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 „Język polski jest bardzo trudny…”- rozmowa  

z Bratem Eliasem pochodzącym z Ugandy 

Lena- Czy trudne było dla brata nauczenie się języka polskiego?  

Brat Elias: Na początku było trudne, jednak zanim przyjechałem  

do Polski już wiedziałem, że język polski jest bardzo trudny  

Stresowałem się tym, ale już jakoś sobie radzę… 

 

Oliwia. Jak wygląda życie w Ugandzie? 
Br: Życie w Ugandzie nie różni się teraz bardzo od życia w Polsce,  

jednak  nie znam dokładnie organizacji pracy szkoły. My w Ugandzie też mamy przedszkole trzy lata, 

potem 7 lat szkoły podstawowej, następnie 4 lata szkoły średniej. Później  ktoś może iść na uniwersytet. 

 

L: Czy podoba się Bratu w Polsce? 
Br: Tak, tak tu jest bardzo pięknie. Na pewno byłem bardzo zadowolony już od pierwszego dnia pobytu 

tutaj. Od początku spotkałem bardzo miłych ludzi, nie miałem żadnego problemu, podoba mi się i jestem 

zadowolony, jak widzicie. 

O: Dlaczego Brat wybrał życie w zakonie? 

Br: To troszkę trudne, bo każdy ma swoje powołanie , ja też miałem uczucie, że chyba to Bóg dał mi 

powołanie do zakonu. Nie wiem  jak mogę  to tłumaczyć, ale powołanie każdy ma swoje -niektórzy  idą do 

małżeństwa, niektórzy do zakonu.( Ha ha ha…) 

L: Od kiedy Brat jest w Polsce? 

Br: Jestem tutaj od 20 grudnia 2021 roku. 

O: Jaki jest tradycyjny posiłek w Ugandzie? 

Br: Posiłek zależy od miejsca, ale u mnie to : ziemniaki, fasola, kukurydza. 

L: Co bratu najbardziej smakuje w Polsce? 

Br: Kotlety, też pierogi mi smakują, kompot bardzo uwielbiam, kompot lubię…( ha ha ha ) 

O: Czy można tak po prostu jechać do  Ugandy, czy trzeba coś zrobić, np. szczepienia lub testy? 

Br: Obecnie oczywiście covid stanowi barierę, ale myślę, że nie jest to tak bardzo przestrzegane. Teraz 

życie nie jest tak trudne jak było 30 lat temu. Jest troszkę lepiej, więc myślę, że można przyjechać  nawet 

bez szczepionki. 

L: Co brat myśli o polskiej zimie? 

Br: Zima… Pamiętam, że gdy pierwszy raz w grudniu dwa lata temu przylecieliśmy, było bardzo zimno i 

zawsze miałem na sobie bardzo grubą kurtkę. Nigdy w życiu nie spotkałem i nie czułem klimatu, w którym 

temperatura spada dziesięć stopni poniżej zera. To było bardzo trudne dla mnie na początku, zawsze w 

pokoju miałem przekręcone grzejniki na piątkę. Czasami miałem problem -moje palce przez tydzień był 

zmarznięte i nie mogłem nic czuć. Zdziwiłem się też, że drzewa rosnące przy ulicach nie mają liści. 

Myślałem -co tu się dzieje (ha ha ha…) Także drzewa bez liści, wszędzie biało -myślę, że to ciekawe. U 

nas śnieg to tylko wysoko w górach i jeszcze tam nie byłem. Jak wychodziłem na pole, to się trząsłem, ale 

piękna jest zima. Podobało mi się, że też jest słońce- wszystko w nim błyszczało, jest to bardzo piękne. 

Oliwia- Jaka w Ugandzie była najniższa temperatura a jaka najwyższa? 
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Br: Zależy od miejsca, na południu jest trochę zimniej, chociaż nie tak jak tutaj w Polsce. Na północy  jest 

ciepło, a  ja pochodzę z południa, to czasami mamy najniższą temperaturę ok. 5 stopni, a najwyższa to ok. 

28 stopni. Na północy kraju jest bardzo gorąco- temperatura wynosi nawet 30 , ale też zdarza się i 

40 stopni. 

Lena- Ilu ludzi mieszka w Ugandzie? 

Br:  W Ugandzie żyje ok. 45 mln ludzi 

Oliwia- Jakim językiem posługujecie się w Ugandzie? 

Br:  Oficjalny mamy język angielski. Oprócz tego ok. 50 plemion  posiada każde swój język, ale 

często są one do siebie podobne. 

L: Czy mieszka brat w mieście czy na wsi? 

Br:  Mieszkam w miejscu, które nie jest  jeszcze miastem, ale za jakiś czas już nim będzie. 

O: Jak wyglądają domy w Ugandzie? 

Br:  Domy są mniejsze niż te w Polsce,  mają przeważnie jedno piętro. Inaczej jest w mieście, tam 

są wyższe, ale to raczej w jakichś większych miastach. 

L: Czy w Ugandzie jest bezpiecznie? 

Br:  Tak, można spotkać ewentualnie mniejsze węże. Ja w swoim życiu spotkałem dwa małe węże. 

Poza tym jest bezpiecznie, groźne zwierzęta przebywają w zoo. 

O: Jakie zwierzęta żyją w Ugandzie? 

Br:  W Ugandzie ze zwierząt domowych mamy psy, koty, kurczaki i gęsi. A ze zwierząt takich 

dzikich to są: lwy, słonie, żyrafy, gepardy, goryle, małpy, krokodyle, nosorożce i oczywiście, 

węże. Wszystkie te zwierzęta możemy spotkać w zoo lub parkach, a nie tak jak wcześniej -

wszędzie. 

L: Jakie zawody są wykonywane w Ugandzie? 

Br:  Mamy: nauczycieli, lekarzy , policjantów, informatyków. Teraz w tych czasach można być 

każdym, bo system edukacyjny na to pozwala. 

O: Czy są inne religie w Ugandzie? 

Br: Jest islam, prawosławni. U nas panuje wolność religijna, więc każdy może wierzyć w co chce. 

L: Czy brat się często spotyka z rasizmem w Polsce? 

Br: Nie. Jeszcze się nie spotkałem tu w Polsce. Chyba tu w ogóle nie ma nietolerancyjnych ludzi. 

O: Czy w Ugandzie są lustra? 

Br: Tak. Kiedyś faktycznie ich nie było, i była to rzecz, którą Europejczycy mieli, a my nie . Ale 

było to już około kilkuset lat temu. A teraz już w każdym domu można znaleźć lustro. 

O. i L.: Dziękujemy za odpowiedzi. Z Bogiem! 

    Rozmawiały: Oliwia Flaka i Lena Hobot z kl. 6b 
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 SSSooonnndddaaa   ---   IIIdddeeeaaałłł   kkkooobbbiiieeetttyyy   iii   mmmęęężżżccczzzyyyzzznnnyyy   
Nasi reporterzy chcieli się dowiedzieć, jakie cechy powinna posiadać idealna dziewczyna i idealny 
chłopak (mężczyzna). Na to pytanie chłopcy z klas 4-8 odpowiedzieli następująco:  

- umie gotować, ładna, ciemnowłosa, zabawna, miła (Filip i Krzysiek z 8a) 

- lubi podróżować, nauczycielka angielskiego, uprawia sport, blond włosy (Alex z 8a) 

- lojalna, uprzejma, wysportowana (Adrian z 8b) 

- łagodna (Wiktor z 8b) 

- mądra, wyrozumiała, nie ruda, fajny styl, czarne ubrania (Adam z 7c) 

- brunetka, umie jeździć na snowboardzie (Michał z 7c) 

-  ładny wygląd i dobry charakter (Filip z 7a) 

- długie włosy, zawód dobry dla niej, cierpliwa (Mikołaj z 7b) 

- poczucie humoru (Eryk z 7b) 

- imię na O, ładny uśmiech, ciemne oczy, piegi, szczupła (Szymon z 7c)  

- młoda, mądra, blondynka (Dawid z 6b) 

- troskliwa, ładna (Karol z 5b) 

- uśmiechnięta, radosna (Karol z 5c)  

Natomiast dziewczyny odpowiedziały nam: 

- opiekuńczy, zabawny, przyjacielski, używający perfum, mający swój styl, kulturalny (Nadia i Tosia z 8a) 

- miły, wygląd nie gra roli, inteligentny, brunet (Ania z 8a) 

- stanowczy, zabawny, wysoki, siatkarz, ciemne oczy (Zosia z 8b)  

- Poczucie humoru, charakter, silny (Oliwia z 7a) 

- Blondyn, aparat, wysoki, dobry styl, niebieskie albo brązowe oczy (Wiktoria z 7a) 

- gra w gry, długie włosy (Nikola z 7a) 

- zabawny, ciemne włosy, umie gotować, czuły (Wiktoria z 7b) 

-wysoki, pracowity, szczery, dobrze wykształcony, otwarty (Marlena i Martyna z 7b) 

- miły, troskliwy, brunet, brązowe oczy, kochany (Emilka z 7c) 

- milioner, ładny, umie sprzątać, opiekuńczy, ładny uśmiech (Wiktoria 7c) 

- brunet, ciemne oczy, powinien mieć dużo czasu wolnego, umieć gotować i zarabiać dużo pieniędzy 
(Klaudia z 7c) 

- bogaty, starszy, ładnie się ubiera, dzieli się pieniędzmi, nie nudny (Lena z 7c) 

-wysoki, mądry, szatyn, z poczuciem humoru, loczek, uśmiechnięty (Melania z 6b) 

-miły, zawsze uśmiechnięty (Marlena z 6b) 

-fajny, ładny, zabawny (Julka z 6b) 

-rozsądny (Oliwia z 5b) 
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-opiekuńczy (Julia z 5b) 

-brunet o zielonych oczach (Gabrysia z 4b) 

- blondyn o niebieskich oczach (Karina z 4b) 

Ideałami pracowników szkoły są: 

-moja żona i wszystkie inne (P. Grzegorz Kruk) 

-mój mąż jest ideałem (P. Anna Pawlikowska-Paździora) 

-opiekuńczy, troskliwy, dzielący obowiązki (P. Kasia Daniel) 

-dobry, opiekuńczy, szarmancki (P. Ewa Zamysłowska) 

-przystojny, kochający, mądry, dowcipny (P. Agata Glanowska) 

-odpowiedzialny, stanowczy, szczery (P. Beata Moskała) 

-mądry, inteligentny (P. Dominika Knapek) 

-troskliwy, opiekuńczy, przedsiębiorczy, zaradny, czuły (P. Alicja Basista) 

-z poczuciem humoru, kochający (P. Elżbieta Góra) 

Sondę przeprowadzili: Aleksander Błachut, Julia Chrobaszczyk, Oliwia Flaka, Melania Gaura, Lena Hobot, 
Emilia Kluza, Julia Kosek, Marlena Górecka 

 

Martyna Żmuda kl. VIIb 

Vivien Korzeniowska kl. VIIb 

Nikola Zaporowska kl. VIIc 

Aleksandra Pilch kl. VIIc 
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1. Znosi je kura.  

2. Najważniejsze święto chrześcijan obchodzone w wiosnę. 

3. Najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka. 

4. W koszyczku wielkanocnym z cukru, czekolady lub pieczony z ciasta. 

5. Ptak z długimi 
czerwonymi 
nogami. 

6. Kuzyn zająca. 

7. Zupa 
wielkanocna z 
jajkiem i białą 
kiełbasą. 

8. Święto 
związane z ekologią 
i obchodzone 22 
kwietnia. 

Aleksander Błachut kl. 
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Ranking imion 

Pod koniec lutego dziennikarze gazetki 
przeprowadzili spis imion uczniów 
uczęszczających do naszej szkoły.  
Najpopularniejsze imiona żeńskie naszej 
szkoły to: 
Zuzanna- 14 osób 

Oliwia- 12 osób  
Julia- 12 osób 

Aleksandra- 11 osób 

Wiktoria- 10 osób 

Emilia- 7 osób 

Gabriela- 6 osób 

Maja- 6 osób 

Anna- 6 osób 

Natalia- 5 osób 

Lena- 5 osób 

Magdalena- 5 osób 

Zofia- 4 osoby 

Martyna- 4 osoby 

Nikola- 3 osoby 

Patrycja- 3 osoby 

Liliana- 3 osoby 

Nadia- 3 osoby 

Milena- 3 osoby 

Karolina- 3 osoby 

Nina- 2 osoby 

Wioletta- 2 osoby 

Kamila- 2 osoby 

Weronika- 2 osoby 

Marlena- 2 osoby 

Antonina- 2 osoby 

Izabela- 2 osoby 

Beata- 2 osoby 

Michalina- 2 osoby 

Natomiast te imiona występują pojedynczo:  
Jagoda, Ada, Natasza, Agnieszka, Laura, 
Hanna, Polina, Pola, Olga, Sabina, Marta, 
Sandra, Ewelina, Marcelina, Marika, Klara, 
Łucja, Karina, Dorota, Adrianna, Roksana, 
Rita, Daria, Melania, Vanessa, Angelika, 
Justyna, Vivien, Klaudia, Antonia, Michalina, 
Alicja, Aurelia, Katarzyna, Sara  

Najczęściej występujące imiona męskie w 
naszej szkole to: 
Jakub- 19 osób 

Filip- 12 osób 

Szymon- 10 osób 

Michał- 10 osób  
Jan- 8 osób 

Kacper- 8 osób 

Mateusz- 7 osób 

Antoni- 7 osób 

Karol- 7 osób 

Wiktor- 7 osób 

Krystian- 5 osób 

Adam- 5 osób 

Dawid- 5 osób 

Patryk- 5 osób 

Piotr- 5 osob 

Adrian- 5 osób 

Maksymilian- 5 osób 

Franciszek- 4 osoby 

Oliwier- 3 osoby 

Wojciech- 3 osoby 

Krzysztof- 3 osoby 

Igor- 3 osoby 

Eryk- 3 osoby 

Bartosz- 3 osoby 

Alex- 3 osoby 

Nikodem- 3 osoby 

Tomasz- 2 osoby 

Maciej- 2 osoby 

Damian- 2 osoby 

Jacek- 2 osoby 

Kamil- 2 osoby 

Konrad- 2 osoby 

Bartłomiej- 2 osoby 

Gabriel- 2 osoby 

Kamil- 2 osoby 

Leon- 2 osoby 

Mikołaj- 2 osoby 

A te imiona męskie występują pojedynczo: 
Paweł, Emanuel, Tymon, Teodor, Ksawery, 
Kajetan, Rafał, Remigiusz, Federico, Fabian, 
Marek, Marco, Łukasz, Ivo, Olivier, Samuel, 
Jerzy, Ignacy, Dominik, Sebastian, Grzegorz 

Przygotowali:  
Melania Gaura 

Emilia Kluza 

 Julia Kosek 

 Aleksander Błachut 
 Oliwia Flaka 

 Lena Hobot 
 Julia Chrobaszczyk 
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1. I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było. 
2. Wiosna panna, lato matka, jesień wdowa, zima macocha. 
3. Na wiosnę dzień karmi rok. 
4. Nie jeden ciepły czyni wiosnę po zimie. 
5. Na wiosnę ceber deszczu- łyżka błota, na jesień łyżka deszczu- ceber błota. 
6. Ciepłe deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień. 
7. Deszcze w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 
8. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Starszy brat mówi o rodzicach do swego młodszego braciszka: 
-Widzisz, tacy już oni są. Najpierw uczą nas chodzić i mówić,  
a potem żądają, abyśmy nie ruszali się z miejsca i milczeli… 

 

Nauczyciel zwraca się do ucznia: 
-Powiedz prawdę, kto rozwiązał ci to zadanie? 

-Tatuś, proszę pana… 

-Sam? 

-Nie. Trochę mu pomogłem. 
 

Kazik ma w domu bardzo dobrze, ale uczy się źle. Ojciec ogląda jego świadectwo szkolne i 
wzdycha. 
-Kiedy ja byłem dzieckiem nie miałem ani roweru, ani rakiety tenisowej, ani piłki nożnej. 
Szmaciankę kopałem na podwórzu! 
-A widzisz, tatusiu- odpowiada Kazik- przy nas jest ci o wiele lepiej… 

 

Nauczyciel do ucznia: 
-Dlaczego spóźniłeś do szkoły? 

-Myłem ręce i szyję. Daję słowo honoru, że to się więcej nie powtórzy! 
 

-Proszę pani!- woła wzburzony ogrodnik do sąsiadki.- Trzej pani synkowie znowu wdrapali się 
na moją jabłonkę! 
-O, Boże! - zdenerwowała się sąsiadka 
- A gdzie podział się czwarty synek? 
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Humor z zeszytów szkolnych 
1. Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 
2. Nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewka tworzą układ wydawniczy. 
3. Liść ma taką rolę w życiu, że musi cały czas wdychać i wydychać. 
4. Nasz pies ma 3 lata, długi ogon i niebieskie oczy, zupełnie jak tatuś. 
5. Pot spływał na nim od stóp od głów. 
6. Bohater mówił, że nie umie mówić. 
7. Wielbłądy wędrują przez pustynię w karnawałach. 
8. I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła z kopyta za Zbyszkiem. 
9. Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca. 
10. Przydawka to część zdania, która czasem się przydaje. 

                             Wybrała D. T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z uczęszczaniem do naszej szkoły uczniów pochodzących z Ukrainy, 
postanowiliśmy przybliżyć Wam tradycje Wielkanocne wyznawców prawosławia. 

 

 

Święta Wielkanocne w Ukrainie mają wiele cech podobnych do świąt obchodzonych w 
Polsce, ale także sporo się różnią, np. w kwestii daty. Większość  Ukraińców stanowią 
osoby prawosławne oraz grekokatolicy. 

Kiedy jest Wielkanoc w Ukrainie?  

Ukraina korzysta z kalendarza juliańskiego, więc ich święta wypadają w innym terminie    
niż za jej zachodnią granicą, choć, jeśli chodzi o Wielkanoc, również są ruchome. Święta 
Wielkanocne w Ukrainie w 2022 roku wypadają 24 kwietnia. W 2021 roku był to 2 maja.  
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W roku 2023 będzie to 16 kwietnia. 

Ukraińskie tradycje wielkanocne  

Tradycje ukraińskiej Wielkanocy są bardzo zbliżone do polskich zwyczajów. Na 
świątecznym stole nie może zabraknąć pisanek, które symbolizują odradzająca 
się przyrodę. Według dawnych wierzeń mają też odpędzać złe moce i przynosić 
szczęście. 

Pisanki są kolorowe i pełne wzorów. Zwykle przygotowuje się je w rodzinnym 
gronie, aby dzięki temu zacieśnić więzi. Kolorową pisankę można także 
podarować komuś na znak miłości. W większych ukraińskich miastach można 
spotkać także ogromne wystawy ręcznie malowanych pisanek. 

 

Ukraiński koszyczek wielkanocny  

Podobnie jak w Polsce, w Ukrainie podczas świąt niezwykle ważna jest 
święconka, czyli koszyczek. W środku mogą znajdować się różne produkty, w 
zależności od tego, co kto lubi. 

W koszyczku wielkanocnym znajduje się przede wszystkim: 

 masło, 

 jajka i pisanki, 

 chrzan, 

 kiełbasa i szynka,  

 sól i ocet, 

 pieczywo. 

 

 

 

Niektórzy do koszyczka wkładają także twaróg i charakterystyczne przekąski dla 
dzieci – zefirki, czyli słodkości zrobione z bezy. Często po poświęceniu 
koszyczka Ukraińcy dzielą się jego zawartością z bezdomnymi lub 
potrzebującymi. To bardzo piękny i wzruszający zwyczaj, który od 
najmłodszych lat uczy wrażliwości. 
 

Ukraińska Niedziela Palmowa  

Niedziela Palmowa w Ukrainie to czas, w którym dzieci wraz z rodzicami 
przygotowują piękne, kolorowe palmy z żywych lub sztucznych kwiatów, a także z 
bibuły. Najczęściej wiązankę tworzy się tam z gałązek wierzby, która od wieków 
uważana jest za święte drzewo. Tak przygotowaną palmę święci się w cerkwi, a 
następnie zanosi do domu. 

Lany poniedziałek w Ukrainie  
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Lany poniedziałek, inaczej Śmigus-dyngus, występuje również podczas świąt w Ukrainie. 
Zwykle biorą w nim udział dzieci, choć dorośli często także dają się ponieść zabawie. 
Zwykle to chłopcy polewają wodą dziewczynki, najczęściej te, które im się podobają. 

Ukraińskie śniadanie wielkanocne  

Na świątecznym stole w Ukrainie nie może zabraknąć produktów z koszyczka, przede 
wszystkim mięs. Dominują kiełbasy oraz wędlina, często wcześniej podsmażona. 
Ukraińskie gospodynie domowe przygotowują także bliny, pierogi oraz sękacze czy 
ciasteczka. Niektórzy podczas śniadania wielkanocnego jedzą także tradycyjną ukraińską 
słoninę. 

Melania Gaura 

 

Zuzanna Cimer kl. 4c 

Weronika Knapek kl. 4c 

Beata Łuczak kl. 4c 

Aleksandra Wróbel kl. 4c 

Konrad Madoń kl. 4c 

Konrad Madoń kl. 4c 

 


