
Ksiê¿ycowa
Uganda

< <  T a j e m n i c z a  i  d l a  w i e l u  
e g z o t y c z n a  U g a n d a  n i e  n a l e ż y 
jak na razie do najpopularniejszych 
kierunków turystycznych na Czarnym 
Lądzie. Swoim gościom ma jednak 
niezmiernie wiele do zaoferowania 
i pod względem atrakcji nie ustępuje 
słynniejszym sąsiadom – Kenii czy 
Tanzanii. Niestabilna sytuacja w tym 
wschodnioafrykańskim kraju przez wiele 
lat skutecznie odstraszała turystów. Dziś 
prowadzone przez ugandyjskie władze 
statystyki pokazują, że od 2006 do 2010 r.  
liczba odwiedzających 10 tutejszych 
parków narodowych  (m . in .  Park 
N a r o d o w y  K r ó l o w e j  E l ż b i e t y  
– Queen Elizabeth National Park, 
N ieprzen ikn iony  Park  Narodowy 
B w i n d i  –  B w i n d i  I m p e n e t r a b l e 
National Park, Park Narodowy Doliny 
Kidepo – Kidepo Valley National Park, czy 
Park Narodowy Kibale – Kibale National 
Park) zwiększyła się wyraźnie – ze 109 tys. 
do 190 tys. osób. Miejscowa przyroda 
przyciąga przede wszystkim bogactwem 
dzik ie j  fauny –  zobaczymy tu  np. 
szympansy i bardzo rzadkie goryle 
górskie. Oprócz tego warto polecić 
także wędrówkę po masywie Rwenzori 
( R w e n z o r i  M o u n t a i n s ) ,  r a f t i n g 
po burzliwych wodach Nilu Wiktorii 
w Parku Narodowym Wodospadów 
Murchisona (Murchison Falls National 
Park) oraz wyprawę nad największe  
w Afryce Jezioro Wiktorii. >>

 z W Parku Narodowym Gór Rwenzori rosną gigantyczne lobelie 
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ROBERT GONDEK „GERBER“ 
www.stronagerbera.pl

R 
  epubl ika Ugandy 
to jedno z sześciu afry-

kańskich państw, przez które 
przebiega linia równika. Gra-
niczy z Sudanem Południo-
wym, Demokratyczną Republi-
ką Konga, Rwandą, Tanzanią 
oraz Kenią. Jego powierzchnia 
wynosi ok. 236 tys. km2, czy-
li mniej więcej 75 proc. teryto-
rium Polski. Na południu dużą 
część obszaru (31 tys. km²) zaj-
muje Jezioro Wiktorii. 36 mln 
Ugandyjczyków posługuje się 
głównie angielskim i suahili 
(językami urzędowymi) oraz 
luganda (ganda), którym mówi 
prawie połowa ludności kraju.
Ciekawostką może być dla wielu 
fakt, że w historii Ugandy znajdzie-
my również powiązania z Polską. 

W 1941 r. Związek Radziecki ogło-
sił amnestię dla obywateli polskich 
aresztowanych na początku II woj-
ny światowej. Część z nich wstąpiła 
do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 
tzw. Armii Andersa, część skorzysta-
ła z pomocy władz Wielkiej Brytanii 
i schroniła się w jej zamorskich kolo-
niach. W okolicach ugandyjskiego mia-
steczka Nyabyeya, położonego nieda-
leko Masindi, a także na półwyspie 
Koja nad Jeziorem Wiktorii w latach 
40. ubiegłego wieku powstały bry-
tyjskie osiedla przeznaczone właśnie  
dla Polaków.

WSPINACZKA 
PO AFRYKAŃSKU
Najlepszym miesiącem na trekking 
na najwyższy punkt Góry Stanleya 
(Mount Stanley) – Szczyt Małgorzaty 
(Margherita Peak, 5109 m n.p.m.) w ma-
sywie Rwenzori (Rwenzori Mountains) 

na granicy z Demokratyczną Republiką 
Konga – jest styczeń. To trzecie najwyż-
sze wzniesienie Afryki po Kilimandżaro 
w Tanzanii (5895 m n.p.m.) i Kenii 
w Kenii (5199 m n.p.m.). Zdobycie go 

nie nastręcza zbytnich trudności, nie-
zbędne są jednak znajomość podstaw 
wspinaczki, dobra kondycja fizyczna 
i odpowiednie wyposażenie w postaci 
raków, czekana, sprzętu wspinaczko-
wego oraz ciepłego ubrania. Sam ma-
syw identyfikuje się często z Górami 
Księżycowymi (łac. Lunae Montes), 
widniejącymi na mapie wykonanej 
przez Klaudiusza Ptolemeusza, grec-
kiego uczonego z II w. n.e.

Początek szlaku na szczyt znajduje 
się w małej wiosce Nyakalengija u pod-
nóża Rwenzori na zachodzie Ugandy. 
Przed wyruszeniem w drogę w sie-
dzibie władz zarządzających Parkiem 
Narodowym Gór Rwenzori (Rwenzori 
Mountains National Park) mamy obo-
wiązek wysłuchać prezentacji na te-
mat trekkingu, przewidzianych nocle-
gów, warunków panujących na trasie 
i bezpieczeństwa podczas wyprawy. Tu 
również zostaje skompletowana nasza 
ekipa obsługująca wspinaczkę (prze-
wodnicy, kucharze, tragarze), która li-
czy w sumie 17 osób.

Pierwszego dnia wkraczamy do lasu 
deszczowego. Żar leje się z nieba, nad 
naszymi głowami krąży mnóstwo ko-
lorowych motyli, przez ścieżkę prze-
chodzą kameleony, a z oddali docho-
dzą do nas dźwięki wydawane przez 
szympansy. To prawdziwa dżungla, 
w której nigdy wcześniej nie byłem. 
Aż trudno uwierzyć, że za cztery dni, 
ubrani w odzież chroniącą nas przed 
chłodem, połączeni linami, w rakach 
i z czekanem w ręku, będziemy się 
zmagać z lodowcem. Po ponad czte-
rech godzinach dochodzimy do chaty 

Nyabitaba Hut (2652 m n.p.m.), której 
pilnuje uzbrojony żołnierz. Drugiego 
dnia naszym oczom po raz pierwszy 

ukazuje się Szczyt Małgorzaty. Zanim 
jednak do niego dotrzemy, musimy 
pokonać rozległe i głębokie bagna. Dla 
ułatwienia przejścia na grząskim tere-
nie ułożono kładki i konstrukcje z ga-
łęzi, pozwalające pokonać najtrudniej-
sze odcinki bez konieczności skakania 
po wysokich kępach traw i zażywania 
błotnej kąpieli. Jesteśmy nieco za-
wiedzeni – od wielu dni nie padało 
i nie możemy wypróbować naszych 
woderów (połączenie kaloszy i nie-
przemakalnych spodni). Przywieźliśmy 
je specjalnie z Polski, a okazują się 
zbędne. Cóż, zostawimy je tragarzom 
po wycieczce, przydadzą się im podczas 
kolejnych wypraw. Na zakończenie dnia 
podczas gry w karty raczymy się ugan-
dyjską sherry, słodkim alkoholem od-
krytym podczas pobytu w stołecznej   

 z Księżycowy masyw Rwenzori słynie z różnorodności roślinności

 z Stołeczną Kampalę w większości zamieszkują Gandowie (Baganda)

 z Koczkodan rudy, Wodospady Murchisona
FOT. ROBERT GONDEK
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 z Jedno z obozowisk w czasie wspinaczki na Szczyt Małgorzaty

 z Park Narodowy Gór Rwenzori chroni obszar o powierzchni 996 km²

 z Wielobarwne motyle w Ugandzie

FOT. ROBERT GONDEK
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Kampali. Ostatnią, trzecią butelką tego 
przysmaku planujemy uczcić udane  
wejście na szczyt.

Tr zec i ego  dn ia  pod c hod z imy 
do Bujuku Hut – chaty leżącej nieco 
powyżej bezrybnego jeziora Bujuku. 
Mimo iż znajduje się ono na wysokości 
prawie 3900 m n.p.m., nigdy nie zama-
rza. Wędrujemy wzdłuż dwóch mierzą-
cych ponad 4500 m gór Speke (Mount 
Speke) oraz Baker (Mount Baker). 
Towarzyszą nam najpiękniejsze wido-
ki podczas całego trekkingu. Bez żad-
nego problemu przekraczamy również 
niezwykle błotniste bagno Upper Bigo 
Bog. Niestety, tutaj też nie mamy okazji 
skorzystać z woderów.

Ostatnią, czwartą noc przed wej-
ściem na Szczyt Małgorzaty spędza-
my w Elena Hut, w cieniu skalnych 
wierzchołków na wysokości ponad 
4500 m n.p.m. Powinniśmy dobrze 
wypocząć, gdyż nazajutrz wyruszamy 
przed świtem, aby dotrzeć na lodowiec 
Margherita, zanim afrykańskie słońce 
zacznie go roztapiać. Sprawdzamy tem-
peraturę. Spodziewamy się dużego mro-
zu. Na razie jest -7°C. Wyłaniające się 
spomiędzy chmur nieliczne gwiaz-

dy i księżyc oświetlają skalne ścia-
ny. Mocno przeżywamy jutrzejszy 
dzień – najważniejszy w naszej podróży. 
Jestem dobrej myśli, ale sam nie mam 
pewności, czy zdobędziemy szczyt…

LODOWIEC PRZY RÓWNIKU
Wstajemy już  przed godz.  5 .00.  
Wokół nas wznoszą się ośnieżone 
góry lśniące w blasku gwiazd. Wieje 

s i lny  wiatr,  temperatura  wyno-
si -11°C. Jest ciemno, tylko czołówki 
na naszych głowach oświetlają dro-
gę. Wspinamy się, pomagając sobie 
zamontowanymi na skałach linami.  
Z a c z y n a  ś w i t a ć .  O b s e r w u j e m y 
w s p a n i a ł y  w s c h ó d  s ł o ń c a  

– okolica tonie w pomarańczowych bar-
wach. Po ponad godzinie dochodzimy 
do Stanley Plateau, czyli Płaskowyżu  
Stanleya ,  roz leg łego  śnieżnego  
pola. Zakładamy po raz pierwszy raki 

i uprzęże, a następnie bierzemy czeka-
ny w ręce. Nigdy jeszcze nie chodziłem 
po lodowcu.

Szczyt Małgorzaty wydaje się być 
na wyciągnięcie ręki, ale to tylko złu-
dzenie. Przed nami dwie godziny mar-
szu. To najtrudniejszy odcinek. Słońce 
zaczyna przygrzewać, lodowa pokrywa 
szybko się topi. Wspinamy się na czoło 
lodowca. Po jego powierzchni idziemy 
już powiązani liną. Krok po kroku posu-
wamy się do przodu. Na naszej drodze 
pojawiają się szczeliny. Przez większość 
wystarczy jedynie przeskoczyć, ale część 
trzeba obejść dookoła. Mijamy najnie-
bezpieczniejszy fragment. Z mozołem 
wędrujemy pod górę. Przemykamy 
pod ogromnymi nawisami lodowy-
mi, omijamy ostatnią wielką rozpa-
dlinę i w końcu stajemy u stóp skal-
nego wierzchołka Szczytu Małgorzaty. 
Pokonaliśmy lodowiec! Zdejmujemy 
raki, przed nami ostatnie podejście. 
Poruszamy się powoli, co pięć kro-
ków musimy robić sobie małą przerwę. 
Marzę o tym, żeby być już na wierz-
chołku, jednak nie mam siły, aby 
przyśpieszyć… Nareszcie zostawiam 
za sobą ostatni stopień. Udało mi się! 
Zdobyłem najwyższy szczyt Rwenzori! 
Mocno wyczerpany płaczę ze wzrusze-
nia. Wokół mnie rozpościera się z jed-
nej strony terytorium Ugandy, a z dru-
giej – Demokratycznej Republiki Konga. 
Ta piękna chwila nie trwa – nieste-
ty – długo. Zimno i wiatr zmuszają nas 
do zejścia. Lód bardzo szybko topnieje, 
przy większym nachyleniu raki zsuwają 
się, zanim wbiją się w podłoże. Z prze-
rażeniem spoglądamy w głąb szczelin. 

Robi się coraz groźniej, czym prędzej 
opuszczamy się z lodowca na linie. 
Nie chcemy zostać przygnieceni przez 
lodowe bloki. Gdy wchodzimy na ska-
ły, po których szliśmy niedawno nocą, 

zaczynam odczuwać coraz większe 
zmęczenie. Trzymam się kurczowo liny 
i nie mogę znaleźć miejsca do posta-
wienia nogi. Moje siły są na wyczerpa-
niu. Pozostało nam jeszcze 50 m w dół. 
W końcu docieramy do Kitandara Hut 
(4023 m n.p.m.), gdzie bez słowa wy-
pijamy butelkę ugandyjskiego sherry 
i zasypiamy. Rano z niedowierzaniem 
uświadamiamy sobie, że w pełni zreali-
zowaliśmy swój plan, a przed nami jesz-
cze tylko dwudniowy powrót do bramy 
prowadzącej na teren parku.

Na pamiątkę tej wspaniałej wypra-
wy otrzymujemy dyplom za przejście 
Central Circuit (głównej trasy trek-
kingowej). Wykonany na nim długo-
pisem dopisek głosi: „wraz z wejściem 
na Szczyt Małgorzaty”. Dziękujemy 
przewodnikom, tragarzom i kucharzo-
wi. Wręczamy im napiwek oraz obieca-
ne wodery. W drodze powrotnej do mia-
sta Kasese nad Jeziorem Jerzego,   

 z Panorama Parku Narodowego Gór Rwenzori z Mount Speke (4890 m n.p.m.)

 z Lodowiec broni dostępu na szczyt najwyższej góry w masywie Rwenzori

FOT. ROBERT GONDEK

FOT. ROBERT GONDEK

 z Pokonywanie lodowca w czasie wspinaczki na Szczyt Małgorzaty

 z Dumni zdobywcy najwyższego wierzchołka Góry Stanleya (5109 m n.p.m.)

FOT. ROBERT GONDEK
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naszego miejsca noclegowego, kupuje-
my 6 butelek coca-coli, o których ma-
rzyliśmy od kilku dni. Wypijamy je 
w mgnieniu oka.

W DRODZE DO PARKU 
NARODOWEGO KIBALE
Najpopularniejszym środkiem trans-
portu zbiorowego w Ugandzie jest  
matatu. Najczęściej są to leciwe mini-
busy Toyota Hiace. Na mniej uczęsz-

czanych trasach ich funkcję pełnią 
zwykłe Toyoty Corolle. Jedną z nich 
zamierzamy się dostać z miasta Fort 
Portal do Parku Narodowego Kibale 
(Kibale National Park), aby zobaczyć 
szympansy. Duże plecaki umieszczamy 
w bagażniku, a z małymi usadawia-
my się we trzech na tylnym siedzeniu 
i czekamy, aż zbierze się komplet pasa-
żerów. Pojawia się mężczyzna z teczką 
i zajmuje fotel z przodu. Jak nam się 

wydaje, możemy ruszać. Wkrótce jed-
nak dołącza do niego kolejny chętny, 
z wielkimi słuchawkami na uszach, 
a potem jeszcze jeden, który siada 
na fotelu kierowcy. Kiedy wreszcie 
na kanapę obok nas wciska się kobieta 
z dziewczynką, a ktoś z zewnątrz siłą 
domyka za nią drzwi, jesteśmy gotowi 
i wjeżdżamy na szutrową drogę. Progi 
zwalniające pokonujemy w poprzek, 
bo inaczej samochód mógłby zawisnąć. 
Opuszczając miasto, mijamy niewielkie 
budynki pokryte kolorowymi rekla-
mami operatorów sieci komórkowych, 
firm produkujących farby oraz coca-

-coli. Na ulicach przeważają motocykle, 
zwane boda-boda, służące jako lokalne 
taksówki. Gdy kończą się zabudowania, 
wokół nas oglądamy już tylko plantacje 
herbaty i bananów.

Po godzinie docieramy do celu. 
W Parku Narodowym Kibale żyje aż 
13 gatunków małp z rzędu naczelnych, 
w tym m.in. szympansy, koczkodany 

górskie, koczkodany czarnosiwe, pawia-
ny oliwkowe czy gerezy rude. Opłata za 
wejście jest dosyć wysoka. Za 3-godzin-
ną wyprawę śladem szympansów (tzw. 
Chimpanzee Tracking and Habituation) 
trzeba zapłacić 150 dolarów.

Do lasu idziemy wydeptaną alejką 
w towarzystwie uzbrojonego strażnika. 
Przewodnik kontaktuje się ze swoimi 
współpracownikami przez krótkofalów-
kę, aby dowiedzieć się, gdzie aktualnie 
znajduje się najbliższe stado. Po chwili 
spotykamy innych turystów. To ozna-

cza, że małpy są blisko. Jedna z nich 
przechodzi tuż obok nas. Zaraz za nią 
podążają kolejne. W stadzie może być 
nawet 100 szympansów i tylko jeden 
przywódca. Staramy się nie wchodzić 
im w drogę. Wspinają się po drzewach, 
przechodzą z gałęzi na gałąź – wyso-
ko w koronach szukają swoich przy-
smaków: owoców palmy i fig. Potem 
schodzą na dół i zjadają to, co zerwały 
na górze. Młode osobniki wędrują wraz 
z matkami, wtulone mocno w ich futro. 
Opłacone trzy godziny obserwacji mija-
ją szybko, ale cieszymy się, że na własne 
oczy widzieliśmy te wspaniałe zwierzę-
ta w ich naturalnym środowisku.

WOKÓŁ WODOSPADÓW 
MURCHISONA
Po paru godzinach jazdy ze stołecznej 
Kampali docieramy do Wodospadów 
Murchisona (Murchison Falls), zna-
nych też pod nazwą Wodospadów 
Kabarega (Kabarega Falls). Dziś śpimy 

na kempingu na wysokim brzegu Nilu 
Wiktorii. Teren nie został ogrodzony 
i nocą przechadzają się po nim guźce, 

hipopotamy i pawiany. Ogromne nie-
toperze, które upodobały sobie wnętrze 
baru jako miejsce polowania, coraz 
śmielej latają nad naszymi głowami. 
Zamykam szczelnie namiot. Jestem 
w samym środku Afryki, nad Nilem, 
a dookoła mnie znajduje się prawdziwy, 
dziki busz. Reaguję na każdy szelest, 
każde ryknięcie, każdy trzask łamanej 
gałązki. To dziwne chrząkanie wydają 
z siebie guźce. Trzeba na nie uważać, 
bo mają znakomity węch. Dlatego obo-
wiązuje tutaj bezwzględny zakaz trzy-
mania jedzenia w namiotach. Słyszę, 
że zbliżają się do mojego… Lekko sztur-
chają jego ściany, ale nie wyczuwają za-
pachu pożywienia, więc zawiedzione 
ruszają dalej.

O wschodzie słońca przeprawiamy się 
promem na drugi brzeg Nilu. Poranne 
odgłosy budzącej się przyrody i rześ-
kie powietrze wprawiają mnie w stan 
odprężenia. Wsiadamy do samocho-
du i jedziemy na safari. Mijamy  

 z Targ koło gwarnego miasta Kasese w pobliżu Jeziora Jerzego

 z Ugandyjskie dzieci w okolicy między Kasese a Nyakalengiją

 z Szympans w Parku Narodowym Kibale
FOT. ROBERT GONDEK
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 z Wodospady Murchisona (Wodospady Kabarega) na Nilu Wiktorii

 z Samica bawolca z młodym niedaleko Wodospadów Murchisona
FOT. ROBERT GONDEK
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stada antylop, słoni i małp. W zatocz-
ce leniuchuje wielka grupa hipopota-
mów. Opierają swoje olbrzymie głowy 
na grzbietach towarzyszy i ziewają 
od czasu do czasu, jakby od niechce-
nia. Dopiero wieczorem, gdy robi się 
chłodniej, zaczynają żerować. W dro-
dze powrotnej nad brzegiem Nilu cze-
kają na nas pawiany. Szybko wskakują 
do jednego z pojazdów i kradną torbę 
z jedzeniem. W obozie ucinamy sobie 
drzemkę. Gdy budzę się, aż podskakuję 
z wrażenia. Przede mną widzę patrzą-

cego mi prosto w oczy guźca. On też 
wygląda na zaskoczonego. Po chwili 
odchodzi w stronę namiotów i razem 
ze swoimi towarzyszami przetrząsa za-
wartość śmietnika z resztkami naszych 
posiłków.

POŻEGNANIE NAD 
JEZIOREM WIKTORII
Zbliża się zachód słońca. To nasz 
ostatni wieczór w Ugandzie i wraz 
z mieszkańcami stołecznej Kampali 
odpoczywamy po kolejnym upalnym 

„PERŁA AFRYKI” I PIERWSZA POLSKA LODŻA
>Uganda potwierdziła niedawno zaszczytny tytuł „Perły 
Afryki”, nadany jej w 1908 r. przez sir Winstona Churchilla 
(1874–1965), ówczesnego sekretarza kolonii Wielkiej 
Brytanii, w książce Moja Podróż po Afryce (My African  
Journey), pojawiając się na szczycie rankingu Lonely 
Planet, największego wydawnictwa przewodników 

turystycznych na świecie, 10. najatrakcyjniejszych kie-
runków podróży na naszej planecie w 2012 r. (Lonely 
Planet’s Best in Travel: top 10 countries for 2012). Kraj 
ten oferuje fascynujące połączenie przyrody sawanny 
Afryki Wschodniej i dzikiej dżungli Afryki Zachodniej. 
Uganda jest jedynym miejscem na Czarnym Lądzie, 
gdzie safari dostarcza aż tylu różnorodnych wrażeń. 
Tylko na jej terytorium możemy obserwować tego sa-
mego dnia lwy grasujące po otwartej równinie, a potem 
stado szympansów przebijające się przez gęste zarośla 
wilgotnych lasów równikowych czy też groźne hipo-
potamy i krokodyle, od których roją się rzeki. To właśnie 
na ugandyjskiej ziemi w zamglonych, wysokich górach 
żyją imponujące i niezmiernie rzadkie goryle górskie 
(spotkamy je w Nieprzeniknionym Parku Narodowym 
Bwindi – Bwindi Impenetrable National Park – i Parku 
Narodowym Goryli Mgahinga – Mgahinga Gorilla Natio-
nal Park). Majestatyczne pasmo Rwenzori, położone w za-
chodniej części państwa, należy do najwyższych punktów 
na mapie Afryki. Składa się z 6 ośnieżonych szczytów od-
dzielonych głębokimi wąwozami (na czele z Górą Stan-
leya – 5109 m n.p.m. – i Mount Speke – 4890 m n.p.m.). 
Wejście na ich wierzchołki daje niewyobrażalną satys-
fakcję, dla wielu dużo większą niż zdobycie słynnego 
Kilimandżaro w Tanzanii! Uganda gwarantuje również 

przeżycie jednego z najwspanialszych raftingów na świe-
cie, jaki organizowany jest po wzburzonych wodach Nilu 
Białego, pełnych progów, bystrzy i wodospadów. Do tego 
wszystkiego trzeba dodać jeszcze interesujące spotkania 
z miejscowymi plemionami, mówiącymi ponad 30 języ-
kami i tworzącymi barwny tygiel kultur.

W wakacje 2014 r. na mapie tej afrykańskiej perełki poja-
wi się kolejna duża atrakcja, zwłaszcza dla turystów znad 
Wisły, Papaya Lake – pierwsza polska ekologiczna lodża 

w Ugandzie! Wizytówką tego obiektu ma być słynna sta-
ropolska gościnność, a także najwyższe standardy obsługi 
gości. Filozofia miejsca oparta jest na harmonii z afrykań-
ską naturą i społecznościami, stworzeniu oazy spokoju, 
dobrego stylu i smaku, czerpiącej najlepsze wzorce z lokal-
nej kuchni i kultury. Lodża powstała w zachodniej części 
kraju, ok. 30 km od miasta Fort Portal. Leży nad malow-
niczym jeziorem, między dwoma kraterami nieczynnych 
wulkanów, i posiada wspaniały widok na tajemnicze Góry 
Księżycowe, jak przyjęło się nazywać pasmo Rwenzori. Ten 
rejon Ugandy określa się mianem Great Crater Lakes, czyli 
Wielkich Jezior Kraterowych. To doskonała baza wypado-
wa do zwiedzania wszystkich najważniejszych atrakcji 
turystycznych „Perły Afryki”. Kameralna Papaya Lake  
Lodge dysponuje 8 eleganckimi domkami typu  
cottage oraz jednym dużym rodzinnym bungalowem. 
Goście mogą delektować się słynną ugandyjską kawą 
i daniami zdrowej kuchni w restauracji, którą połączono 
z barem i dużym tarasem widokowym nad basenem, 
położonym na wzgórzu z zapierającym dech w pier-
siach widokiem na okolicę. Całość urządzono z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły, łącząc tradycję safari lodge 
z nowoczesnym designem. Papaya Lake wzniesiona zo-
stała z dużą pomocą lokalnych społeczności, przy użyciu 
naturalnych materiałów, m.in. miejscowego drewna, 
głazów i wyrobów rękodzielniczych. Wiele elementów 
wystroju wnętrz tworzyli sami gospodarze, np. meble, 
kosze, wazony, talerze i pufy z etnicznymi wzorami.  
Pobyt w tym miejscu daje poczucie afrykańskiej prze-
strzeni i kolorytu, zapewniając jednocześnie maksimum 
wygody i prywatności każdemu z gości. Co najważniejsze, 
Papaya Lake Lodge prowadzona jest przez polską parę, 
która wraz z 5-letnim synem zdecydowała się przenieść 
z Warszawy do pełnej niespodzianek i atrakcji Ugandy.

 z Wnętrza Papaya Lake Lodge ozdabiają wyroby rękodzielnicze

 z Goryle górskie z Nieprzeniknionego Parku Narodowego Bwindi

dniu nad brzegiem Jeziora Wiktorii. 
Pomiędzy stolikami wędrują licz-
ne marabuty. Wystarcza chwila nie-
uwagi, a niedojedzony przez nas kawa-

łek ryby czy kurczaka znika w wielkich 
d z i o b a c h  t y c h  n i e z b y t  u r o d z i -
wych mięsożernych ptaków z rodziny  
bocianowatych.

W Ugandzie spędziliśmy ponad 
dwa tygodnie. Zdobyliśmy najwyż-
szy szczyt tego kraju, śledziliśmy 
szympansy w Parku Narodowym 
Kibale, podziwialiśmy dzikie zwie-
rzęta i pływaliśmy po Nilu Wiktorii 
w pobliżu Wodospadów Murchisona. 
Spróbowal iśmy wie lu  egzotycz-
nych owoców i  pozna l i śmy ży-
c i e  c o d z i e n n e  U g a n d y j c z y kó w.  

Nie zobaczyliśmy jednak wszyst-
kich tutejszych wspaniałych atrakcji  

– nie widzieliśmy goryli górskich 
i nie odwiedziliśmy pozostałych ob-
jętych ochroną regionów. Nie udało 
nam się również nacieszyć zbyt dłu-
go samym Jeziorem Wiktorii. Dzięki 
temu mamy jednak powód, aby szyb-
ko wrócić do Ugandy i zrobimy to  
z wielką przyjemnością. 

 z Hipopotamy dzień spędzają w wodzie

FOT. PAPAYA LAKE LODGE

FOT. BOSS MAGAZIN
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 z Marabut żywi się np. padliną i rybami

 z Na terenie Ugandy leży 45 proc. Jeziora Wiktorii (31 tys. km²)
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