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Wolny czas i wypoczynek

Informacje dla dziecka
Ugandyjczycy i Ugandyjki oglądają zawody sportowe w mieście Jinja. Oglądanie sportu
jest popularną formą spędzania wolnego czasu w Ugandzie. Najwięcej widzów
zdobywają zawody w których występują osoby z Ugandy. Tutaj Stephen Kiprotich
zdobywa mistrzostwo świata w maratonie w 2013 roku. Było to tak ważne wydarzenie,
że wielu osobom nie udało się wejść do środka do restauracji gdzie chcieli je obejrzeć.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Stephen Kiprotich jest maratończykiem, który zdobył złoty medal na olimpiadzie
w Londynie w 2012 roku oraz mistrzostwo świata w 2013 roku w Moskwie. Jest uznawany
za bohatera narodowego. Popularnym sportem w Ugandzie jest także piłka nożna,
szczególnie angielska liga piłki nożnej.

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.

Powierzchnia w km²:
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%
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Informacje dla dziecka
Uczniowie i uczennice szkoły Iganga Progesive Secondary School spędzają czas na
dziedzińcu szkoły po lekcjach. Część uczniów i uczennic przyjechała tu z innych
miejscowości a szkoła ma internat więc po lekcjach spotykają się, uczą, odpoczywają
i rozmawiają.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Wiele szkół w Ugandzie ma internaty więc życie
tych młodych ludzi, którzy do nich uczęszczają i ich wolny czas jest skoncentrowany
wokół szkoły. Szkoła byłaby odpowiednikiem polskiego gimnazjum i liceum Mniej więcej
25% kończących szkołę podstawową w Ugandzie kontynuuje naukę w szkołach średnich.
Szkoła średnia trwa 6 lat i jest podzielona na 4 letni poziom „0” i 2 letni poziom zaawansowany tak jak w Wielkiej Brytanii. Po szkole średniej można realizować różne formy
edukacji wyższej.

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.

Powierzchnia w km²:
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Liczba mieszkańców w mln:
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Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
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Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
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POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%
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Informacje dla dziecka
Mężczyźni pijący kawę. Wspólne picie kawy jest sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Kawa zwykle jest słodka i mieszana z kardamonem a w suahili nazywana jest „kahawa”i
zagryzana ciasteczkiem z orzeszków ziemnych i karmelu nazywanym ”kashata”. W niektórych miejscach jak na tym na zdjęciu można pić ją cały dzień, ale poza centrum miasta sprzedają ją osoby, które chodzą po ulicach z czajnikami, filiżankami i tacą ciastek, zwykle wychodzą na ulice krótko przed zmrokiem.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Dar es Salaam. Kawa, którą można wypić na ulicach Tanzanii
jest podobna do tej pitej w krajach arabskich z dodatkiem kardamonu. Przywędrowała do
Tanzanii wraz z handlem z krajów arabskich. Kashatę robi się przez roztopienie cukru
w garnku oraz dodanie cynamonu albo kardamonu wraz ze szczyptą soli a później zalanie nim rozłożonych na blaszce orzeszków ziemnych. Kiedy cały produkt jest jeszcze
ciepły, kroi się go w romby i schładza.

Informacje o kraju dla dziecka
Tanzania jest krajem we wschodniej Afryce. Znajduje się na drugiej półkuli ziemi - my
mieszkamy na półkuli północnej a Tanzania jest na półkuli południowej. W tym kraju
ludzie posługują się głównie językiem Suahili. Tanzania leży nad Oceanem Indyjskim, są
tam liczne góry (na przykład najwyższa góra Afryki: Kilimandżaro), rzeki, a także jeziora –
np. jezioro Wiktorii, które jest największym jeziorem Afryki i Tanganika. Do kraju należą
także wyspy: Zanzibar i Pemba. Tak jak w Polsce dzieci chodzą tutaj do szkół i przedszkoli,
lubią grać w różne gry i się bawić.

Autor zdjęcia: Piotr Szmyt, uczestnik programu GLEN w Tanzanii w 2013 roku.

TANZANIA
Stolica: Dodoma
Powierzchnia w km²:
945 087
Liczba mieszkańców w mln:
46, 218
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
23 615$
Oczekiwana długość życia (lata):
58
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
98
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
55,9
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
12
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
152 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
6,9%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%
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Informacje dla dziecka
Salifyanji Lyuma i Hatfield Matyola, uczniowie 11 klasy szkoły średniej w Masuku w
Południowej Prowincji w Zambii, biorą udział w przedstawieniu teatralnym. Najbliższe
większe miasto to około dwóch godzin jazdy po wyboistej drodze. „Nie posiadamy
wystarczająco dużo materiałów do wykorzystania lub rozrywki, ale próbujemy znaleźć
sami wszystkie narzędzia i materiały", mówi Salifyanji i Hatfield. Dodają: "Grupa poetycka
tworzy własne scenariusze bez pomocy administracji szkolnej. Mimo, że inni ludzie patrzą
na szkołę jako na biedną, szkoła średnia w Masuku jest jedną z najlepszych szkół w
regionie Choma oraz wygrała wiele konkursów kulturalnych."

Informacje dla osoby prowadzącej
Do szkoły chodzi 400 uczniów uczących się i mieszkających w internacie, szkoła
znajduje się w samym środku buszu w Zambii . Szkoła wraz z lokalną kliniką medyczną
tworzy centrum wsi Masuku, najbliższe miasto jest oddalone dwie godziny drogi.
W Zambii istnieje duża dysproporcja w rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Dostęp
do energii elektrycznej jest ograniczony. Jedynymi źródłami energii jest kilka paneli
słonecznych i jeden generator benzynowy.

Informacje o kraju dla dziecka
Zambia jest krajem w Południowo Wschodniej Afryce. Jest dwa razy większa niż Polska,
ale ma 3 razy mniej mieszkańców. Zambia ma bogate złoża minerału nazywanego
miedzią, który jest potrzebny do działania naszych telewizorów czy telefonów. W Zambii
znajdują się słynne wodospady Wiktorii o których mówi się, że są tak piękne, że musiały
zostać wyrzeźbione przez anioły. W przeciwieństwie do Polski, Zambia nie ma dostępu do
morza.

Autor zdjęcia: Jan Svanga, uczestnik programu GLEN w Zambii w 2013 roku

ZAMBIA
Stolica: Lusaka
Powierzchnia w km²:
752 612
Liczba mieszkańców w mln:
13, 475
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 219$
Oczekiwana długość życia (lata):
49
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
71
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
93
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
61
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
12
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
163 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
7,3%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

