'ja).  

 

Słowo Etiopia pochodzi od greckiego aethiopes – 'brunatne twarze'. 

Dawniej kraj ten znany był jako Abisynia.  

Współcześnie nazwa ta pojawia się jeszcze w użyciu, przeważnie jednak  

w odniesieniu do dawnych dziejów Etiopii.  

Niektórzy Etiopczycy nie przepadają za nazwą Abisynia, ponieważ 

często wywodzi się ją od arabskiego słowa habesz, mającego dość 

pogardliwe znaczenie 'mieszaniec, włóczykij' – nawiązanie                          

do mieszanki kulturowej   i etnicznej, jaką są Etiopczycy.  

W Europie jednak słowo Abisynia nigdy nie miało negatywnych 

konotacji i jeszcze do niedawna było w powszechnym użyciu. 
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Pełna nazwa: Federalna Demokratyczna Republika Etiopii 

Stolica: Addis Abeba 
                                                                                                                                      Kontynent: Afryka 

 

 
 
 

Liczba ludności: 81 238 000            
                                                                                                         Powierzchnia kraju: 1 127 127 km² 

 
ETIOPIA - dawniej Abisynia  

                                               Nazywano ją : 
                                                    Tybetem Afryki, 

                                                               czarną wyspą chrześcijaństwa, 
                                                                                       muzeum ludów. 

 
 Państwo położone we wschodniej Afryce  (od południa graniczy z Kenią, na zachodzie  

z Sudanem, na wschodzie z Dżibuti i Somalią, a na północnym  wschodzie z Erytreą), 
 Najstarsze, obok Japonii i Iranu, państwo świata, 
 magiczny kraj, pełen kontrastów i różnorodności, 
 ojczyzna kilkudziesięciu grup etnicznych (mówi się tu blisko osiemdziesięcioma językami),  
 występuje tu wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt, 
 ukształtowanie terenu czyni Etiopię miejscem spektakularnym ( przepaście, wąwozy, 

wysokie góry, depresje, lasy tropikalne, pustynie, rzeki, wodospady, niesamowite skały), 
 miejsce odkrycia dwóch najstarszych szczątków praczłowieka (w tym słynnej Lucy) 
 ojczyzna jednego z najpopularniejszych napojów świata - kawy, 

http://abisynia.popiel.org/index.php?menu=1&sub1=18
http://abisynia.popiel.org/index.php?menu=6
http://abisynia.popiel.org/index.php?show=37&menu=7&sub1=17
http://abisynia.popiel.org/index.php?show=62&menu=1&sub1=22
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 posiada własne, oryginalne i piękne pismo i odmienny od europejskiego sposób zapisu 
nutowego, 

 wiele ludów Etiopii wywodzi swoje pochodzenie od króla Salomona i królowej Saby oraz 
wierzy, że to właśnie tu przechowuje się zaginioną Arkę Przymierza, 

 można obejrzeć tu jeden z architektonicznych cudów świata - wykute około tysiąca lat 
temu w litej skale kościoły w Lalibeli. 

 

 Najstarsze zabytki językowe sięgają czasów, kiedy Polska 
nie istniała jeszcze jako państwo. 

 
 

 
 

Etiopia, zwana dawniej Abisynią, budzi różne skojarzenia. Wielu kojarzy 

się z głodnymi dziećmi, biedą, feudalnymi rządami ostatniego cesarza Hajle 

Sellasje, z wojną domową czy suszą i klęskami nieurodzaju. Nie jest                         

to prawdziwy obraz tego kraju. 

http://abisynia.popiel.org/index.php?show=42&menu=6&sub1=13
http://abisynia.popiel.org/index.php?show=66&menu=1&sub1=24
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Etiopia jest krajem o historii i kulturze równie bogatej jak starożytny Egipt, pełnej 

tajemnic i pięknych legend, wspaniałych zabytków i egzotycznych plemion. Historia rodu 
cesarskiego bierze swój początek w czasach biblijnych Starego Testamentu, a zwiedzając 
północ tego ogromnego kraju wszędzie spotykamy ślady dawnej historii. 

Północna Etiopia to także piękne krajobrazy surowych gór Siemen i najbardziej 
niegościnnego lądu na ziemi - Depresji Danakilskiej z czynnymi wulkanami, a południe            
to ogromna mnogość plemion afrykańskich, żyjących jak przed wiekami. 
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Etiopia to także ojczyzna pramatki ludzkości lucy, tam znajduje się legendarna Arka 

Przymierza, stamtąd wywodzi się najlepsza na świecie kawa Arabica. Kraj ten w całości nigdy 
nie został podbity przez żadnego najeźdźcę czy kolonizatora, często zwany jest wyspą 
czarnego chrześcijaństwa w morzu islamu. 
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Południe Etiopii to teren zamieszkały przez plemiona żyjące w naturalnych warunkach 

niezmiennie od setek lat. To najbardziej egzotyczny obszar kraju. Dzika roślinność, 

niedostępne tereny, sprawiają, iż podróż może odbywać się głównie samochodem 

terenowym napędzanym na cztery koła.  

     

 

       Etiopia to przede wszystkim piękni i sympatyczni ludzie. 
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Addis Ababa – Ethiopia 

 

Stacja kolejowa Etiopia, Cuauhtémoc, Benito Júarez, Meksyk, Distrito 

Federal, 03100, Meksyk 

http://www.openstreetmap.org/?mlat=9.02497&mlon=38.74689&zoom=12
http://www.openstreetmap.org/?minlon=-99.1560363769531&minlat=19.3950614929199&maxlon=-99.1560287475586&maxlat=19.3950634002686
http://www.openstreetmap.org/?minlon=-99.1560363769531&minlat=19.3950614929199&maxlon=-99.1560287475586&maxlat=19.3950634002686
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spowiedź afrykańskiej dziewczynki 

 

przepraszam dziś Boże jak zwykle, 
że jestem niechcianym problemem, 

że na mój widok ptak milknie, 
lub kryje się za drzewem 
i wybacz, Boże jedyny, 

że po dniu ciężkiej pracy 
niekiedy brakuje mi siły - 
a przecież ma być inaczej 

żałuje braku uznania 
dla słonecznej ozdoby nieba, 

lecz głodnej i bliskiej skonania 
takich ozdób nie trzeba  

mimo mych grzechów ciężkich jak głaz 
ze łzami, pełna rozpaczy 

proszę cię Panie o jeden drogowskaz 
do miejsca, gdzie będę coś znaczyć 

                                                                                       Anna Zatoń 
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