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Góry stanowią jedną z najpiękniejszych ucieczek od 
nieszczęść naszego współczesnego świata. Góra to 
istota więcej niż doskonała, którą czcimy i przed którą 
wypada jedynie spróbować zatańczyć,
królestwo prawdziwej wolności, mały skrawek raju.

Francois Florence

ŚNIEGI WE MGLEŚNIEGI WE MGLE
GÓR KSIĘŻYCOWYCHGÓR KSIĘŻYCOWYCH
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RUWENZORI - MOUNT STANLEY - MARGHERITA (5109m n.p.m)

Margherita (5109m n.p.m.) jest najwyższym wierzchołkiem Góry Stanley'a trzeciej pod względem 
wysokości, po Kilimandżaro i Mount Kenii na kontynenencie afrykańskim. Leży niespełna 40 km 
od  równika w najpóźniej odkrytym paśmie górskim na świecie – RUWENZORI zwanym również 
Górami Księżycowymi. Spowite wieczną mgłą wysokie partie majestatycznych gór nie dały się 
łatwo zauważyć nawet rdzennym mieszkańcom.
Dzisiaj Ruwenzori należą jeszcze do najbardziej dziewiczych miejsc na Ziemi. Nieprzetarte 
szlaki, niezdobyte szczyty są na wyciągnięcie ręki. Znaną stała się opinia wśród odwiedzających 
Ruwenzori, że jeśli nie ma tam dinozaurów, to oznacza, że na pewno wyginęły..
Polecamy artykuł Zaginiony świat napisany przez Krzysztofa Gardynę.

Wysokość i aklimatyzacja       
Wierzchołek Margherity znajduje się na wysokości przekraczającej 5000 
metrów npm Na tym poziomie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią objawy 
choroby wysokogórskiej, tj. osłabienie, ból i zawroty głowy, brak apetytu, 
mdłości. Z uwagi na to, trasa została tak zaplanowana, aby zagwarantować 
wspinaczom jak najlepszą aklimatyzację. Od podnóża na szczyt będziemy szli 
kilka dni, co pozwoli naszym organizmom przyzwyczaić się do zmiany 
ciśnienia i mocno rozrzedzonego już powietrza.
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Przygotowanie fizyczne      

Na dwa do trzech miesięcy przed wyjazdem powinno się 
zadbać o kondycję. Najpewniejsze przygotowanie 
gwarantują wycieczki górskie i trening aerobowy: 
bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważna jest 
systematyczność. Lepiej trenować mniej intensywnie, 
ale często (przynajmniej 2 razy w tygodniu), niż rzadko 
podejmować znaczny wysiłek.

Przygotowanie techniczne       

Wejście na trzeci szczyt Afryki to wymagający trekking przez gęsty  i 
bagnisty las tropikalny z elementami wspinaczki podczas ataku 
szczytowego. Góra nie należy jednak do bardzo trudnych. Aby ją zdobyć, 
potrzebny będzie sprzęt alpinistyczny: raki, czekan i uprząż. Należy też 
zapoznać się z technikami alpinistycznymi pozwalającymi na bezpieczne 
poruszanie się po lodowcu (przeprowadzimy stosowne szkolenie). 
Podczas ataku szczytowego pokonamy stromy żleb. Dla zachowania 
bezpieczeństwa, będziemy związani liną, a miejscami skorzystamy ze 
stałych punktów asekuracyjnych. Niezbędne będą oczywiście mocne, 
nieprzemakalne buty z twardą podeszwą pozwalającą na wpięcie raków oraz 
wierzchnia warstwa odzieży posiadająca membranę (np. GORE). W 
niższych partiach przydadzą się kijki trekkingowe i wysokie buty gumowe 
(wodery) by swobodnie przeprawiać się przez podmokłą i bagnistą dżunglę.
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AKCJA GÓRSKA:

DZIEŃ 1. Ruwenzori Gate – Nyabitaba Hut 2652m.
Dojeżdżamy  do bram parku. Spędzimy  tutaj przy najmniej godzinę na kompletowanie sprzętu, zebranie zespołu 
tragarzy  i spotkanie w siedzibie parku z opowieścią o ty m co nas czeka... Wy ruszamy .  Po drodze mamy  
szansę spotkania słoni i szy mpansów. Droga wiedzie przez las deszczowy , przechodzimy  liczne mosty  nad 
rwący mi strumieniami, pokonujemy  pierwsze drabinki. Ostatnie dwie godziny  do schroniska na stromy ch 
zboczach Ruwenzori.
Dzień 2. Nayabitaba Hut 2652m – John Matte Hut 3350m.
Kolejny  dzień w tropikalny ch lasach, dla wielu to najdziksza dżungla jaką w ży ciu widzieli. Wilgotność powietrza 
jest niewy obrażalna. Tu właściwego znaczenia nabiera słowo 'przedzierać'. Pokonujemy  rzekę po wiszący m, 
pośród nieprawdopodobny ch lasów, moście. Zaraz potem pniemy  się 200 metrów po drewniany ch schodach 
trawersujący ch strome zbocze doliny  w stref ę lasów bambusowy ch. Stąd kolejne godziny  biegną po 
niestromy m, ale grząskim i podmokły m terenie aż do schroniska. Pierwszy  widok na najwy ższe szczy ty  
Ruwenzori.
Dzień 3. John Matte Hut 3350m – Bujuku Hut 3969m.
Żegnamy  gęste lasy  deszczowe, wchodzimy  na olbrzy mie obszary  łąk i lasów sinisji. Od rana przechodzimy  
liczne rzeki spły wające z najwy ższy ch partii masy wu – równikowy ch af ry kańskich lodowców. Przedzieramy  się 
przez położone na górskich tarasach bagna, oddalone od siebie o 200 metrów stromego podejścia. Powietrze 
stopniowo staje się mniej wilgotne co pomimo rosnącej wy sokości każdemu pozwala lżej oddy chać. W końcu 
zapadając się po kolana w grząskim terenie dochodzimy  nad brzeg górskiego jeziora Bujuku, dwukrotnie 
większego od naszego Morskiego Oka, otoczonego skalny mi ścianami Ruwenzori. Stąd widać już nasze 
schronisko.
Dzień 4. Bujuku Hut 3969m – Elena Hut 4430m.
...bagna, gęste i bardzo 'strome lasy  sinisji', które pokonujemy  nawet po drabinach. Niewiary godnie wspaniały  
widok na trzeci szczy t af ry ki of eruje nam kulminacy jny  punkt podejścia ponad doliną Bujuku. Poszarpane 
wierzchołki Ruwenzori, jezioro Bujuku, wczorajsze schronisko i najbliższe godziny  podejścia widoczne przed nami. 
Sinisje wy korzy stują każdy  podmokły  teren i mimo znaczącej wy sokości nadal je spoty kamy . Po kolejny ch 
dwóch godzinach dochodzimy  w pobliże Scott Eliot Pass skąd krótkim trawersem osiągamy  najwy żej położone 
schronisko w cały m masy wie Ruwenzori. Atak szczy towy , to krótki lecz stromy  i wy magający  odcinek. 
Trekkingowcy  mogą poczekać tu na wspinaczy  zdoby wający ch następnego dnia szczy t.
Dzień 5. Elena Hut 4430m – Margherita 5109m – Elena Hut – Kitandara Hut 4023m.
Przed wy jściem pakujemy  uprzęże, raki i czekany . O świcie pokonujemy  stromy  żleb i wchodzimy  na lodowiec 
Stanley 'a. Równy m terenem zbliżamy  się do opadający ch skalny ch ścian Alexandrii, skąd stalowe drabinki i 
asekurowane zejścia na linach sprowadzają nas na kolejny  lodowy  jęzor, który m pniemy  się stromo w górę aż 
na przełęcz między  dwoma najwy ższy mi szczy tami Ruwenzori. Następnie niemal pionowy  uskok skalny  
ubezpieczony  liną i wątpliwy mi drabinkami wy prowadza nas na szczy towe partie Margherity . Jeszcze ty lko 
ubezpieczony  stalową liną stromy  trawers i łagodną granią dochodzimy  na szczy t 5109m. Jesteśmy  na granicy  
Ugandy  i nieodkry tego jeszcze w pełni – Kongo. Spod naszy ch stóp wy pły wa owiana sławą dzika rzeka Congo. 
Z wierzchołka Margherity  roztacza się niesamowity  widok drugą największą po amazońskiej dżunglę na Świecie. 
Schodzimy  przez Elena Hut do położonego na trawiastej łące nad samy m brzegiem jednego z dwóch 
malowniczy ch jezior, schroniska Kitandara Hut. Gdy by  nie temperatura wody  zapewne każdy  z wielką 
przy jemnością wskoczy łby  do wody . Wokół lodowce i lite ponad 1000 metrowe ściany , zdoby wane przez 
członków Ugandy jskiego Alpinklubu.
Dzień 6. Kitandara Hut 4023m – Freshfield Pass 4400m – Guy Yeoman Hut 3260m.
Zamiast schodzić... podchodzimy ... prawie dwie godziny  na Freshf ield Pass (4400m), z którego mamy  
wspaniałe widoki na przeby tą drogę i okazałe szczy ty  Masy wu Ruwenzori. Stąd prowadzi kilka dróg na 
czteroty sięczniki piętrzące się ponad jeziorami Kitandara. Schodzimy  wspaniałą doliną, po drodze mijając 
piaszczy sty  obóz pierwszy ch zdoby wców Margherity  położony  pod ogromny m skalny m nawisem, z którego 
wciąż kapie woda z okoliczny ch bagien. Dalej albo przez strome bagna albo kory tem rzeki (wodery !) mijając 
liczne wodospady , aż do Guy  Yeoman Hut – pięknie położonego schroniska.
Dzień 7. Guy Yeoman Hut 3260m – Nyabitaba Hut 2652m.
Wspaniały  pożegnalny  odcinek pętli po Ruwenzori. Czekają nas zapierające dech w piersiach przejścia ponad 
urwiskami i wodospadami, liczne drabinki i inne 'ciekawe' miejsca przy prawiające o szy bsze bicie serca... Jeśli 
ty lko czas i chęci dopiszą to zejdziemy  na sam dół do bramy  parku i udamy  się do hotelu z tęsknoty  za ciepłą 
kąpielą.
Dzień 8. Nyabitaba Hut 2652m – Ruwenzori Gate.
Zejście do bram parku. Przejazd do Kassese.
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UGANDA POTENCJALNY PROGRAM

Dla osób dolatujących indywidualnie:
Rozpoczęcie wyprawy: ENTEBBE
Zakończenie wyprawy: ENTEBBE

Dzień 1. Wyjazd z Polski.

Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed odlotem. 
Przelot do Entebbe w Ugandzie. Nocleg.

Dzień 2. Przejazd do Kassese.
Przejazd do Kampali. Załatwienie wszelkich 
formalności i pozwoleń. Po całodziennej podróży, 
zakwaterowanie i nocleg w Kassese w hotelu.

Dni 3 - 10. Akcja górska (Margherita 5109m).
(dokładny opis powyżej)

Dni 11. Przejazd do Queen Elizabeth National Park.
Niezwykły Park w którym będziesz miał możliwość 
oglądania przychodzących do wodopoju zwierząt z 
łodzi a nawet basenu hotelowego. Cudowna niemal 
luksusowa lodża położona na szczycie najwyższego 
wzgórza w okolicy w sercu parku pozostanie już na 
zawsze w Twojej pamięci!

Dzień 11. Ruhengeri (Ruanda) / Bwindi.
Przejazd do Ruandy. Kierujemy się w góry Virunga, 
zamieszkiwane przez ostatnie goryle górskie. 
Dojeżdżamy do miejscowości Ruhengeri.
Opcjonalnie: Odwiedzamy goryle w Ugandzie w Bwindi National Park

Dzień 12. 'Goryle we mgle'.
Wstajemy bardzo wcześnie rano i ruszamy do 
dżungli w poszukiwaniu goryli. Czeka nas 
pokonywanie znacznych deniwelacji. Nocleg w 
Ruhengeri (Ruanda) albo Bwindi Community 
Lodge w Ugandzie.
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Dzień 13. Kigali (Ruanda) – Kampala (Uganda).
Powrót do Ugandy. Po drodze przejeżdżamy przez 
stolicę Ruandy – Kigali. Dla tych, którzy widzieli 'Hotel 
Ruanda' będzie to silne przeżycie.

Dzień 14. Park Narodowy Murchison falls / Kampala.
Przejazd do Murchison falls. Nocleg nad Nilem...Afryka.
Opcjonalnie: Ze względu na gigantyczne odległości między okolicami 

Ruandyjskimi a Parkiem Murchisona możliwa jest zmiana planów i 

przejazd do Jinji i relaksacyjny (quady, jazda konna itp.) odpoczynek w 

bajecznie położonej lodży nad samym Nilem. Pozostałe dni spędzamy 

właśnie w tam codziennie korzystając z innych atrakcji.

Dzień 15. Safari po Nilu.
Wypływamy z samego rana w kierunku wyjątkowego 
wodospadu Murchisona. Po drodze zobaczymy setki 
hipopotamów, krokodyle, słonie, antylopy, żyrafy i 
niezliczone ptactwo, przyciągane przez życiodajny Nil.

Dzień 16. Powrót do Kampali i przejazd do Jinji.
Wracamy przez miejscowość Masindi, gdzie możemy 
odwiedzić szympansy.

Dzień 17. Rafting u źródeł Nilu.
Trudności jakie oferuje spowodują, że będzie to 
prawdopodobnie najbardziej ekscytujące doznanie 
podczas całego wyjazdu (kaskady o trudnościach V, 
kilka IV i III). Wywrotka prawie murowana! Na szczęście 
nad bezpieczeństwem będą czuwać profesjonaliści. 
Nocleg w lodży nad samym Nilem.

Dzień 18. Jezioro Wiktorii.
Pozostało nam jeszcze jeden dzień wypoczynku I albo 
najlepszym miejscem będą brzegi Nilu albo jeziora 
Wiktorii.

Dzień 19. Wylot do Polski.
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BWINDI NATIONAL PARK
Park Narodowy Bwindii położony jest w prawdziwej 
afrykańskiej dżunglii, tajemniczej i nieprzeniknionej,  
spowitej przez plątaninę lian i pnączy.  Podczas 
wędrówki pośród nich, możemy zakosztować 
różnorodności tego skomplikowanego ekosystemu. 
Momenty całkowitej ciszy poprzerywane bedą odgłosami 
zwierząt zamieszkujących ten obszar. Trudna do 
odczytania dla nas trasa (lecz doskonale znana przez 
przewodnika) prowadzić będzie przez, pokryte 
deszczowym lasem, zbocza gór, czasami wzdłuż 
cieków wodnych tworzących wspaniałe wodospady.

NIEPRZYSTĘPNE GORYLE 
Rezerwat Nieprzystępnego Lasu Bwindi powstał w 
1942 roku, a w 1992 roku został przemianowany na 
Nieprzystępny Park Narodowy Bwindi. W lokalnym 
języku Lukiga, Bwindi oznacza ‘nieprzystępny”. 327 
km kw. poskręcanej roślinności owinięta jest wokół 
głęboko popękanego krajobrazu stepu, śliskich dolin 
i wysokich, wietrznych grzbietów. Mimo, że teren 
jest trudny do poznawania i wędrowania, poznanie 
tego parku jest warte każdego wysiłku. Wędrówka 
przez jedne z najstarszych afrykańskich lasów 
deszczowych w poszukiwaniu zagrożonych goryli 
górskich jest jedną z największych światowych 
atrakcji dla miłośników przyrody. Konsekwentnie, 
gdy większość lasów nie ma więcej niż 12 tys. lat, 
roślinność Bwindi plotła się przez ponad 25 tys. w 
procesie akumulacji długiej listy gatunków roślin. 

Bwindi może być zimny przede wszystkim o 
poranku, ale także i w ciągu nocy. Średnia roczna 
temperatura waha się od 7-20 stopni Celsjusza, 
gdzie najzimniejszym okresem jest czerwiec i lipiec. 
Wymagane jest ciepłe ubranie i zabezpieczenie od 
deszczu, gdyż Bwindi otrzymuje aż do 2390 mm 
deszczu rocznie. Zamiast krótkich, tropikalnych 
powodzi, w Bwindi deszcz pada jako wielogodzinna 
mżawka.
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BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
Bezpieczna odległość jaką zachowasz w teorii 
to 6-8 metrów od dzikiego goryla, w praktyce 
goryle może będą Ci skakać po plecach.
Pamiętaj jednak, że to najsilniejszy ssak, jaki 
żyje w przyrodzie w przeliczeniu na masę 
swojego ciała. Szacuje się że dorosły samiec 
wycisnąłby 1700 kg na klatkę...
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GÓRY VIRUNGA
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   Największą sławę góry te zyskały jako jedno 
z ostatnich na świecie  miejsc występowania 
goryli górskich. Ciągnące się wzdłuż granicy 
Ugandy, Ruandy i Konga (do 1997 roku Zairu) 
pasmo w całości objęte jest ochroną prawną 
w postaci Parków Narodowych. I tak, na 
terenie Ugandy utworzono Mgahinga Gorilla 
National Park, w Ruandzie - Park Narodowy 
Wulkanów, a w Demokratycznej Republice 
Konga - Park Narodowy Virunga. Goryle 
jednak nie zważają na granice i swobodnie 
przemieszczają się pomiędzy Parkami. W 
górach, z dużym prawdopodobieństwem, 
spotkać można także stada słoni, Złote Małpy 
oraz zabawne koczkodany.

  Góry Virunga są także jednym z najwiekszych na świecie 
skupisk wulkanów. W paśnie tym znajduje się wiele 
stożków o różnym wielu i rozmiarze. Trzy z nich: Karisimbi, 
Mikeno i Muhavura przekraczają wysokość 4000m npm. 
Najwyższy z nich (i zarazem najwyzszy szczyt Rwandy), 
Kirisimbi  osiąga 4500mnpm.  Pomimo ponad 10000 
letniego uśpienia, zachował piękną, symetryczną sylwetkę, 
charakterystyczną dla stratowulkanów. Jego nazwa w 
miejscowym języku oznacza "Biała Muszla", co odnosi się 
do śniegu pokrywającego jego wierzchołek.
   Bazą wypadową do PN Wulkanów oraz nad Jezioro 
Bulera jest Ruhengeri, drugie pod względem wielkości 
miasto w Ruandzie. 

GORYLE WE MGLE 
Największą atrakcją Parku Narodowego 

Virunga są unikatowe goryle górskie. Zwierzęta 
te, w przeciwieństwie do swych nizinnych braci, 
znajdują się na granicy wyginięcia. Obecnie 
występują jedynie w dwóch miejscach na 
świecie, a okolice gór Virunga są jednym z nich. 
Liczebność tych  człekokształtnych ssaków 
szacuje się na 700 osobników.

Swoją sławę, ipośrednio także ocalenie, 
zawdzięczają amerykańskiej badaczce Dian 
Fossey, która spędziła wśród nich 20 lat. 
Doświadczenia swe opisała w  pięknej książce 
“Goryle we mgle”, która stała się podstawą do 
nakręcenia filmu o tym samym tytule.

Fossey zginęła w tajemniczych 
okolicznościach, prawdopodobnie 
zamordowana przez kłusowników, z którymi 
zaciekle walczyła. Pozostawiła jednak po sobie 
Fundację Digita, do dziś działającą na rzecz 
ochrony goryli. 

Jeszcze do niedawna zobaczenie z bliska 
goryli było niemożliwe ze względu na działania 
wojenne prowadzona na pograniczu Ugandy i 
Rwandy. Rozwijająca się obecnie turystyka 
pozwala na rewitalizację tego obszaru oraz 
stwarza przesłanki do ochrony prawnej goryli.
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RUANDA / RWANDA

RUANDA

! Najbardziej niezwykłe krajobrazy w Afryce! 

! Tu bierze początek najdłuższa rzeka świata - 
Nil!

!  Ostoja ginącego gatunku zwierząt - goryli 
górskich!

! Bardzo młode społeczeństwo, średnia wieku 
to jedyne 19 lat!

! Są tu zarówno wulkaniczne góry, gęste lasy 
tropikalne, czyste jeziora, piękne wodospady, 
jak i typowa afrykańska sawanna. 

ŚWIERZA HISTORIA
  To ten kraj stał się w 1994 roku polem najbardziej tragicznego w 
skutkach konfliktu naszych czasów – wojny domowej. Barbarzyński 
konflikt pomiędzy sztucznie utworzonymi przez kolonizatorów podziałami 
na plemiona na Tutsi i Hutu doprowadził prawie całą populację kraju do 
samozagłady. Liczba ofiar spowodowała że obecnie jest to najmłodsze 
społeczeństwo na świecie ze średnią wieku 19 lat.

PARK NARODOWY LAS NYUNGWE
  Najobszerniejszy las równikowy w Afryce Wschodniej i jeden z 
największych górskich lasów deszczowych na świecie. Objęty 
ochroną w postaci Parku Narodowego - Las Nyungwe. W jego 
gęstwinach rośnie ponad 200 gatunków drzew oraz setki barwnych 
roślin kwiatowych. Schronienie znajduje tu aż 13 gatunków małp 
(m.in.: szympansy i Colobus) oraz 300 gatunków ptaków. Nieprzebyta 
gwatmanina roślinności powoduje, że stopień jego eksploracji jest 
wciąż niewielki. Wypływające stąd źródło, które obecnie uważa się za 
początek Nilu, odkryto dopiero w 2006 roku!

ŹRÓDŁO NILU 
  Z najnowszych badań wynika, że Nil bierze swój początek w PN 
Nyungwe (Ruanda). Wypływa stamtąd niewielki strumień, 
przeradzający się w największą rzekę kraju - Kagerę, która z kolei 
wpada do Jeziora Wiktorii. Ze zbiornika wypływa jako Nil Biały (Nil 
Wiktorii).

PARK NARODOWY AKAGERA
  To doskonałe miejsce, by ujrzeć najbardziej kojarzący się 
z Afryką widok: sylwetkę rozłożystej akacji na tle 
ogromnego, kłoniącego się ku zachodowi słońca. Atutem 
jest malownicze położenie kempingów, z których nie trzeba 
daleko odchodzić, by ujrzeć stada słoni, żyraf, zebr i 
antylop. Podróż nad któreś z licznych jezior, czy mokradeł 
pozwoli na podziwianie hipopotamów, krokodyli oraz 
ponad 500 gatunków ptaków.

KIGALI
  Stolica Rwandy położona na czterech wzgórzach. Tutaj 
kręcono filmy opowiadające tragiczną historię konfliktu 
plemion Tutsi i Hutu: Hotel Rwanda i Shooting Dogs. 
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RUANDA / RWANDA

PLANTACJE KAWY
  Żyzna wulkaniczna gleba stwarza doskonałe  warunki do 
uprawy kawy. Wyjątkowo dobrze przyjęła się tu ceniona 
na całym świecie Arabica. Dlatego, na licznych 
wzniesieniach rozsiane są jeszcze liczniejsze plantacje tej 
rośliny. Wiele z nich, to niewielkie, rodzinne uprawy 
obejmujące od kilkudziesięciu do kilkuset drzewek. 
Idealnie wkomponowane w zbocza, stanowią malownicze 
urozmaicenie krajobrazu. Zyski ze sprzedaży kawy tanowi 
znaczącą podporę dla lokalnej gospodarki.

JEZIORO KIWU
 To doskonałe miejsce by odpocząć na porośniętej 
palmami plaży, delektując się widokiem na najpiękniejsze 
jezioro w tej części Afryki. A gdy znudzi się 
leniuchowanie, można skorzystać z bogatej oferty sportów 
wodnych i aktywnego wypoczynku.

JEZIORA BURERA, KARAGO I RUHONDO
  Położone u podnóża gór Virunga, stanowią kolebkę 
rwandyjskiej tradycji. Do dzisiejszych czasów miejscowi 
rybacy wypływają na połów we własnoręcznie dłubanych 
łódkach, a oczekujące na ich powrót kobiety palą 
własnoręcznie strugane fajki.
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PARK NARODOWY KABELEGA 
   Najwiekszy rezerwat zwierząt w Ugandzie! W lasach, na 
południe od rzeki żyją szympansy, gerezy i nosorożce, 
natomiast w delcie lamparty i trzewikodzioby.
   Główną atrakcją Parku jest rejs statkiem między 
Jeziorem Alberta, a Wodospadami Murchisona. W trakcie 
tego wodnego safari przepływamy tuż obok beztrosko 
pławiących się w rzece hipopotamów ogromnych krokodyli 
nilowych. Aż dopływamy do miejsca, gdzie rzeka 
spootyka największą na swej drodze przeszkodę - wąską, 
zaledwie 7-metrową, skalną gardziel, poniżej której tworzą 
się najsłynniejsze w Afryce wodospady...

MURCHISON FALLS  - najbardziej malownicze 
wodospady świata! Woda z ogromną energią wcina się 
między skały i spada w dół z wysokości 25 metrów. 
Efektem jest spiętrzony i wzburzony wodospad, którego 
moc dosłownie porusza ziemię. W miejscu tym możemy 
podziwiać prawdziwą potęgę rzeki! Uroku całości 
dodaje tęcza, tworząca się na rozpylonych w powietrzu 
kropelkach wody. Według legendy jest to smok o siedmiu 
językach, symbol gniewu boskiego.
Okolice wodospadu są też mekką łowców największego 
przedstawiciela okoniowatych – Okonia Nilowego – ryby 
dorastającej do 300 kg. Cała Uganda słynie z turystyki 
wędkarskiej z uwagi właśnie na ten gatunek ryby. 
Wodospad Murchisona jest niewątpliwie najsłynniejszą 
miejscówką połowu tej ryby. Każdy może tu spróbować 
swoich sił w walce z tą potwornie silną rybą.

KIBALE NATIONAL PARK  
 Jeden z większych obszarów wiecznie zielonych 
lasów deszczowych. Na szczególną uwagę zasługują 
mieszkające tu szympansy i przedstawiciele 
kilkunastu innych gatunków małp (jest to obszar o 
największym zagęszczeniu ssaków naczelnych 
na świecie!). Poza nimi spotkać tu można leoparty, 
słonie, świnie buszowe, antylopy, czy zwinne ottersy, 
a także ponad 150 gatunków barwnych motyli.
  Warto też wiedzieć, że na Jeziorze Wiktorii u 
wybrzeży Ugandy jest wyspa, na której stworzono dla 
małp człekokształtnych coś w rodzaju naturalnego 
sierocińca.
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MOUNT ELGON (4321 metrów)
 Ogromny, stary stratowulkan wznoszący 
się na granicy Ugandy i Kenii. Należy do 
największych tego typu stożków na 
Świecie. Zwieńczony przez szeroką na 8km 
kalderę, którą tworzy pięć skalistych 
wierzchołków, o wysokości przekraczającej 
4000m.npm. Występują tu gorące źródła 
zachęcające do kąpieli, a malownicze 
wodospady upiększają krajobraz. Liczne 
jaskinie stanowią miejsce żerowania słoni 
i innych wielkich zwierząt. Zbocza 
porośnięte są unikalną afro-alpejską 
roślinnością. Zarówno od strony 
ugandyjskiej, jak i kenijskiej, Elgon 
chroniony jest jako Park Narodowy, 
niedawno wpisany na listę światowych 
rezerwatów biosfery UNESCO.

  Większość pieszych wypraw w górę Mt. 
Elgon zaczynaja się spod Sipi Falls. 
Najpopularniejszy szlak rozpoczyna się w 
Budadiri i podąża przez Sasa na szczyt, a 
następnie schodzi w dół szlaku z 
powrotem do Sipi Falls. Wejście na Mt. 
Elgon wymaga podobnie jak Ruwenzori 
wymaga specjalnych rządowych pozwoleń.

WDZIĘCZNY WODOSPAD SIPI FALLS
Położony w chłodniejszym klimacie niż większość kraju bajkowo piękny 100 

metrowy wodospad Sipi jest doskonałym miejscem na odpoczynek, relaks i 
dosłownie chillout z dala od zgiełku miast.

100-metrowe ściany skalne z których opada wodospad Sipi oferują drogi 
wspinaczkowe, z których 14 jest w pełni ubezpieczonych w przedziale trudności 
od łatwych dla początkujących, do bardzo poważnych sportowych tras 
przewieszonych testujących umiejętności nawet najlepszych wspinaczy.

Okolice umożliwiają piesze wędrówki pod inne równie piękne i mniejsze 
wodospady. Wycieczki wokół wodospadu oferują przepiękne widoki na równiny 
Karamoja, Lake Kyoga i zbocza ogromnego Mt. Elgon 4321m.

Obszar wodospadów jest szczególnie znany z produkcji kawy Arabica Bugisu i 
uprawianej lokalnie przez rolników. Bugisu Arabica rośnie tylko na wysokości 
między 1600 i 1900 metrów i uchodzi za jedną z najlepszych kaw na świecie. 
Wycieczki organizowane po plantacjach tego gatunku kawy umożliwiają 
nauczenia się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o uprawie kawy, przetwarzania i 
prażenia. Zyski z tych wycieczek przeznaczane są na projekty społeczne.
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QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
 Jedyny w Ugandzie Park, leżący po obu stronach równika. Wkomponowany 
między dwa jeziora: Edwarda i Jerzego, połączone kanałem Kasinga. 
Zachód słońca oglądany podczas rejsu po kanale gwarantuje 
niezapomniane wrażenia! Ponadto możemy oglądać największą 
różnorodność ssaków w całym kraju. Przy drogach czają się lwy, na 
rozległych równinach pasą się stada słoni, bawołów, kobów (rodzaj antylop) 
i topi, nad kraterowymi jeziorami żerują flamingi, a w bagnach leniuchują 
hipopotamy.
Wielkim atutem Parku jest nieprawdopodobnie położona bardzo piękna 
lodża na szczycie wzgórza z widokiem na naturalny kanał łączący dwa 
jeziora, będący wielkim wodopojem dla wszystkich zwierząt w Parku. 
Odbywamy tu zwykle wodne safari i z łodzi możemy dzięki temu podziwiać 
zwierzęta przychodzące nad brzegi kanału. W końcu ujrzymy krokodyle...

 SEMLIKI NATIONAL PARK
   Cechą wyróżniającą ten obszar spośród 
innych są niewątpliwie rdzenni pigmeje, 
których odwiedzając ten Park można spotkać 
i nie będzie to komercja w stylu wiosek 
masajskich w Tanzanii. Park wyróżnia 
również wielkie bogactwo i różnorodność 
kwiatów, a także dogodne położenie między 
Jeziorem Alberta na północy, a górami 
Ruwenzori na południu. Swoje siedliska ma 
tu ponad 400 gatunków ptaków.
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RUWENZORI NATIONAL PARK
Najwyższy, najdzikszy i najbardziej "alpejski"  łańcuch górski 

Afryki. Są tu kręte lodowce  i czyste jeziora lodowcowe, głębokie 
doliny i poszarpane granie. Ciągnie się wzdłuż granicy Ugandy i 
Konga na długości ok. 100km i szerokości prawie 50km. Główny 
wieżchołek - Margherita  (obecnie nazywany Ngaliema), położony 
w masywie Mt. Stanley, o wysokości 5109m npm, jest 
najwyższym szczytem Ugandy  oraz 3-cim, pod względem 
wysokości szczytem Afryki.

Ośnieżone wierzchołki gór, przez większą część roku, skryte są we 
mgle. Aura tajemniczości spowodowała, że do dzisiejszych czasów 
góry te zachowały swój pierwotny, niezmieniony przez człowieka 
charakter. Ze względu na niedostępność i zagadkowość, miejscowa 
ludność zwykła nazywać je Górami Księżycowymi. Pierwsze 
mapy i opisy pochodzą z czasów antycznych (150 n.e). Ich autorem 
był Ptolemeusz, który w pokrywających je lodowcach, upatrywał 
źródła Nilu.

 Dostęp do tego pasma był zawsze utrudniony. Spowodowało to, że 
zostało tak późno odkryte i zdobyte. Pierwszą udaną wyprawę na 
wysokie szczyty poprowadził Amedeo di Savoia, książę Abruzji. 
Było to w 1906 roku.

Nazwa Ruwenzori, w miejscowym narzeczu, oznacza "Miejsce, z 
którego przychodzi deszcz". Czasami nazywane są też po 
prostu Wzgórzami Deszczu. Określenie to doskonale oddaje 
charakter terenu, biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedno z najbardziej 
mokrych miejsc na Ziemi. Roczna suma notowanych tu opadów 
wynosi 5m! (dla porównania, w Tatrach: 2000mm).

  Obecność w Parku wymaga specjalnych pozwoleń, które na 
szczęście w przeciwieństwie do goryli nie są limitowane.

W przeciwieństwie do innych afrykańskich olbrzymów: Kilimanjaro i 
Mt.Kenia, góry Ruwenzori nie mają pochodzenia wulkanicznego. Powstały ze 
skalnej bryły wydźwigniętej podczas formowania się największej doliny 
ryftowej na świecie  - Wielkich Rowów Afrykańskich.

Na Ruwenzori składa się sześć głównych masywów z ponad 20-ma 
szczytami przekraczającymi wysokość 4600m npm, pokrytymi przez ok. 40 
lodowców. Mt. Stanley, nazwany tak na cześć słynnego odkrywcy, jest 
zlodowacony w największym stopniu. Niestety, od połowy XX wieku, 
obserwuje się ciągłe jego topnienie. Naukowcy prognozują, że około 2025 
roku, zaniknie całkowicie... 

Wspinaczka  na Ruwenzori nie przedstawia większych trudności 
technicznych, jednak częste deszcze zamieniają szlak w błotnisty potok, co 
znacznie utrudnia podejście. Dzienne odcinki wynoszą około 10km długości i 
około 600-800m przewyższenia. To niewiele, ale ze względu na śliskość 
podłoża, pokonanie ich zabiera 6-8 godzin. 

Ҥ�@ǸɬȐȵ�LɄȰɄȵɄɬɕȰȨ

http://www.4challenge.com
http://www.4challenge.org


$*(1&-$�:<35$:�4CHALLENGE
OUTDOOR�632576�&/8%
www.4challenge.FRP����FKDOOHQJH�RUJ

WHITE WATER ����������������������������������NILE RIVER RAFTING

Najdziksza jazda w Twoim życiu!Wariant dla osób, które potrzebują 
naprawdę mocnych wrażeń, by poziom adrenaliny w ich krwi 
podskoczył na wysoki poziom!  Rafting na najkrótszych, pływających 
po Nilu, pontonach. Tutaj prysznic jest gwarantowany! Należy się także 
spodziewać, że część spływu spędzicie nie w środku, a ...pod łodzią. 

A gdy starczy  sił, na zakończenie dnia, proponujemy surfowanie na 
deskach typu superhole lub boogie boat.

Górny odcinek Nilu, to jedno z najlepszych miejsce do raftingu, jakie można znaleźć nie tylko w Afryce ale i na świecie. 
Kipiele najdłuższej rzeki świata rokrocznie ściągają amatorów tej dyscypliny z różnych stron kuli ziemskiej.

Niesamowita mlaowniczość i zróżnicowanie trudności rzeki sprawia, że organizowane są tu z powodzeniem, zarówno 
spokojne rodzinne spływy, jak i extremalne wyzwania dla entuzjastów adrenaliny. Zapewnia emocje nie mogące się równać 
z niczym innym na świecie!

Szlak wodny sklasyfikowano na 5-ty poziom trudności w międzynarodowej skali White Water (WW). Jest to najwyższa 
trudność, przy jakiej można organizować spływy amatorskie (nie dla zawodowców).

W ciągu trwającego 5-6 godzin spływu pokonamy ponad 30 kilometrowy odcinek szkalu wodnego. 
Możemy wybrać opcję dziką, łagodną lub extremalną, ale najważniejsze jest to, że potencjalne wywrotki są do ciepłej 

ponad 24 stopni wody. I tylko dobrze, że żyjące tu krokodyle są wegetarianami... ;)

Jet-boat - prześcignąć wiatr!
   Pęd, który zapiera dech w piersiach! Dzika pogoń za wiatrem, którą możemy przeżyć 
na łodzi z super mocnym silnikiem (450HP). Podczas tej gonitwy należy tylko dobrze 
się trzymać, a po wyjściu na ląd wypuścić zaplątany we włosy wiatr ;) 

Skocz do Źródeł Nilu!
   Trudno znaleźć lepsze miejsce do skoku na bungee! Na 44-metrowej rozciągliwej 
linie możecie dosłownie skoczyć do źródła Nilu! Dodatkowo możecie zrobić to w 
tamdemie i to przy świetle księżyca. Wersja extremalna obejmuje skok z dotknięciem 
wody.

Extreme foto
 Nasze zmagania będą rejestrowane przez profesjonalnego fotografa. Wszystko to, 
abyście po powrocie do zacisza domowego mogli z dumą odtwarzać walkę jaką 
stoczyliście z żywiołem. Materiały dostępne będą w formie zdjęć i filmów video. Aby 
było co wspominać...

...A po spływie  proponujemy odwiedziny w lokalnej gorzelni połączone z degustacją  
świerzo ważonej "waragi" - lokalnego ginu z bananów ;)
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UGANDA

! Ruwenzori - NAJbardziej tajemnicze
 pasmo górskie na świecie!
! Goryle Górskie - NAJbardziej unikalne
 zwierzęta!
! NAJwiększe skupisko wulkanów w Afryce   
 w Górach Virunga!
! NAJpiękniejszy wodospad w Afryce!
! NAJbardziej ekscytujący rafting!
! NAJwiększe jezioro w Afryce!

JEZIORO WIKTORII
NAJwiększe jezioro Afryki i trzecie pod względem wielkości na świecie! 
Jego wody znajdują się na terytorium trzech krajów: Ugandy, Kenii i 
Tanzanii. 

Jinii  - miejscowosć położona NAJbliżej miejsca, z którego wypływa Nil 
Biały  (zwany też Nilem Wiktorii). XIX-wieczni odkrywcy marzyli, aby tu 
dotrzeć! Wyraźnie widać tu wpływy azjatyckie, będące kulturową 
spuścizną hinduskich tragarzy przywiezionych do pracy przy budowie kolei 
Kampala-Mombasa. Na uwagę zasługuje NAJbogatsza oferta aktywnego 
wypoczynku, m.in. safari na quadach, sporty wodne, czy skoki na bungee.

Wyspy Sese  - główne ich atuty to piękna plaża zachęcająca do relaksu 
oraz ciekawa...infrastruktura transportowa. Można tu dopłynąć wodną 
taksówką lub, nie spotykanym już w Europie - NAJprawdziwszym 
parostatkiem.

Wyspa Ngamba  - pełni rolę "sierocińca"  NAJmłodszych szympansów. 
Projekt opieki nad osieroconymi zwierzętami powstał z inicjatywy lokalnej 
organizacji ochrony zwierząt. Większość funduszy na ten cel pochodzi ze 
sprzedaży biletów do rezerwatu.

RÓWNIK
NAJdłuższy równoleżnik otaczający Ziemię (> 40 
000km długości);
NAJszybciej poruszający się równoleżnik na Ziemi;
Tutaj dzień i noc zawsze trwają po 12 godzin!
Przyciąganie ziemskie jest na równiku NAJsłabsze. 
Na równiku ważymy NAJmniej ;)
Stąd jest też NAJdalej do środka Ziemi.
Zmiana siły Coriolisa powoduje, że woda spływa 
krącąc (np. wir) się w przeciwną stronę do siebie na 
każdej z półkul.

MASINDI
Przez kilka lat Masindi pełniło rolę azylu dla 
polskich uchodźców. W okresie II wojny 
światowej wiele rodzin żołnierzy walczących w 
armii Andersa znalazło schronienie w tej 
ugandyjskiej wiosce.  
Obecnie miasteczko jest stacją pośrednią po 
drodze do PN Murchison Falls. 

Ҥ�@ǸɬȐȵ�LɄȰɄȵɄɬɕȰȨ

http://www.4challenge.com
http://www.4challenge.org


$*(1&-$�:<35$:�4CHALLENGE
OUTDOOR�632576�&/8%
www.4challenge.FRP����FKDOOHQJH�RUJ

RUWENZORI - EKWIPUNEK

NIEZBĘDNY:                                                     
  1. mocne buty trekkingowe ciepłe powyżej kostki
  2. wodery – gumowe buty do pasa
  3. bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
  4. ciepłe skarpety w góry – 2-3 pary
  5. spodnie stretch lub z cienkiego polaru (leginsy)
  6. spodnie z grubszego polaru (np. 200)
  7. spodnie przeciwdeszczowe z membraną
  8. polar cienki (np. 50 – 100)
  9. polar gruby (np. 200)
10. kurtka z membraną przeciwdeszczowa
11. peleryna przeciwdeszczowa (poncho)
12. dwie pary rękawic polarowych cienkich
13. rękawice grube wiatroszczelne np. Narciarskie (ew. łapawice)
14. czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem)
15. ochrona głowy przed słońcem (np. 'kapelusz' z okrągłym rondem)
16. stuptuty (ochraniacze na buty)
17. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
18. plecak min. 60 litrów (na Kili noszony przez tragarzy)
19. śpiwór komfort min od -5şC do -10şC (puchowy może zawilgotnieć!)
20. kije trekkingowe
21. karimata
22. okulary lodowcowe (np. julbo, uwex)
23. latarka czołowa
24. termos (0,7L – 1L)
25. krem i pomadkę do ust z dużym filtrem (30-50)
26. leki antymalaryczne (malarone), aspiryna, apteczka
27. autan lub inny preparat przeciw komarom (malaria)
28. plastry przeciw obtarciom
29. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie
30. komplet odzieży letniej
      Zalecane: cienkie bojówki lub spodnie typu safari z odpinanymi nogawkami
31. strój kąpielowy
32. sandały
33. inne obuwie lekkie
34. pokrowce przeciwdeszczowe na plecaki
35. żółta książeczka WHO potwierdzająca odbyte szczepienia (żółta febra)

SPRZĘT:                                                    
37. raki dopasowane do butów
38. czekan
39. uprząż
40. karabinki zakręcane
41. dwie pętle z taśmy 60-80 cm
42. dwa 'prusiki' lub linka o długości 5m i
       średnicy 3-4 mm

UWAGI:                                                      
Należy zabrać dużo reklamówek (np. zwój worków 
na śmieci 35L) tak by wszystkie rzeczy 
zabezpieczyć przed wilgocią.
Warto zabrać dużo szybkoschnących ubrań na 
zmianę.

WIZA:                                                         
Formalności związane z uzyskaniem wiz są 
załatwiane po przylocie na miejsce.
Jedynie jest nam potrzebny paszport i bilet lotniczy.

Wszelkie pytania proszę kierować do 
organizatorów.

DODATKOWY:                                         
43. ręcznik szybkoschnący
44. zapasowe okulary słoneczne
45. tabletki do uzdatniania wody
46. można ewentualnie wziąć dwa zdjęcia                        
       paszportowe, ksero paszportu na wypadek               
       zgubienia
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RUWENZORI – INFORMACJE DODATKOWE – ZDROWIE

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA dla 
wyjeżdzających do Ugandy i Ruandy:

- żółta febra (żółta gorączka)

ZALECANE SZCZEPIENIA:

- tężec i błonica
- WZW A i B (żółtaczka)
- polio
- dur brzuszny
Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczne.

Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą

ryzyko choroby, zranienia 

lub nawet utraty życia!

Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.

 Przed wyprawą warto poinformować swojego lekarza 
pierwszego kontaktu o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie 
najlepiej zorientowany jakie szczepienia już mamy za sobą a 
jakie warto wziąć pod rozwagę, nie powinien również unikać 
wypisania recept na leki o charakterze zapobiegawczym. 
Procedurę szczepień należy rozpocząć na minimum trzy 
tygodnie przed zamierzonym wyjazdem.
Odporność na żółtą febrę uzyskuje się po upływie 
przynajmniej 10 dni od daty szczepienia.
 Odrębna sprawa to profilaktyka przeciwko malarii. W rejonie 
górskim nie ma prawie żadnego zagrożenia malarią. 
Szacuje się, że komary nie występują powyżej 1800 metrów. 
Większe ryzyko jest natomiast podczas safari. Nie istnieje w 
100% skuteczna i jedna metoda przeciw malarii. Na rynku 
dostępnych jest kilka marek produkujących leki 
przeciwmalaryczne o bardzo zróżnicowanych cenach. Przed 
zakupem przewidując długość pobytu w krajach 
zagrożonych należy pamiętać, że zażywanie leku rozpoczyna 
się czasem na kilka tygodni przed wyprawą i kontynuuje 
jeszcze długo po powrocie. Dalsze, szczegółowe informacje 
na temat niezbędnego rodzaju ubezpieczenia oraz 
szczepień ochronnych wszyscy uczestnicy uzyskają od 
organizatorów po przystąpieniu do wyprawy.
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RUWENZORI – INFORMACJE DODATKOWE

ZASIĘG TELEFONII KOMÓRKOWEJ: 

Nieosiągalny w paśmie Ruwenzori, i wielu innych 
miejscach (goryle), poza tym w obszarach 
zamieszkanych dobry i bardzo dobry. Nie ma 
możliwości wysyłania zdjęć w formie MMS'ów. 
Okresowo zdarzają się przerwy w dostępie do sieci.

PIENIĄDZE:                            

Wymienialna jest w zasadzie każda waluta twarda, 
najlepiej mieć dolary, potem Euro (w tej kolejności). 
Dolary muszą być tzw. nowe tzn. z „dużymi 
głowami prezydentów” wydane od roku 2001. Stare 
banknoty (z małymi głowami), generalnie w ogóle 
nie są przyjmowane we Wschodniej Afryce. Karty 
kredytowe działają wszędzie w dużych miastach, 
nie ma problemu także z bankomatami.

 

ELEKTRYCZNOŚĆ:           

Napięcie wynosi 220V; duże wahania napięcia i częste 
przerwy w dostawie prądu to norma; lepsze hotele 
mają generatory. Gniazdka są najczęściej typu 
angielskiego (konieczna przejściówka).

PASZPORT:                   

Powinien być ważny przez jeszcze co 
najmniej 6 miesięcy od planowanej 
daty wyjazdu z Tanzanii.

KSIĄŻECZKA WHO:        

Nie jest to dokument niezbędny, 
niemniej stanowi informację o 
naszych szczepieniach napisaną 
w kilku językach co pośrednio 
zwiększa nasze bezpieczeństwo.

CZAS:                    

W Ugandzie obowiązuje czas 
Greenwich plus 3 godziny oraz 
plus 2 godziny w okresie 
naszego czasu zimowego.

PRZEPISY WIZOWE:           

Wiza jest wymagana.

Do Ugandy i Ruandy kosztuje 
dopowiednio po 50 i 60 USD, 
otrzymuje się ją na granicy. Wiza 
jest ważna przez 3 miesiące.
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TERMINY:                          

styczeń
luty
sierpień

Dokładne terminy są dostępne na 
stronie www.4challenge.org

KOSZTY:                               
Aktualne ceny są dostępne na 
stronie www.4challenge.org

KOSZT OBEJMUJE:                          

- przelot tam i z powrotem
(trasa przelotu jest ustalana tak, by zminimalizow ać koszty a jednocześnie 
nie zmęczyć uczestników )

- organizację wyprawy
- lokalne przejazdy (jeepy 4x4)
- opłaty wizowe - Uganda
- trekking i wejście na Margharitę w paśmie Ruwenzori wraz z    
  opłatami i szkoleniem
- wynajęcie przewodników, tragarzy i kucharzy na czas akcji     
  górskiej
- safari w wybranych Parkach Ugandy wg programu
- opłaty za wstęp i przebywanie na terenie Parków Narodowych
- wszystkie noclegi
- wyżywienie
(3 posiłki dziennie, podczas programow ych atrakcji lunch – suchy prow iant)

- rafting po Nilu wraz ze szkoleniem
- wszystkie ujęte w programie rejsy i przejazdy w ramach safari
- podstawowe szkolenie
- ubezpieczenie KL i NNW
- opiekę lidera wyprawy

 KOSZT  NIE  OBEJMUJE:                 

- atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
 (quady, bungi, jazda konna, w ędkarstw o itp.)

- wizyty u goryli (~500$)
     - wizyty u szympansów (~50$)

- wstępu do źródeł Nilu (~15$)
     - napiwków

- wizy ruandyjskiej
     - własnych wydatków
     - nadbagażu

RUWENZORI – TERMINY I KOSZTY
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CHCESZ WIEDZIEĆ JAK BYWAŁO?

Przełącz się na nasz kanał YouTube i zobacz filmy 
z  naszych wypraw – NIE TYLKO Z 8*$1'<�  

http://www.youtube.com/
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