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                                                                                            12. AFRYKO MOJA…   

 

                           Ciekawostki …     

 

Birr – jednostka płatnicza w Etiopii, wprowadzona               

w 1894 r. przez cesarza Menelika II. Początkowo nosiła nazwę etiopskiego talara i dzieliła się 
na 20 gerszów lub 40 besa, natomiast od 1903 r. na 16 gerszów lub 32 besa. 

      Po zajęciu Etiopii przez Włochy od 1936 oficjalną jednostką płatniczą stał się włoski lir           
(1 birr wymieniano na 5 włoskich lirów), który obowiązywał aż do wyzwolenia kraju spod 
okupacji włoskiej w 1941. Przez następne trzy lata używano szylingów używanych                        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Menelik_II


2 
 

w Brytyjskiej Afryce Wschodniej. Od 1945 w obiegu ponownie znalazł się birr (wymieniano            
1 birr na 2 szylingi). Dzielił się na 100 sentimów (centów). Na banknotach znajdowała                 
się również angielska nazwa dolar etiopski; od 1976 nazwa birr oficjalnie występuje także             
w angielskiej wersji językowej. 

     W obiegu znajdują się banknoty o wartości 10, 50 i 100 byrrów, oraz monety 1-, 5-, 10-, 
25-           i 50-centowe (wybite w 3 seriach: 1944, 1977, 2004-2005). Ostatnio wycofane 
zostały                   z obiegu banknoty o nominałach 1 oraz 5 byrrów. 

     W okresie monarchii na przedniej stronie banknotu zawsze znajdował się wizerunek 
cesarza Haile Selassie I natomiast po rewolucji rysunki mieszkańców kraju (chłopca, 
mężczyznę przy pracy w polu, wojownika itp.) oraz inne sceny: 

 1 birr – rolnik z bawołami (1945), roślinność (1961), port (1966), 
 2 birr – roślinność (1945), 
 5 birr – rezydencja cesarska (1961), lotnisko w Addis Abebie (1966), 
 10 birr – port (1961), siedziba OJA (1966), 
 20 birr – Aksum (1961), 
 50 birr – budynek parlamentu (1945), most (1961), zapora (1966), 
 100 birr – rezydencja cesarska (1945), katedra (1961), Lalibela (1966), 
 500 birr – kościółek (1945), zamek w Gonder (1961). 

      Na stronie tylnej w czasie monarchii znalazło się godło państwowe, natomiast w okresie 
republiki: 

 1 birr – ptaki i rzeka (od 1976), 
 5 birr – dzikie zwierzęta (m.in. słonie; od 1976), 
 10 birr – traktorzysta na polu (od 1976), 
 50 birr – Gonder (od 1976), 
 100 birr – mężczyzna przy mikroskopie (od 1976). 

     Od lat 70. wygląd banknotów nie ulegał już większym przemianom – poprawiały                          
się zabezpieczenia, zmieniała się kolorystyka, 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Haile_Selassie_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Jedno%C5%9Bci_Afryka%C5%84skiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aksum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lalibela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gonder
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            Ja w Etiopii nie raz byłem i taką walutą płaciłem… 
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Zakupy i pamiątki w Etiopii  

     Najcenniejszymi pamiątkami czy prezentami dla najbliższych z wyprawy do Etiopii będą 
niewątpliwie wyroby rękodzielnicze. Szczególnie w większych miastach, głównie w stolicy 
kraju Addis Abebie można napotkać liczne stragany oferujące turystom oryginalne 
afrykańskie wyroby. Szczególnie popularną pamiątką są ręcznie robione krzyże. Przy 
dokonywaniu zakupu pamiętać należy o targowaniu ceny, można ją zbić o trzy do czterech 
razy w dół. Miesięczna pensja Etiopczyków wynosi około 100 dolarów, dlatego sprzedanie 
pamiątki za 5 dolarów jest dla nich sporym zasileniem budżetu. 
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REASUMUJĄC 

     Etiopia to jedno z najciekawszych turystycznie państw Afryki. Cechuje ją ogromne 
bogactwo kulturowe i historyczne łączące dorobek i tradycje chrześcijańskie, muzułmańskie, 
ale także rdzennych plemion afrykańskich. Kraj ten posiada niepowtarzalny klimat stworzony 
przez liczne legendy, z których najsłynniejszą jest ta o Arce Przymierza. Ponadto Etiopia                       
to wspaniała  różnorodna przyroda, uprzejmi ludzie i sprzyjające warunki klimatyczne. Jeżeli 
marzysz o podróży do Afryki, warto wybrać właśnie Etiopię. 

Skojarzenie etiopskich krajobrazów  z biblijnymi 
ogrodami nie zdziwi nikogo, kto będzie miał możliwość podziwiania bogactw naturalnych 
tego kraju. Dzięki sprzyjającemu klimatowi Etiopia może pochwalić się wspaniałą, 
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różnorodną roślinnością; lasami równikowymi, wysokogórskimi łąkami, barwnymi kwiatami, 
a także ogromną ilością gatunków zwierząt i ptaków.  

 Etiopia jest szczególnie popularna właśnie wśród 
ornitologów, podobno aż 40% podróżników przyjeżdża do tego kraju właśnie po to,                  
by obserwować ptaki. Ocenia się, iż w Etiopii żyje około 850 gatunków ptactwa, a kolejne 
gatunki czekają na odkrycie. Na terenie kraju znajduje się kilka Parków Narodowych m.in. 
Semien, Auasz i Omo stanowiących obszar chronionej przyrody i  wpisanych na Listę 
Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Szczególnie warta odwiedzenia jest Dolina Omo, 
zamieszkana przez liczne plemiona i szczepy afrykańskie żyjące podobnie jak setki lat temu,  
w zgodzie z naturą i z dala od cywilizacji. 

 Siłą Etiopii jest właśnie jej różnorodność, zwiedzając ten 
kraj można w kilka dni zobaczyć więcej, niż gdzie indziej uda nam się zwiedzić w ciągu wielu 
tygodni. Do wyboru mamy safari, wycieczki po górach i rezerwatach przyrody, poznawanie 
bogatej miejscowej kultury, a także fascynującą historyczno-kulturową wyprawę poprzez 
monumentalne zabytki architektury etiopskiej. Z pewnością każdy turysta znajdzie w Etiopii 
coś dla siebie. 
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Muzyka afrykańska i taniec 

      Tradycyjna muzyka Afryki Subsaharyjskiej jest tak różnorodna, jak 

odmienna jest kultura taneczna w regionach o tak różnych populacjach. Wspólną cechą tej 
muzyki jest rytm odmierzany uderzaniem w bębny. Afrykańskie tańce to jednoczesny ruch 
całego ciała. Były one przekazywane z pokolenia na pokolenie przez różne grupy kulturowe. 
Stanowią one dziedzictwo przodków afrykańskich plemion i grup etnicznych. Niektóre kraje 
słyną z tradycyjnych tańców i bębnów, a większość z nich była tańczona w zależności od ich 
przeznaczenia i okoliczności. Istniały „tańce wojowników”, „tańce miłości”, „obrzędy 
przejścia” i następnie tańce „Witamy”, „Posiadanie” i „Wzywanie” i wiele innych. 

      Obecnie, cele tańca i celebrowanie uroczystości nie uległo zmianie. Najczęściej używane 
style taneczne takie jak: Zulu i Xhosa (umteyo) w Afryce Południowej, Atsia w Togo, Kpanlogo 
w Ghanie, Gahu pochodzący z Nigerii, Brekete słynny w Ghanie, w Sierra Leone, Nigerii, 
Senegalu, Mali i w RPA, Ingoma w Burundi i Rwandzie, Intore w Rwandzie, Adumu i Massai 
tradycyjne tańce w Kenii, taniec Agbekor: Fon i Ewe w krajach Afryki Zachodniej. Warto też 
pamiętać, że muzyka subsaharyjska została przywieziona do świata niewoli, a jej wpływy 
widać dzisiaj w świecie w takich popularnych gatunkach, jak samba, jazz, blues, rock and roll, 
rap, hip hop i w wielu innych. 

      Z muzyki afrykańskiej wywodzi się także salsa, R&B, rab, zouk. Znane są również 
następujące gatunki popularnej muzyki na kontynencie afrykańskim, jak na przykład Mbalax 
w Senegalu i Gambii, Makossa w Kamerunie, Highlife w Ghanie i Nigerii, Zoblazo na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, Soukous w Demokratycznej Republice Konga, Kizomba w Angoli             
i Mbaganga w Afryce Południowej. 
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…a może potańczymy? 
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To była naprawdę 

SUPER ZAŁOGA!!, 

…szkoda, że  

odchodzi do 

GIMNAZJUM… 

GIMNAZJUM 

żeż 

 

…Zrobiliśmy  

       WSPÓLNIE 

kawał dobrej 

roboty… 
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Zrobiliśmy dużo, ale możemy zrobić więcej… 

     Na granicy Europy i Afryki rozgrywają się prawdziwe dramaty ludzi uciekających przed 

niedolą na Czarnym Lądzie. Sprawa imigrantów i ich przyjmowania przez Unię Europejską 

jest wciąż nierozstrzygnięta. 
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Drodzy uczniowie  

Mała Akademia Wiedzy miała na celu przybliżyć Wam 
Afrykę.  

Mamy nadzieję, że warsztaty i nasza wspólna praca, 
przyczynią się do tego, abyście nigdy nie przechodzili 

obojętnie obok problemów braci 

 z Czarnego Lądu. 

 Kto wie, może zostaniecie w przyszłości ważnymi ludźmi, 
którzy będą mieli wpływ na odmianę losu naszych braci, 

którzy często w obliczu świata  

są samotni, niezrozumiani i bezradni. 

Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie.  

„TU”  

- mieliście szansę na harmonijny rozwój, poprzez twórczość artystyczną, 
 zabawę i naukę, 

- braliście udział w zajęciach opartych na spontanicznych działaniach,  
gdzie każdy z Was  mógł aktywnie rozwijać swoje umiejętności                                     

i zainteresowania, 
Różnorodność propozycji pozwoliła  nam na kształtowanie kreatywności, 

otwartości i odwagi w działaniu. 

„TAM” 

- możecie promować tolerancję międzykulturową, 
- prowadzić działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, 

informacyjną lub wydawniczą, 
- prowadzić i zaangażować się w działalność charytatywną. 
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Jak połączyć „TU” z „TAM”? 

 

  … to już od Was zależy 

 

ŻYCZYMY   POWODZENIA 
 

p.Małgorzata Cudny i p. Milena Chróścik 
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…Misyjne drogi 
nie mają rewirów zła, 

nie omijają ludzkich problemów. 
Misyjne drogi 

idą drogami człowieka! 
Nikt na nie nie wyrusza 
za pieniądze czy z łaski, 

dla kariery, poklasku czy przygód, 
ale po to by dzielić swoją wiarę 

i świadczyć o Chrystusie 
konkretnym czynem miłości. 

Misyjne drogi 
to nie sprawa wyboru, 

ale wierności słowom Pana: 
"Będziecie mi świadkami, 

aż po krańce świata"… 
 

                                                               (anonimowy misjonarz) 
 
 

 
 

THE END 
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