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Dla Ojca Arka i mojej Rodziny 



Rozdział 1

- Dziadku, tak bardzo lubię jak mi opowiadasz 
o swojej przygodzie w Kenii. Opowiesz mi?

- To będzie długa historia. Może zaparzymy sobie 
herbatkę? 

- Dziadku, melisę czy zwykłą?

- Zwykłą Adasiu, dziękuję.

Pewnego słonecznego dnia roku 1980 wyruszyłem 
do RPA w podróż biznesową. Lot mijał spokojnie, 
czytałem książkę i pisałem mój pamiętnik. Nagle 
dostaliśmy informację, że w  kokpicie zapaliła się 
dioda, która informowała o wyłączeniu się prawego 
silnika. Pasażerowie samolotu B-612 usłyszeli: 
„Proszę o  natychmiastowe zapięcie pasów 
bezpieczeństwa!” Po tej informacji słychać było 
z  pokładu posłuszne klik-klik oraz ciche rozmowy. 
Adasiu, wiesz jak się bałem. Po siedmiu minutach 
usłyszeliśmy drugą informację „drodzy państwo wraz 
z załogą podjęliśmy decyzję o konieczności 
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lądowania awaryjnego na lotnisku w Mombasie. 
Dziękujemy za uwagę.” Po wylądowaniu, czekały już 
w pełnej gotowości telewizja, straż pożarna, policja 
oraz pogotowie ratunkowe. Gdy wysiedliśmy 
z samolotu podjechały specjalne busy, które zabrały 
po piętnaście osób do pobliskiego hotelu „Delfin”.

Tam zostaliśmy mile zaskoczeni ciepłą kolacją. 
Po posiłku każdy musiał wynająć pokój. Pokoje były 
przytulne i było w nich  bardzo czysto. Mój pokój miał 
kolory błękitne i wystrój morski. Po chwili usłyszałem 
dzwonek do drzwi. Niepewnie otworzy łem. 
Zaskoczyła mnie nieznana kobieta pytająca mnie czy 
mam ochotę coś wypić.

- Poproszę herbatę z limonką, odpowiedziałem 
nieśmiało.

Po rozpakowaniu się zostaliśmy zwołani na plac 
gdzie spotkaliśmy się z pilotem, który powiedział, że 
lot do RPA się nie odbędzie. Wracając do pokoju 
poczułem wibracje w mojej kieszeni. Spojrzałem na 
wyświetlacz, a tam SMS od mojej mamy: „Stefciu 
martwię się.  Wszystko w porządku? Słyszałam 
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o  awary jnym lądowaniu samolotu B-612”. 
Natychmiast odpisałem uspokajając mamę. Strasznie 
zmęczony wydarzeniami dnia poszedłem pod 
prysznic i  położyłem się spać. Następnego dnia 
postanowiłem zaplanować mój pobyt w Kenii na 
następne trzy tygodnie. Wpadłem na pomysł, że 
mogę nocować u  mojego znajomego ojca, który 
mieszka w Subukii i  spędzić resztę czasu z nim. 
Zadzwoniłem niezwłocznie. Był bardzo zaskoczony 
ale ucieszył się i zaprosił do siebie. Wiedząc, że 
z  Mombasy do Subukii jest 700 kilometrów, 
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postanowiłem pojechać Matatu. Do Subukii jechałem 
dziesięć godzin, to by ł dobry czas na sen 
i  odpoczynek. O godzinie dwudziestej dotarłem do 
Subukii. Ojciec już na mnie czekał. Jechaliśmy 
jeszcze kolejne trzydzieści minut by dotrzeć do celu. 
Wreszcie moje oczy uradował piękny widok. Arek 
oprowadził mnie po całej jego posiadłości. Była 
ogromna. Klasztor otaczała piękna zieleń i mnóstwo 
zwierząt, szczególnie krów. Po  długim spacerze 
zostałem zaproszony na kolację. Wówczas poznałem 
pozostałych ojców tego sanktuarium. Wszyscy byli 
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ciemnoskórzy. Jedynie mój przyjaciel Arkadiusz był 
biały. Otrzymałem pokój. Było to małe i bardzo 
skromne pomieszczenie, z pięknym widokiem z okna. 
Szybko się rozpakowałem, umyłem i gdy tylko 
przy łoży łem g łowę do poduszki, zasnąłem. 
Następnego dnia obudziło mnie pianie koguta. 
Wstałem, dochodziła godzina dziewiąta. Zszedłem na 
śniadanie. W kuchni spotkałem Arkadiusza. Spytał 
mnie, czy mam ochotę z nim pojechać do miasta. 
Oczywiście chętnie przyjąłem zaproszenie. 
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Rozdział 2

To już trzeci dzień mojego pobytu w Kenii. Tego dnia 
wróciliśmy do Mombasy. Mieliśmy zamówiony nocleg 
w klasztorze Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 
W  ramach prezentu przywieźliśmy siostrom świeże, 
pyszne banany. Wchodząc na ganek zaatakowały 
nas małpy złodziejki, które bardzo agresywnie 
reagowały na nasz widok. Rzuciliśmy im jednego 
banana i uciekliśmy do budynku. Siostry zaskoczyły 
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nas ciepłym obiadem. Ze smakiem zjedliśmy 
i poszliśmy się kąpać w oceanie Indyjskim. Nie byłem 
przygotowany, szedłem na bosaka, nagle poczułem 
ukucie w pietę. Strasznie bolało.  Przy brzegu było 
dużo jeżowców, a Arkadiusz zapomniał mnie 
uprzedzić, żebym założył klapki. Arek wyciągną mi 
pięć kolców. Po południu postanowiliśmy udać do 
centrum. Żeby się tam dostać musieliśmy pojechać 
Tuk-tukiem i przeprawić się promem. Tuk-Tuk to mały 
pojazd, na bazie motoru, dla trzech osób. Stojąc na 
promie obserwowałem świat. Widziałem po lewej 
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stronie box dla ludzi czekających na kolejną 
przeprawę. Za metalowymi kratami setki stłoczonych 
czarnych twarzy. Miejscowi ubrani byli w  kolorowe 
ubrania. Łatwo było poznać plemię Masajów. Ubrani 
byli w czerwone koce i nosili buty zrobione z starych 
opon, obwiązane sznurkiem. Przykuli moją uwagę.

Po przepłynięciu złapaliśmy Tuk-tuka i pojechaliśmy 
do centrum Mombasy. Idąc jedną z alejek 
zauważyłem Kenijczyka stojącego przed ogniskiem. 
Trzymał on w ręku coś podobnego do białej rzodkwi. 
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Po chwili zabrał nóż i zaczął ją kroić w powietrzu na 
cienkie plasterki, spadające prosto do wielkiej 
patelni. Arek powiedział mi, że są to chipsy z kasawy. 
Podszedłem do niego i  poprosiłem o woreczek 
chipsów. Były pikantne, bardzo mi smakowały.

Rozglądałem się dookoła, zauważałem ludzi leżących 
pod drzewami a obok nich pasące się krowy. Było 
brudno, wszędzie leżały śmieci a woda w kanale była 
cuchnąca.

Przejeżdżając obok centrum handlowego zdziwił 
mnie widok dwóch uzbrojonych policjantów, 
sprawdzających każdego kto wchodził. Arek 
powiedział mi, że są to dodatkowe środki ostrożności 
po ostatnich atakach terrorystycznych somalijskich 
islamistów.

Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do miejsca, 
w którym nocowaliśmy, zjedliśmy kolację i poszliśmy 
do altanki w ogrodzie. Ogród zachwycał soczystą 
zielenią i leżącymi na ziemi kokosami. Przy wietrze 
z  nad oceanu słuchałem opowieści Arka. Zmęczeni 
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całym dniem udaliśmy się do swoich pokoi. Zabrałem 
kąpiel i położyłem się spać.
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Rozdział 3 

Arek namówił mnie na wyjazd na safari, do Parku 
Narodowego Masai Mara. Podróż zajęła 10 godzin. 
Na początku byłem trochę przestraszony, ponieważ 
Kenijczycy jeżdżą jak wariaci. Drogi w Kenii 
wyglądają jak te wiejskie, w Polsce. Dwupasmowy 
asfalt zlewa się z piaszczystym poboczem. Tamtejsi 
nie lubią stać w korkach, przepisy drogowe są im 
obojętne, więc potrafią wyprzedać nawet poboczem. 

�14



Wzdłuż całej drogi toczy się życie: na prawo barak, 
w  którym jest dentysta, po lewej mechanik 
samochodowy, fryzjer i budka z ubraniami, środkiem 
drogi wędruje młody człowiek ze swoimi krowami.

Po 10 godzinach mia łem serdecznie dość 
samochodu. Wreszcie udało się dojechać na miejsce. 
Z o s t a l i ś m y p o w i t a n i ś w i e ż y m s o k i e m 
pomarańczowym oraz wilgotnymi ręczniczkami, aby 
wytrzeć się z kurzu. Zaprowadzili nas do na obiad. 
Zjedliśmy pospiesznie, wiedząc, że w    planach 
jeszcze przejażdżka dżipem po safari. Pierwszy raz 
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w  życiu widziałem na wolności żyrafy, słonie, 
hipopotamy, krokodyle, lwy, antylopy gnu oraz 
bawoły. Byłem oszołomiony dziką przyrodą i faktem, 
że mogę jej doświadczać tak blisko. Wracając 
wstąpiliśmy do wioski masajskiej. Arek znał jedną 
z rodzin i chciał mnie jej przedstawić. Przed skromną 
chatą siedziała młoda, piękna dziewczyna, która 
kulała w palcach gliniane kuleczki. Tworzyła z  nich 
później korale. Biżuteria to dobre źródło dochodów 
dla masajskich kobiet. Dowiedziałem się wielu 
ciekawych informacji o życiu tamtejszych plemion. 
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Razem z Kler i jej rodziną spędziliśmy cały wieczór. 
Nie odstępowałem pięknej Masajki ani na krok. 
Nasze rozmowy nie miały końca a ja miałem 
wrażenie, że znamy się od lat. 

- Adasiu muszę Ci powiedzieć, że już tego wieczoru 

wiedziałem, że to była miłość od pierwszego 
wejrzenia. Ta kobieta, to najcenniejszy dar mojego 
życia.
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