85

Religia

Informacje dla dziecka
Isico Bashir, Abdullah Zake Judi, Charles Lwenga oraz George Badaz prowadzą dyskusję
o Biblii oraz Koranie w radiu. Spotykają się raz w tygodniu w sobotę, tematem audycji jest
religia, a dyskutują przedstawiciele religii chrześcijańskich oraz islamu. Po dyskusji
słuchacze dzwonią z pytaniami.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Tematem dyskusji było, która księga: Biblia czy
Koran powstała najpierw. Tematy religijne są popularnym tematem codziennych rozmów
w Ugandzie, czemu sprzyja duża różnorodność wyznań. Religia odgrywa dużą rolę w życiu społecznym. 41,90 % Ugandyjczyków jest katolikami, 35,90% anglikanami a także istnieje wiele wyznań protestanckich: np. Charles jest baptystą a George członkiem Uniwersalnego Kościoła Apostolskiego. 12% osób w Ugandzie to muzułmanie, głównie
sunnici. 1% osób to wyznawcy tradycyjnych religii, występują także mniejszości
hinduistyczne.

Informacje o kraju dla dziecka
Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam
na przykład kapusta, fasola, groch, cebula, pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce
kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż
Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców, a w przyszłości Ugandyjczyków może być
więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i
marzą o podobnych rzeczach.

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.
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Religia
Informacje dla dziecka
Khalid Muhammad, jeden z uczniów szkoły, dziękuje uczniom Iganga High School za modlitwę. Uczniowie i uczennice wyznający
Islam, zbierają się pięć razy dziennie na dworze, żeby się pomodlić: o 6:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00. W każdym tygodniu inna osoba
przewodniczy modlitwie. Taka osoba przez ten tydzień musi szczególnie przestrzegać czasu oraz przed każdą modlitwą wziąć
prysznic oraz ubrać nakrycie głowy.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igangdze. 12% osób w Ugandzie to muzułmanie, głównie sunnici. Islam przybył do Ugandy w XIX wieku
raz z kupcami ze wschodniego wybrzeża Afryki. Wiele osób przeszło na Islam, kiedy przyjął go w XIX wieku władca królestwa Baganda
Mutesa I. Religia odgrywa dużą rolę w życiu społecznym: 41,90 % osób jest katolikami, 35,90 % anglikanami a także istnieje wiele
innych wyznań protestanckich. 1% osób to wyznawcy tradycyjnych religii, występują także mniejszości hinduistyczne wyznawane
przez emigrantów z Indii.

Informacje o kraju dla dziecka
Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam na przykład kapusta, fasola, groch, cebula,
pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców,
a w przyszłości Ugandyjczyków może być więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i
marzą o podobnych rzeczach.

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.
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Religia

Informacje dla dziecka
Pastor Stephen Dhairawa oraz sekretarz wspólnoty Metodystów Hans Isabirye modlą się
za mieszkańców wioski Bulangi w dystrykcie Iganga.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w wiose Bulangi w dystrykcie Iganga. Religia odgrywa dużą
rolę w życiu społecznym w Ugandzie. 41,90 % Ugandyjczyków jest katolikami, 35,90%
anglikanami a także istnieje wiele wyznań protestanckich: np. Stephen oraz Hans są
metodystami. 12% osób w Ugandzie to muzułmanie, głównie sunnici. 1% osób to
wyznawcy tradycyjnych religii, występują także mniejszości hinduistyczne wyznawane
przez emigrantów z Indii.

Informacje o kraju dla dziecka
Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam
na przykład kapusta, fasola, groch, cebula, pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce
kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż
Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców, a w przyszłości Ugandyjczyków może być
więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i
marzą o podobnych rzeczach.

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.
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