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Safari
po kenijsku
ALEKSANDRA PROCHALSKA

fot. Robert Pawełek

zz Ulubionym kolorem Masajów jest czerwień

o Kenii można przyjechać w dowolnym
momencie, jednak większość turystów pojawia się tu między grudniem a marcem (ze względu na gwarancję doskonałej pogody) oraz lipcem
i wrześniem (w czasie Wielkiej Migracji ssaków
kopytnych z tanzańskiego Parku Narodowego
Serengeti do kenijskiego Rezerwatu Narodowego
Masai Mara). W tym kraju występują zasadniczo
dwie pory deszczowe: krótsza – w listopadzie oraz
dłuższa trwająca od końca marca do przełomu
maja i czerwca. Podczas opadów pojawia się dużo
komarów, zwiększa się zatem zagrożenie malaryczne, nieco trudniej też obserwować zwierzęta,
jednak wyprawy safari są wtedy znacznie tańsze.

FOT. Kenya Tourism Board

zz Masai Mara słynie z dużej populacji lwów

<< Kenijska ziemia to kraina kontrastów, magia barw, mieszanka kultur,
smaków, zapachów i dźwięków oraz mekka tych, którzy pragną zaznajomić
się z bogatą afrykańską fauną i florą, doświadczyć prawdziwej przygody
i odpocząć od szarej, monotonnej codzienności. W mojej wyobraźni
Kenia jest rudo-purpurowa jak stroje Masajów i czerwona ziemia
w Parku Narodowym Tsavo Wschodnie, złotosłomkowa jak sawanna
i majestatyczne lwy, soczyście zielona po długiej porze deszczowej
i wreszcie turkusowo-błękitna jak fale Oceanu Indyjskiego. >>
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narodowego lub rezerwatu przyrody w celu obserwacji
zwierząt. Jednego dnia odbywają się zazwyczaj dwa lub
trzy takie wyjazdy na sawannę. Pierwsze safari zaczyna się
ok. 8.30, a kończy mniej więcej o 11.00. Na kolejne wyrusza
się dopiero po południu w godzinach 15.00–18.00, bowiem
w samo południe bywa bardzo gorąco, a ludzie i zwierzęta
chowają się do cienia.
Kenia to kraj usytuowany na równiku, dlatego można założyć, że dzień trwa tu 12 godzin. Słońce bardzo szybko wschodzi ok. 6.00 i równie prędko zachodzi mniej więcej o 18.00,
kiedy to momentalnie robi się ciemno i zaczyna obowiązywać zakaz przemieszczania się po parkach. Zachęcam więc,
aby wyjeżdżać na sawannę zaraz o świcie, kiedy jest jeszcze
chłodno i zwierzęta nie kryją się przed upałem.

FOT. Kenya Tourism Board

zz Windsor Golf Hotel & Country Club w Nairobi
Kenijska sawanna stanowi znakomite miejsce dla osób potrzebujących wyciszenia i oderwania się od cywilizacji. Nic
tak nie uczy dystansu do siebie i własnego życia jak obcowanie z dziką przyrodą. Dlatego też aby zachęcić do podróży do tego zachwycającego zakątka Afryki, przygotowałam
ten krótki przewodnik dla wszystkich marzących o powrocie
do natury.

Safari, czyli kwintesencja Kenii

Słowo safari oznacza w języku suahili „długą podróż”,
jednak dziś określa się nim najczęściej wyprawy turystyczne samochodem terenowym na teren parku

fot. Private Safaris

zz Kenijska wyspa Funzi na Oceanie Indyjskim

Wielka Piątka w Masai Mara

Rezerwat Narodowy Masai Mara (Maasai Mara National
Reserve) zajmuje powierzchnię 1510 km2 i codziennie otwiera
przed zaciekawionymi turystami wrota do swojego bogatego
królestwa. To właśnie tutaj mamy gwarancję spotkania tzw.
Wielkiej Piątki Afryki, czyli słonia, bawoła, lwa, nosorożca
czarnego i lamparta.
Teren Masai Mara jest zróżnicowany geograficznie
i sprawia wrażenie, jakby nigdy się nie kończył. Można tu
dotrzeć praktycznie w każde miejsce i z niewielkiej odległości przyglądać się życiu sawanny. Chętni turyści wybierają się wraz z uzbrojonym strażnikiem na spacer wzdłuż 
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tu przez cały czas, nawet gdy spożywamy przepyszne posiłki w tutejszej restauracji czy kąpiemy się w zawieszonym na półce skalnej basenie.
Najciekawsze są poranki, kiedy to setki bawołów z Tsavo majestatycznie maszerują do wodopoju, aby ugasić pragnienie, dokonać porannej
toalety oraz przygotować się na nadchodzący
dzień. Ciemnobrązowe sznury kroczących jedno
po drugim wielkich zwierząt wydają się ciągnąć

fot. aleksandra Prochalska

zz Rezerwat Narodowy Masai Mara – lamparty po udanym polowaniu
zamieszkałej przez liczne krokodyle i hipopotamy rzeki Mara, którą w czasie największego spektaklu dzikiej przyrody – Wielkiej Migracji – przekraczają tysiące antylop gnu i zebr. Ze względu na to, że właśnie tutaj przebiega prowizoryczna granica między Kenią a Tanzanią, jeśli odpowiednio
się ustawimy, znajdziemy się w dwóch krajach jednocześnie – jedną stopą
na kenijskiej, drugą na tanzańskiej ziemi.
Noclegi w rezerwacie bywają jednak bardzo drogie, dlatego ja mieszkałam tuż za granicą parku, na kempingu Bushbuck Mara Camp prowadzonym przez Masajów. Warunki okazały się dość skromne, jednak owocne
safari w pełni wynagrodziło mi brak wygód.

Fot. Kenya Tourist Board Czech Republic

zz Bawoły – Park Narodowy Tsavo Wschodnie
Wielu turystom Voi Safari Lodge wydaje
się zbyt przestarzała, jednak moim zdaniem
podczas wizyty w Kenii nie trzeba przede
wszystkim szukać obiektów o bardzo wysokim standardzie, lecz należy się raczej skupić na wspaniałej możliwości obcowania
z dziką przyrodą.

PochÓd bawołÓw

Na wysokim wzgórzu w Parku Narodowym Tsavo Wschodnie (Tsavo
East National Park) na południu Kenii stoi nieco zaniedbana Voi Safari
Lodge, gdzie możemy obserwować afrykańską faunę nieprzerwanie przez
24 godziny. Nieopodal niej znajduje się źródło wody, przy którym o każdej
porze dnia i nocy pojawiają się najrozmaitsze gatunki zwierząt, w szczególności muskularne bawoły i imponujące czerwone słonie z Tsavo. Każde
tego typu obozowisko w Kenii zakłada się w niezmiernie malowniczym zakątku, jednak spektakularny widok na bezkresną sawannę rozciągający się
z Voi Safari Lodge zapiera dech w piersiach każdemu. Towarzyszy nam on
zz W Masai Mara podejrzymy też kąpiące się hipopotamy

fot. wikipedia.com/Yathin sk

zz Gazela Thomsona (tomi) na sawannie
w nieskończoność. Idą spokojnie, dostojnie, bez
przepychanek, słychać tylko muczenie i porykiwanie. Słonie dla odmiany przychodzą o różnych porach, piją duże ilości wody, polewają
swoją zrogowaciałą skórę, a następnie obsypują
się czerwoną ziemią tak bardzo charakterystyczną dla Parku Narodowego Tsavo Wschodnie.
fot. Robert Pawełek

SZCZEPIENIA PRZED WYJAZDEM

> Przed podróżą do Kenii warto przemyśleć szczepienia przeciwko żółtej febrze, tężcowi i błonicy oraz
żółtaczce typu A i B. Aby ustrzec się przed malarią, należy przede wszystkim zapobiegać ukąszeniom
– stosować repelenty zawierające tzw. DEET, spać pod moskitierami oraz po zachodzie słońca zakładać
spodnie z długimi nogawkami i bluzy z długimi rękawami. Na rynku są również dostępne leki antymalaryczne, jednak zazwyczaj mają stosunkowo wysoką cenę i mogą powodować skutki uboczne.

Śnieżny szczyt
w gorącej Afryce

Jedno z najpiękniejszych wspomnień
z mojej wyprawy, jakie posiadam, to widok
na Kilimandżaro – samotny masyw zawieszony w chmurach na granicy Kenii i Tanzanii,
określany mianem „dachu Afryki”. Ten najwyższy szczyt kontynentu (5895 m n.p.m.)
pokryty jest śniegiem, co sprawia, że wygląda bardzo zjawiskowo na tle zielonego Parku
Narodowego Amboseli (Amboseli National
Park). Ujrzymy go tylko wczesnym rankiem oraz późnym popołudniem, bo przez
większą część dnia zakrywają go gęste, białe chmury. Według naukowców, w przeciągu stu minionych lat pokrywa lodowa góry
zmniejszyła się już o ponad 80 proc., dlatego
musimy się pośpieszyć, aby zobaczyć osławione
„śniegi Kilimandżaro”.

Fot. Kenya Tourist Board Czech Republic

zz Tsavo Wschodnie słynie z czerwonych od tutejszej ziemi słoni
Szczyt oraz przesuwające się na jego tle zwierzęta można obserwować nie tylko z zielonego i bagiennego Parku Narodowego
Amboseli, ale również z Ol Tukai Lodge składającej się z uroczych,
bliźniaczych domków umeblowanych w typowym afrykańskim 
w ofercie
KENIA
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FOT. LIBERTY KENYA
FOT. Kenya Tourism Board

zz Park Narodowy Amboseli – stado słoni na tle Kilimandżaro
stylu. Każdy z nich posiada przestronną sypialnię, łazienkę i wnękę z garderobą oraz minitaras, z którego w nocy usłyszymy odgłosy
tętniącej życiem natury.

na kurzej stopce. Tuż obok znajduje się maleńki wodopój odwiedzany przez liczne pawiany
i antylopy. Za wielką zaletę tego miejsca trze-

zz Rozległa zastygła rzeka lawy ze wzgórzami Chyulu w oddali

ba także uznać pyszne jedzenie i międzynarodowe towarzystwo, które chętnie się tutaj
zatrzymuje.

Nakuru – królestwo
flamingów

Dzika przyroda i chatki z bajki

Park Narodowy Tsavo Zachodnie (Tsavo West National Park)
nazywa się krainą lawy, źródeł oraz lwów ludojadów, któ re odpowiedzialne były za liczne ataki na pracowników budujących kolej między marcem a grudniem 1898 r. Zajmuje on
powierzchnię ok. 7 tys. km 2. W jego skład wchodzą bardzo zróżnicowane tereny: obszary trawiaste, busz, porośnięte akacjami równiny, skaliste pagórki, liczne jaskinie oraz Źródła Mzima (Mzima
Springs), stanowiące ulubione miejsce wypoczynku krokodyli i hipopotamów. Najłatwiej jest tu spotkać smukłe żyrafy skubiące gałązki
drzew, antylopy, postawne strusie oraz różnorodne gatunki ptactwa.
Park zamieszkują również lwy, gepardy, lamparty, słonie, bawoły, zebry,
a nawet nosorożce.
W Tsavo Zachodnim nocowałam też w jednym z najpiękniejszych
i najbardziej luksusowych obozowisk, jakie odwiedziłam. Prawdziwie
bajkowe domki Sarova Salt Lick Game Lodge przypominają chatki

zz Żyrafy i zebry na sawannie w Tsavo Zachodnim

W samym sercu Kenii leży stosunkowo niewielki, bo zajmujący ok. 188 km2, Park Narodowy
Jeziora Nakuru (Nakuru Lake National Park).
Jego centrum, jak wskazuje nazwa, stanowi
fot. Robert Pawełek
płytkie, alkaliczne jezioro obfitujące w algi
zz Na safari w Kenii nietrudno spotkać strusia na swej drodze
i z tego powodu okupowane przez różowe flamingi o szyjach wygiętych w kształcie litery „s” miejscowości Nakuru. Poza flamingami napotkamy tutaj za to nosorożoraz długich i cienkich nogach. Gdy przelatują ce białe, bawoły, żyrafy Rothschilda oraz wiele hien, antylop i pawiaone nad jego taflą, z daleka wyglądają jak pły- nów. Na tym obszarze żyją też nosorożce czarne, których mi – niestety
wający dywan.
– nie udało się zobaczyć.
Wadą parku jest otaczające go ogrodzenie,
Jeśli ktoś ma ograniczony budżet, może spędzić noc w komfortowym,
przez które czujemy się trochę jak w zoo. Nocą czystym i stosunkowo tanim Wildlife Clubs of Kenya Nakuru Guesthouse,
widać również światła budynków niedalekiej składającym się z trzech połączonych ze sobą parterowych budynków 

FOT. LIBERTY KENYA

zz Krokodyl ze zdobyczą w Tsavo Zachodnim
Fot. Kenya Tourist Board Czech Republic

AllInclusive • lato 2013

lato 2013 • AllInclusive

70 Dalekie Podróże

Dalekie Podróże 71

fot. Robert Pawełek

FOT. Kenya Tourism Board

zz Tysiące flamingów nad jeziorem Nakuru w centralnej Kenii
z trzyosobowymi, przestronnymi sypialniami, kuchnią oraz łazienką i toaletą w każdym. Za oknem przechadzają się zebry i antylopy, a nocą słychać
ryczące lwy.

Dwie wioski, dwa światy

M a s a j o w i e s ą n i e o d ł ą c z n y m s y m b o l e m s a w a n n y i Ke n i i ,
t a k i s t o t n y m , i ż n a ś r o d ku ke n i j s k i e j f l a g i d u m n i e w i d nieje masajska tarcza i dwie białe włócznie. Podczas safari
w południowych parkach kraju, takich jak Masai Mara czy Amboseli,
nie sposób nie zauważyć ich smukłych sylwetek w czerwono-fioletowych strojach, z długimi kijami w dłoniach. Zamieszkują oni Kenię
oraz północną Tanzanię, osiedlają się głównie wzdłuż tzw. Wielkiego
Rowu Wschodniego. Nie ma precyzyjnych danych na temat liczby
przedstawicieli tego ludu, chociaż mówi się, że ich populacja wynosi
ok. 900 tys. osób.
Dzisiejsi Masajowie doskonale przystosowali się do realiów XXI w.
i nauczyli się czerpać zyski z przemysłu turystycznego. Podróż
po Kenii z pewnością nie będzie kompletna, jeśli nie wybierzemy się
do typowej masajskiej wioski. Mnie udało się odwiedzić taką osadę dwa razy, jednak dopiero druga, spontaniczna wizyta była tą,
którą zapamiętam na długo.

Podczas safari organizowanego przez biuro
podróży trafimy do wioski zbudowanej przede
wszystkim w celach turystycznych. Takie miejsce to miniprzedsiębiorstwo generujące niemałe
dochody dla społeczności masajskiej. Powitanie
turystów jest zawsze bardzo żywiołowe i barwne.
Kobiety śpiewają, mężczyźni pokrzykują i wykonują typowe tańce plemienne z podskokami
na wyprostowanych nogach. Następnie wszyscy

wioską, gdzie na prowizorycznych stołach piętrzą się różnego rodzaju ozdoby i pamiątki. Czy
rzeczywiście oni sami wykonują te przedmioty?
Niektóre pewnie tak, jednak większość towarów
zostaje zakupiona gdzieś na bazarach w Nairobi
lub Mombasie. Warto jednak przepłacić te kilka
dolarów, żeby móc potargować się z masajskimi
kobietami i przywieźć ze sobą do domu drewnianą figurkę, bransoletkę czy koraliki.
Na zakończenie godzinnego pobytu w osadzie można jeszcze odwiedzić miejscową szkołę. W drewnianych ławeczkach, podobne

zz Masajowie są najbardziej znaną grupą etniczną w Kenii
do minieksponatów wystawionych w małym muzeum, siedzą stłoczone masajskie dzieci. Z przodu klasy stoi nauczyciel, przed którym leżą
podręczniki tak czyste i w tak doskonałym stanie, jakby właśnie przybyły prosto z drukarni. Prowadzi on króciutką lekcję, uczniowie śpiewają, klaszczą, a potem czekają na choćby drobny upominek w postaci cukierka czy gumy do żucia. Dzieci oprócz chabrowo-fioletowych
mundurków mają na sobie kolorowe spodenki, koszulki, a nawet sukieneczki, które mimo iż bardzo brudne i potargane, wyglądają jakby były przeznaczone dla małych księżniczek. Z reguły są bose, czasem
noszą jeden sandałek lub dwa buciki, często nie do pary. Od razu 

zz W rezerwacie Lewa żyje duża populacja nosorożców czarnych
fot. wikipedia.com/Harald Zimmer
FOT. Kenya Tourism Board

zz Safari w Parku Narodowym Jeziora Nakuru
zapraszają zaaferowanych gości, aby się do nich
przyłączyli. Po występach artystycznych następuje część teoretyczno-praktyczna. Miejscowi
pokazują, jak rozpalić ogień za pomocą drewienka i wysuszonej trawy, prezentują wnętrza masajskich chat oraz opowiadają o codziennym wykorzystaniu ziół i roślin rosnących na sawannie.
Punkt kulminacyjny, przynajmniej dla Masajów,
stanowią odwiedziny targu wzniesionego tuż za
AllInclusive • lato 2013

lato 2013 • AllInclusive

72 Dalekie Podróże

Dalekie Podróże 73
Na początku czuliśmy się nieswojo, bo byliśmy tu jedynymi turystami, ale niemal od razu
spotkaliśmy się z niesamowitą gościnnością
i otwartością. Podziwialiśmy tańce i śpiewy, zajrzeliśmy do zadymionej masajskiej chaty, zadaliśmy kilka pytań, a nawet kupiliśmy od mieszkańców jakieś drobiazgi. Wszystko wydawało
się jednak dużo bardziej naturalne niż poprzednim razem. Było jeszcze wcześnie rano, krowy i kozy cierpliwie czekały w przydomowych
zagrodach na wyjście na pastwiska, kobiety
krzątały się przy swoich domostwach, a umorusane dzieci niepewnie spoglądały na nas
– nieoczekiwanych gości, którzy zakłócili ich
codzienny spokój.

fot. aleksandra Prochalska

zz Nauka rozpalania ognia bez użycia zapałek czy zapalniczek
zauważymy też charakterystyczne blizny na dziecięcych policzkach, powstałe po dotknięciu skóry czymś gorącym i mające chronić je przed
różnymi chorobami.
Odwiedziny w szkole wieńczą ekscytujące, choć może nie do końca autentyczne spotkanie z rdzenną ludnością. Szukającym prawdziwego kontaktu z lokalnymi społecznościami proponuję bardziej spontaniczną wizytę.
Gdy nocowałam na wspomnianym już kempingu Bushbuck Mara Camp,
usytuowanym na obrzeżach Rezerwatu Narodowego Masai Mara, wraz
z przyjacielem zdecydowaliśmy się zapytać pilnujących obiektu Masajów,
czy nie pokazaliby nam swojej wioski. Zgodzili się bez problemów, więc
podążyliśmy za nimi. Nieco zdziwiliśmy się, że nie idziemy ubitą drogą,
lecz przez busz i sawannę. Mieliśmy świadomość, że ryzykujemy i oczami
wyobraźni widzieliśmy nawet wyskakujące z wysokiej trawy lwy. Jednak
jedynymi zwierzętami, które zaobserwowaliśmy, były malutkie antylopy
dikdik. Co chwilę spoglądaliśmy również na nasze zegarki, ponieważ szliśmy dość długo i kompletnie nie wiedzieliśmy, dokąd zmierzamy. Po ponadgodzinnym, bardzo energicznym marszu zobaczyliśmy w końcu cel
wędrówki. Kazano nam zaczekać przed prowizorycznym ogrodzeniem,
zrobionym z kolczastych gałązek akacji. Następnie wyszedł do nas młody przywódca, ustalił cenę za wejście (20 dolarów od osoby) i wpuścił
do wioski.
zz Masajskie dzieci w ławkach w swojej szkolnej klasie
fot. aleksandra Prochalska
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FOT. Kenya Tourism Board

zz Masajowie podskakują bez uginania kolan
Po niecałej godzinie spędzonej w gościnie
u Masajów i obdarowaniu maluchów słodyczami, długopisami i zeszytami musieliśmy wracać
na kemping i ruszać w dalszą drogę. Słońce
wzeszło już wysoko nad horyzont, a my szybko
maszerowaliśmy przez sawannę, słysząc w oddali dzwonki zawieszone na szyjach masajskich
kóz i krów. Tym razem mieliśmy pewność, że pozwolono nam przyjrzeć się prawdziwemu życiu
codziennemu Masajów i właśnie takich spotkań
z afrykańską kulturą życzę każdej osobie odwiedzającej Czarny Ląd.
***
Szanowni Podróżnicy i Czytelnicy All inclusive,
przed wyjazdem do Kenii musicie wiedzieć,
że Afryka Wschodnia najpierw kusi, potem
wciąga, a w końcu niesamowicie uzależnia.
Z kolei na wielką tęsknotę za Czarnym Lądem
jest tylko jedno lekarstwo – ponowna wyprawa
na ten kontynent. 
lato 2013 • AllInclusive
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opracował:

MICHAŁ DOMAŃSKI

zz Wyprawa na safari z Karen Blixen Camp w Masai Mara

zz Tortilis Camp i panorama Parku Narodowego Amboseli
FOT. LIBERTY KENYA

<< W Kenii najważniejsze jest safari. Magiczne spotkanie oko
w oko z Wielką Piątką Afryki: słoniem, nosorożcem czarnym, lwem,
bawołem i lampartem. Zniewalający świat zwierząt i roślin można
tutaj podziwiać w licznych zapierających dech w piersiach parkach
narodowych i rezerwatach przyrody, które stanowią prawdziwy raj
dla miłośników fotografii. Ten pasjonujący wschodnioafrykański
kraj to również przepiękne, niemal 550-kilometrowe, dziewicze
wybrzeże Oceanu Indyjskiego z wyspami Lamu, Pate, Manda
czy Wasini, a także wielki rów tektoniczny, masywy wulkaniczne
(na czele z drugim najwyższym szczytem kontynentu, zaraz
po słynnym Kilimandżaro, górą Kenia – 5199 m n.p.m.) i wspaniałe
jeziora, jak choćby Manyara, Nakuru, Turkana, Magadi, Baringo
i Naivasha. To wreszcie niepowtarzalne ludy, nie tylko znani
wszystkim Masajowie, lecz też dziesiątki innych interesujących
plemion i kultur, posiadających fascynujące obyczaje,
by wymienić tu tylko Kikuju, Luhja, Luo, Kalenjin, Samburu,
Camus (Ilchamus), Kamba, Kisii (AbaGusii), Meru i Turkana.
AllInclusive • lato 2013

FOT. LIBERTY KENYA

Poza tym w Kenii skosztujemy jednej z najlepszych kaw na świecie
i równie pysznej, niezmiernie aromatycznej herbaty. Ten magiczny
zakątek Czarnego Lądu urzeka jednak przede wszystkim tym,
czego brakuje nam, wciąż pędzącym do przodu, zaganianym,
zapracowanym i zestresowanym Europejczykom – niczym
nieskażoną dziewiczą naturą, która w dalszym ciągu dyktuje
ludziom sposób i tempo życia. Nic więc dziwnego, że łatwo
zadurzyć się w tym kraju, aż do tego stopnia, że wielu turystów
po odwiedzeniu uroczej kenijskiej ziemi zaczyna się uczyć języka
suahili. Od jednej z takich osób usłyszałem niedawno piękne słowa:
„Mimi nakupenda Kenya”, czyli „Kocham Kenię”. Bez wątpienia
jest to wymarzony kierunek podróży dla milionów Europejczyków.
Specjalnie dla Państwa poprosiliśmy pięciu ekspertów, znających
doskonale to wschodnioafrykańskie państwo, o krótkie wypowiedzi
na temat – ich zdaniem – najbardziej zniewalających miejsc Kenii.
Z rozmów z nimi wynika, że wyprawa do tego magicznego kraju
może na zawsze zmienić nasze życie... >>
lato 2013 • AllInclusive
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W Kenii zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Miało to miejsce prawie 20 lat temu,
kiedy jeszcze jako młody człowiek z plecakiem
na plecach przybyłem do tego niezwykłego kraju z zamiarem zdobycia Kilimandżaro. Potem
nadszedł czas na kolejne szczyty i wyznaczenie nowej drogi wspinaczkowej na górę Kenię. Gdy zaspokoiłem moje górskie ambicje, eksplorowałem dalej ten zakątek Czarnego Lądu, szukając swojego miejsca na ziemi…
Wreszcie, po wielu dniach wymagającej podróży, dotarłem nad jezioro
Turkana. Kompletnie straciłem głowę, przepadłem i wiedziałem, że Afryka
stanie się moim drugim domem. Żyję w Kenii już ponad 16 lat i wciąż
nie przestaję się zachwycać niedostępną i kryjącą tyle skarbów północną
częścią kraju.
Nad jeziorem Turkana wszystko jest życiem, nawet podniesiony z ziemi
kamień przemawia historią człowieka. Ten olbrzymi alkaiczny akwen, o poranku turkusowy, z upływem dnia przybierający barwę malachitu, stanowi
dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na naszej planecie. To właśnie

i Rezerwacie Marsabit oraz rezerwacie Samburu
zachwycają każdego, kto przemierza te tereny,
a wciąż dociera tutaj niewielu ludzi. Mimo iż
Kenia słynie z najlepszych safari pod słońcem,
wyprawa nad jezioro Turkana wiedzie drogami,
którymi wędrują tylko karawany nomadów.
Właśnie taką, moją Kenię lubię najbardziej pokazywać swoim gościom.
Na tym magicznym obszarze odnalazłem
swoje miejsce na ziemi, w Desert Rose Lodge
Kenya, której jestem właścicielem. Lodża zbudowana została na stokach świętej góry ludu
Samburu. Jej położenie pozwala odizolować

KATARZYNA LIPIŃSKA
WŁA Ś CICIEL K A M K
ADVENTURE
Gdyby zapytać
przypadkowo
spotkanych ludzi
o kraj, który najbardziej kojarzy im się z Afryką, najprawdopodobniej z ich ust padłaby odpowiedź: Kenia.
Nic w tym dziwnego, bowiem to magiczne
państwo stanowi prawdziwą esencję całego
kontynentu. Ogromna różnorodność krajobrazów, barwne plemiona i przede wszystkim olbrzymia liczba dzikich zwierząt czynią
z Kenii ikonę Czarnego Lądu.
fot. MK ADVENTURE

fot. AFRICA LINE ADVENTURE CLUB

GRZEGORZ KĘPSKI
PREZES AFRICA LINE ADVENTURE CLUB

fot. KATARZYNA LIPIŃSKA/MK ADVENTURE

zz Suche, pustynne tereny wokół magicznego jeziora Turkana

fot. GRZEGORZ KĘPSKI/AFRICA LINE ADVENTURE CLUB

zz Widok z Desert Rose Lodge Kenya

fot. GRZEGORZ KĘPSKI/AFRICA LINE ADVENTURE CLUB

zz Basen Desert Rose Lodge, w tle Ng’iro – święta góra Samburu
pod jego wodami nachodzą na siebie kontynentalne płyty tektoniczne. Tu
narodziła się Europa, Ameryka i reszta kontynentów. Jezioro otacza zewsząd „królestwo kamieni” – tysiące kilometrów kwadratowych jedynej
w swoim rodzaju, niedostępnej, dzikiej pustyni lawowej, tworzącej niesamowity kontrast życia i śmierci. Palące słońce i życiodajna woda, największa na świecie populacja krokodyli, gepardy, lwy, słonie, antylopy i tradycyjnie żyjące tutaj plemiona – El Molo, Samburu, Gabra, Rendille (Rendile)
i Turkana – to wszystko składa się na obraz tego regionu. Nad jeziorem
Turkana, w miejscu zwanym Koobi Fora, dokąd do dzisiaj nie prowadzi
żadna asfaltowa droga, ponad 2,5 mln lat temu pierwszy Afrykańczyk,
pierwszy praczłowiek tworzył swój dom na ziemi. To właśnie tu profesor Richard Leakey znalazł jedną z najstarszych ludzkich skamieniałości,
burząc dotychczasowe przekonania o historii człowieka. Miałem ogromne
szczęście być świadkiem tego niesamowitego odkrycia!
Podróż przez tereny północnej Kenii jest przeżyciem wyjątkowym, widzi
się jedynie szeroko otwarte niebo i ziemię, ogrzewane stałym ciepłym wiatrem. Pustynia, turkusowo-malachitowe wody i zieleń lasów, największa
liczba rdzennych plemion, świat dzikich zwierząt w Parku Narodowym
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i tak różne od nas plemiona Masajów czy Samburu... Wyjeżdżając
z tego pasjonującego kraju, wiedziałam, że znalazłam swoje
miejsce na ziemi.
Kenię odwiedziłam już wielokrotnie, za każdym razem odkrywam ją
jednak na nowo. W trakcie jednej z wypraw wybraliśmy się na północ,
na pogranicze kenijsko-etiopskie. Gdy daleko w tyle pozostały znajome
nam zielone wzgórza rezerwatu Samburu i olbrzymie kratery Parku
Narodowego i Rezerwatu Marsabit, dotarliśmy do miejsca, gdzie aż

się od świata komercji i chaosu. Ekologiczne
domki zaprojektowano tak, aby zagwarantować gościom prywatność. Tutaj każdy ma
wrażenie, że majestatyczne góry, szumiący
wodospad i cedrowy las stworzono właśnie
dla niego. Najlepszy opis Desert Rose pozostawili jej goście: Kawałki nieba, które można jeszcze
znaleźć na ziemi. Po wielu latach współpracy
i zacieśniania relacji z miejscową społecznością
Samburu – jedną z najbardziej kolorowych grup
etnicznych na świecie – jesteśmy częścią życia
regionu. To plemię kieruje się nadal własną filozofią i tradycją, trzymając się z dala od odkryć
cywilizacji. Goście Desert Rose są zapraszani
na lokalne święta, kolorowe wesela i tradycyjne

fot. KATARZYNA LIPIŃSKA/MK ADVENTURE

zz Nad brzegiem słonego jeziora Turkana
Od najmłodszych lat śniłam o wyjeździe do Afryki. Kiedy udało mi się w końcu zrealizować marzenia, postanowiłam
rozpocząć moją przygodę z tym fascynującym kontynentem właśnie od Kenii.

po horyzont rozciąga się bezkresna pustynia. Gdzieś w oddali leżał cel
naszej podróży – jezioro Turkana. Kiedy przybyliśmy nad jego brzeg,
ukazał nam się surrealistyczny widok. Podziwialiśmy niepowtarzalny
krajobraz – olbrzymie, turkusowe jezioro na środku pustyni, otoczone
skalistymi górami. Spędziłam w tym miejscu kilka niezapomnianych,
magicznych dni. Spora odległość od cywilizacji i trudno dostępny
teren sprawiają, że w dalszym ciągu przybywa tu niewielu turystów.
Dzięki temu mamy wrażenie, że nad jeziorem Turkana czas się zatrzymał. W tutejszych wioskach spotykamy czarowników, ubrania szyte
są ze skór zwierząt, kultywuje się rytualne obrzędy i dawne wierzenia.
Od tysięcy lat niewiele się tu zmieniło. Jezioro Turkana jest bez wątpienia moim magicznym miejscem w Kenii. Do tego zniewalającego
zakątka będę zawsze wracać, żeby móc się nim dzielić z innymi ludźmi.

fot. KATARZYNA LIPIŃSKA/MK ADVENTURE

zz Nad jeziorem żyje plemię Turkana
fot. GRZEGORZ KĘPSKI/AFRICA LINE ADVENTURE CLUB

zz Sala kominkowa w Desert Rose Lodge
uroczystości plemienne. Bliskość miejscowych
grup etnicznych oraz świata przyrody północnej
Kenii sprawia, że odnosi się tu wrażenie przebywania na innej planecie. To właśnie moja Kenia,
którą z chęcią dzielę się z innymi ludźmi.

Chłonęłam ją każdym zmysłem. Wielkie
wrażenie wywarły na mnie czerwona ziemia, korzenny zapach ognisk w mijanych
wioskach, rozgrzane słońcem bezkresne
sawanny, białe plaże Mombasy, pierwsza tropikalna ulewa w lesie deszczowym,
wszechobecna bliskość dzikiej natury
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Magia Kenii nie ma sobie równych. Ten afrykański kraj zachwyca wielką różnorodnością
– soczyście zielone lasy deszczowe i rozległe sawanny graniczą z niegościnnymi obszarami półpustynnymi i pustyniami,
a prawie w samym jego centrum króluje druga najwyższa góra Afryki, jaką
jest Kenia (5199 m n.p.m.). Obserwowanie dzikich zwierząt czy spotkania
z rdzenną ludnością są tak samo ekscytującym przeżyciem, co podążanie
śladami pisarek Joy Adamson (Elza z afrykańskiego buszu) oraz Karen Blixen
(Pożegnanie z Afryką). W turkusowych wodach Oceanu Indyjskiego oblewającego kenijskie wybrzeże oczom nurków ukazuje się natomiast niesamowity świat w barwach tęczy.
Które miejsce w Kenii jest według mnie magiczne? Z odpowiedzią
na to pytanie nie mam żadnego problemu. To depresja Marafa, nazywana również Hell’s Kitchen („Piekielną Kuchnią”) lub Nyari. Odkryłam ją
zupełnie przypadkowo, kiedy przed wyjazdem do Kenii szukałam kolejnej
inspiracji na podróż. Na jednej ze stron internetowych znalazłam zdjęcie
zachwycającego masywu skalnego, który musiałam wpisać na swoją listę.
Wspomnienie tej wyprawy kojarzy mi się z niesamowitym i magicznym
przeżyciem.
Marafa to przepiękna anomalia geologiczna ukryta w pobliżu wioski
Marafa. Do tego cudu natury możemy dotrzeć polną, dziurawą drogą
z nadbrzeżnego miasta Malindi. Mimo iż długość trasy wynosi jedynie
ok. 35 km, to nie sposób pokonać tego dystansu w mniej niż 1,5 godz.

sam Bóg otworzył w tym miejscu ziemię, kiedy
rozzłościł się na żyjącą tu bogatą, lecz marnotrawiącą majątek rodzinę, mającą w zwyczaju
kąpać się w cennym krowim mleku. W rzeczywistości depresja Marafa to efekt erozji wiatru
i deszczu, które przez tysiąclecia żłobiły wymieszane ze sobą miękkie i twarde skały. Opadające
w głąb przepaści pionowe ściany mienią się całą
paletą barw: od białej przez żółtą i brunatno-

FOT. Kenya Tourism Board

zz Depresja Marafa – prawdziwy cud natury
żółtą po karminową. Kolory najlepiej eksponuje światło słoneczne podczas wschodu i zachodu. Marafa bywa również nazywana „Małym
Kenijskim Wielkim Kanionem”, bowiem przypomina jego miniaturę. Za pierwszym razem
spędziliśmy tutaj ok. 2 godz. Chcieliśmy zdobyć

ANASTAZJA SZERKUS
P REZE S CON Q UEROR
TRAVEL CLUB
fot. CONQUEROR TRAVEL CLUB

SYLVA SANTAROVA
DYRE K TOR NACZELNY TMR INTERNATIONAL, FIRMY
REPREZENTUJĄCEJ KENYA TOURIST BOARD NA RYNKU POLSKIM
I CZESKIM
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Zatłoczone i dynamicznie rozwijające się miasta,
czerwona ziemia,
najpiękniejsze na świecie parki narodowe,
tradycyjnie odziani Masajowie, Rendille
(Rendile), Samburu czy Turkana, niekończące się równiny porośnięte sawanną,
masywne wulkany pokryte śniegiem oraz
biały piasek plaż okolic Mombasy, Malindi
i bajecznego Lamu na wyspie o tej samej
nazwie… – te wszystkie atrakcje (i wiele
więcej!) oferuje nam magiczna Kenia. Ten
wschodnioafrykański kraj nieustannie
urzeka swoją wyjątkowością, jest miejscem,
gdzie spełniają się marzenia o wielkiej przygodzie. Otwiera przed turystami niezliczone możliwości wypoczynku. Możemy tu
spędzić kilka tygodni na safari w parkach
narodowych i rezerwatach – obserwować
flamingi nad jeziorem Nakuru, polować

fot. ANASTAZJA SZERKUS/CONQUEROR TRAVEL CLUB

zz Masajki w kolorowych strojach

FOT. Kenya Tourism Board

zz To słońce nadaje wąwozom i jarom Marafy różne odcienie
Wzdłuż drogi ciągnie się busz, rosną wiekowe baobaby, leżą wioski i małe
pola. Podróżują nią dzieci w mundurkach niosące zeszyty i książki w reklamówkach lub trzymające na plecach swoje młodsze rodzeństwo, kobiety
z torbami w rękach i koszami na głowach oraz mężczyźni na rowerach,
które u nas zobaczymy już tylko w muzeum.
Z oddali nie dostrzeżemy ogromnej przepaści. Kiedy natomiast wysiądziemy z samochodu i zaczniemy zbliżać się do urwiska, to po kilku krokach ujrzymy głęboki kanion uformowany przez skalne żebra o fantazyjnych kształtach. O jego powstaniu krąży wiele legend. Według jednej z nich
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każdy wierzchołek, odkryć najmniejsze nawet
zakamarki i przejść przez wszystkie wąskie wąwozy, które zapełniają się w porze deszczowej
strumieniami wody. Z powodu upału nasilającego się szczególnie w południe nie spotkamy tu żadnych zwierząt. Piękna otaczających
widoków nie sposób jednak opisać – to trzeba
zobaczyć na własne oczy. Zawsze, kiedy odwiedzam ten niezwykły zakątek Kenii, wydaje mi
się, że znalazłam się w surrealistycznej lub bajkowej krainie.

z kamerą lub aparatem fotograficznym
na Wielką Piątkę Afryki w Masai Mara czy
pływać łodzią po jeziorze Naivasha, omijając
leniwe hipopotamy. Obraz Kenii dopełniają
położone w pięknych sceneriach luksusowe ekologiczne lodże. Zapewniają one doskonały wypoczynek po intensywnym dniu
spędzonym na safari.
Na miłośników błogiego lenistwa czekają
leżaki w cieniu palm w wysokiej klasy hotelach nad brzegiem Oceanu Indyjskiego
w Mombasie, która jest drugim co do wielkości miastem kraju (po Nairobi). Senna
i gorąca atmosfera wybrzeża, białe piaszczyste plaże, możliwość nurkowania w jednych z najpiękniejszych podwodnych rezerwatów Afryki pokazują nam drugie
oblicze Kenii.

250 km na północ od Mombasy, przy głównej drodze krajowej prowadzącej do Nairobi, znajdziemy należące do największych i najstarszych parków narodowych Czarnego Lądu, obchodzące w tym roku
65-lecie istnienia – Tsavo Wschodnie (prawie 14 tys. km² powierzchni) i Tsavo Zachodnie (ponad 7 tys. km²). Na ich terenie żyją niemal
wszystkie najważniejsze ssaki występujące w Afryce Wschodniej. Jest

fot. ANASTAZJA SZERKUS/CONQUEROR TRAVEL CLUB

zz Bliskie spotkania z dzikimi zwierzętami na safari w Kenii
to wymarzone miejsce na jedno- lub wielodniowe safari, które dostarczy każdemu niezapomnianych wrażeń. Na tle mocno czerwonej ziemi
Tsavo Wschodniego wyraźnie widać wielkie stada wędrujących słoni,
uważane za jedne z najliczniejszych w Kenii. W buszu wypatrzeć można lwy i lamparty, a na rozległych przestrzeniach sawanny polujące
gepardy. Park stanowi ostoję dla wielu różnych antylop, a także dla
ok. 500 gatunków ptaków. Z kolei Tsavo Zachodnie to bardzo zróżnicowany krajobrazowo park. Na jego terenie mieści się strzeżone sanktuarium nosorożca czarnego (Ngulia Rhino Sanctuary), które jest jednym
z niewielu miejsc w Afryce, gdzie z bliska można obserwować te wielkie ssaki zagrożone wyginięciem. W krystalicznie czystych Źródłach
Mzima (Mzima Springs) kąpią się olbrzymie hipopotamy. Turyści mają
możliwość podglądać je ze specjalnego podwodnego stanowiska obserwacyjnego. Park oferuje wiele pięknych i komfortowych miejsc noclegowych. W lodżach i obozach można zrelaksować się po męczącym
safari, a wieczorami, popijając dobre wino, patrzeć na dzikie zwierzęta
przychodzące do tutejszych wodopojów. Mimo dużej liczby odwiedzających, Tsavo Wschodnie i Tsavo Zachodnie stanowią jedne z najlepszych
parków narodowych Kenii i gwarantują przeżycie niezapomnianej afrykańskiej przygody.
zz Stado słoni maszerujące w Parku Narodowym Tsavo Wschodnie
fot. ANASTAZJA SZERKUS/CONQUEROR TRAVEL CLUB
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GRAŻYNA WOŹNICZKA-BOGUCKA
DYREKTOR DS. INCENTIVE W BIURZE PODRÓŻY POLKA TRAVEL

fot. Polka travel

Kenia jest dla mnie krajem pełnym kontrastów. Z jednej strony znajdziemy tu nowoczesne Nairobi pełne kafejek, klubów
i sklepów w stylu europejskim, a z drugiej
– jedne z największych slumsów w Afryce,
gdzie nie ma bieżącej wody, prądu i perspektyw na lepszą przyszłość. Sytuacja polityczna i ekonomiczna tego wschodnioafrykańskiego państwa ciągle się zmienia, co prowokuje do dyskusji
na ten temat, jednak sprawy te nie są w stanie zepchnąć na drugi
plan tego, co najpiękniejsze w tym magicznym zakątku świata

ponad 1500 km² sawanny – raju dla antylop, żyraf, zebr i wielu drapieżników.
W każdym jego zakątku rozgrywa się przed
naszymi oczami inny spektakl przyrody,
w którym główną rolę odgrywają dzikie

fot. Majka Szura/Polka travel

zz Czerwona ziemia Tsavo Wschodniego

fot. Majka Szura/Polka travel

zz Kenijskie drogi po opadach deszczu są prawdziwym wyzwaniem
– wciąż dzikiej przyrody. To ona najbardziej urzeka w Kenii. Każdy park
narodowy przynosi nowe doświadczenia i stwarza okazję, by poczuć
to, co przeżywali niegdyś Ernest Hemingway czy Karen Blixen. Od
ich pobytu w tym kraju minęło mnóstwo czasu i rzeczywistość mocno się zmieniła, ale kenijska natura pozostała niemal taka sama. Nie
ma nic bardziej malowniczego od wyprawy z aparatem fotograficznym w ręku na poranne bezkrwawe łowy po Rezerwacie Narodowym
Masai Mara, gdy słońce powoli wstaje nad afrykańską sawanną,
a zwierzęta ruszają do wodopojów. Ten obszar chroniony obejmuje

zwierzęta. Oglądamy leniwą rodzinę lwów,
czekającą na chłodniejszą porę dnia, aby
ruszyć na łowy. Obserwujemy żyrafy, które
z ogromną precyzją wyskubują liście akacji spomiędzy ostrych kolców. Podziwiamy
zmierzające spokojnie i powoli w kierunku
wodopoju stada słoni. Jeżeli komuś dopisze
szczęście, spotka największego samotnika
– geparda, który chowa się w niskich krzakach
rezerwatu.
Najważniejszym okresem dla wszystkich
tych zwierząt jest czas migracji antylop gnu
oraz zebr z tanzańskiego Parku Narodowego
Serengeti na równiny kenijskiego Rezerwatu
Narodowego Masai Mara. Przypada on

zz Wielobarwne tkaniny na rajskiej plaży Oceanu Indyjskiego
fot. Majka Szura/Polka travel

fot. Majka Szura/Polka travel

zz Taniec masajskich wojowników – adumu
zazwyczaj między lipcem a wrześniem.
Moment przeprawy tysięcy kopytnych przez
rzekę Mara stanowi jednocześnie porę żeru
dla wygłodniałych lwów, lampartów, gepardów i krokodyli. Wielka Migracja to bez
wątpienia najwspanialszy spektakl dzikiej
przyrody. To wielkie widowisko na długo pozostaje w pamięci każdego, kto miał szczęście
je podziwiać. 
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