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Wprowadzenie
Wybierając się w świat mamy nadzieję na zobaczenie czegoś odmiennego od tego
co widzimy na co dzień. I chodzi tutaj nie tylko o przyrodę ale także o ludzi, o to jak
radzą sobie w odmiennych od naszych warunkach klimatycznych, jak żyją, jak odpoczywają, jakie trapią ich zmartwienia.
Każda podróż pozwala na poznanie innych kultur, zwyczajów, pięknych miejsc.
A wszystko to co zobaczymy podczas takiej wyprawy czyni nas mądrzejszymi, bardziej
dociekliwszymi i chętnymi do wyruszenia w kolejne podróże.
Aby nie zapomnieć tego co się zobaczyło czynimy notatki, robimy zdjęcia i krótkie
filmiki. W dzisiejszych czasach nie jest to specjalnie trudne. Nie mniej później wszystko
gdzieś się zawierusza i często mamy problemy z odnalezieniem materiałów z konkretnej
podróży. Dlatego postanowiłem stworzyć publikację, w której zawarłem najciekawsze
momenty podróży, tym razem po Afryce południowej.
Podczas tej konkretnej wyprawy, którą odbyłem wraz z moją żoną Anią, poznaliśmy cztery kraje: Republikę Południowej Afryki, Eswatini (Swaziland), Zimbabwe
i Botswanę. Zwiedziliśmy m.in.: Kapsztad, Stellenbosch, Durban, St. Lucia, Johannesburg, Soweto, Pretorię. Dotarliśmy na Przylądek Dobrej Nadziei, Górę Stołową, odwiedziliśmy park wodny UShaka Marine World, podróżowaliśmy jedną z najpiękniejszych
w tej części Afryki tras krajobrazowych „Panorama Route w Górach Smoczych, podziwialiśmy Kanion rzeki Blyde, odwiedziliśmy miejsca zamieszkania dwóch Noblistów:
prezydenta Nelsona Mandeli i arcybiskupa Desmonda Tutu, zwiedziliśmy legendarne
Złote Miasto (Egoli), wzięliśmy udział w safari w Parku Krugera oraz w rezerwacie Chobe w Botswanie. Najważniejszym jednak punktem wyjazdu była wizyta w Rezerwacie
Wodospadów Wiktorii.
Bardziej szczegółowy opis tego co zobaczyliśmy przedstawiam na dalszych stronach publikacji zamieszczając jednocześnie trochę zdjęć obrazujących poszczególne
obiekty i miejsca.
Krzysztof Tęcza
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Wielka piątka Afryki – 5 gatunków dużych ssaków zamieszkujących Afrykę:
aftykański słoń sawannowy, nosorożec czarny, lew, bawół afrykański, gepard
– liczonych jako najgroźniejsze pod względem polowania tradycyjnego.

KONTYNENT KONTRASTÓW
Afryka to spory kontynent postrzegany przez nas, Europejczyków, jako kraj dzikusów, kraj biedy i braku niemal wszystkiego, czego potrzeba do życia. Częściowo można
się z tym zgodzić. Ale tylko jeśli chodzi o środkową część tego kontynentu. Północna
bowiem, jak i południowa znacznie odbiegają od tego stereotypu. Ponieważ północna
część Afryki to w zasadzie wyjazdy wypoczynkowe nastawione na wylegiwanie się na
plaży, chociaż nie tylko, ja postanowiłem wyruszyć, razem z moją żoną Anią, do Afryki
południowej. Miałem nadzieję zobaczyć kawałek lądu odmiennego od naszej Europy.
Czy taki zobaczyłem? Tak, okazało się, że odwiedzony przez nas kawałek kontynentu to
Afryka, ale jaka Afryka. Byłem zupełnie zaskoczony.
Zaraz po wylądowaniu w Kapsztadzie nie widziałem tu nic afrykańskiego. Zobaczyłem bowiem rozległe kompleksy leśne, zielone pola uprawne, wielopasmowe drogi
i ulice, piękne miasta, ładne samochody, uprzejmych ludzi. Zadawałem sobie pytanie:
gdzie jest ta Afryka, Afryka jaką do tej pory postrzegałem? Nawet temperatura powietrza, mimo środka lata (przełom stycznia i lutego) było 24-28 stopni Celsjusza. Ba nawet
padał deszcz i deszcz z gradem. Nigdzie nie widziałem pustyń czy poschniętych, żółtych
obszarów. Okazało się, że Afryka południowa to zupełnie inny rejon niż reszta kontynentu. Ale dlaczego tak jest? Gdy po kilkunastu dniach pobytu i zwiedzania kolejnych
miast zadałem sobie to samo pytanie potrafiłem już na nie odpowiedzieć. Afryka południowa to zupełnie inny teren gdyż jego historia związana jest z przybyciem tu Europejczyków. To oni zmienili te tereny w obszar „mlekiem i miodem płynący”, tak dokładniej
złotem i diamentami, a co za tym idzie, zastrzykiem gotówki pozwalającym na rozwój
wszystkich pozostałych dziedzin życia.
Początkowo tereny te były zamieszkane przez Buszmenów, którzy przybyli tu
w I tysiącleciu przed naszą erą. 2 tysiące lat później pojawili się Hotentoci, a w IX wieku
plemiona Bantu. Pierwsi Europejczycy dotarli w XV wieku, jednak właściwa kolonizacja rozpoczęła się 200 lat później. W roku 1652 Holender Jan van Riebeeck na zlecenie
Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej zbudował na Przylądku Dobrej Nadziei
stację zaopatrzeniową. Zaczęli wówczas osiedlać się tutaj przybysze z Holandii – Burowie, oraz protestanci z Niemiec i hugenoci z Francji. Oczywiście nie obyło się wówczas
bez konfliktów zbrojnych. Biali osadnicy zajmowali bowiem ziemie zamieszkałe, chociaż bardzo słabo, przez ludność murzyńską.
Na przełomie wieku XVIII i XIX kolonie w Przylądku Dobrej Nadziei opanowali
Brytyjczycy. Kilkanaście lat później powstało państwo zuluskie, na którego czele stanął wódz Czaka. To wtedy, po zniesieniu w roku 1834 niewolnictwa, rozpoczęła się
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wędrówka Burów w głąb kraju znana obecnie jako Wielki Trek. Powstały Burskie Republiki Transwalu i Oranii. Odkryto wówczas na terenie Witwatersrand złoto (1886)
i diamenty (1887). Zaraz też zaczęli napływać na te tereny przybysze z całego świata. Nie
pozostało to oczywiście bez reakcji Wielkiej Brytanii. W roku 1880 wybuchła I wojna
burska, następnie II wojna burska. Wynikiem tych walk było włączenie republik burskich do Imperium Brytyjskiego. W 1879 roku Brytyjczycy pokonali Zulusów przejmując ich terytoria.
W roku 1910 Natal, Transwal, Orania i Kolonia Przylądkowa utworzyły Związek Południowej Afryki. Był to niejako zalążek dzisiejszej RPA. Dopiero w roku 1931 oficjalnie
ogłoszono niepodległość państwa, do tej pory zależnego od władz brytyjskich. Chociaż
tak naprawdę prawdziwa niepodległość nastąpiła w roku 1961 kiedy to proklamowano powstanie Republiki Południowej Afryki. Dyskryminacja ludności mającej czarny
kolor skóry zwana apartheidem zmniejszała się od roku 1989 kiedy to prezydentem
został Frederik Willem de Klerk. To on zwolnił z więzienia Nelsona Mandelę i w roku
1991 zniósł apartheid. W roku 1994 odbyły się pierwsze demokratyczne wybory, które
wygrał Nelson Mandela. Był on pierwszym w historii czarnoskórym prezydentem RPA.
Dzisiaj Republika Południowej Afryki to państwo federalne podzielone na 9 prowincji, z których każda posiada własny parlament i rząd. Głową państwa jest prezydent.

(fot. Krzysztof Tęcza)
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RPA to kraj posiadający ponad 2500 km linii wybrzeża. Leży nad Atlantykiem
i Oceanem Indyjskim, obejmuje ponad milion dwieście tysięcy km kw., z czego 1/3
to teren płaskowyżu położonego na wysokości pomiędzy 900 a 2000 metrów n.p.m.
Najwyższym pasmem górskim RPA są Góry Smocze z górą Thabana Ntlenyana o wysokości 3482 metry.
RPA liczy ponad 55 mln ludności, z czego największą grupę etniczną stanowią Zulusi – 23 %, Afrykanerzy to ledwie 7%. Jeśli brać pod uwagę kolor skóry to ponad 80%
są to czarni Afrykanie, po 8% mulaci i biali, a reszta to Azjaci.
Największym miastem jest obecnie Johannesburg liczący ponad 10 mln mieszkańców. Niestety sporą trudność stanowi fakt uznania za oficjalne aż 11 języków, chociaż
praktycznie wszędzie można porozumieć się mówiąc w języku angielskim. Od Brytyjczyków przejęto także ruch lewostronny.
Jeśli chodzi o zwierzęta to żyją tu największe i najbardziej niebezpieczne ssaki czyli
słonie, nosorożce, bawoły, lamparty i lwy.
Wracając do powstania państwowości, gdy utworzono Republikę Południowej
Afryki przystąpiły do niej 4 kraje. Ponieważ posiadały one swoje stolice ustalono, że
nadal miasta te będą pełnić swoje role, tyle że przydzielono im poszczególne zadania.
Tak naprawdę dzisiaj liczą się trzy z tych miast: Pretoria będąca stolicą administracyjną,
Kapsztad jako stolica legislacyjna i Bloemfontein jako stolica sądownicza.
Dla turystów Republika Południowej Afryki stanowi kraj, do którego wybierają się
by zobaczyć kawałek Afryki, Afryki o bogatej i ciekawej historii, zróżnicowanej ludności i kraju pełnego kontrastów. Najczęściej pierwsze kroki turyści stawiają w Kapsztadzie, mieście położonym nad dwoma oceanami. Cała aglomeracja liczy prawie 4 mln
ludności co czyni ją drugą pod względem mieszkańców w kraju.
Miasto zostało założone w roku 1652 prze Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską. Było to miejsce zaopatrzenia okrętów płynących do Azji. Aby sprawować władzę
silną ręką w latach 1666-1679 wybudowano Zamek Dobrej Nadziei uważany dzisiaj za
najstarszy budynek w mieście.
Turyści po przybyciu do Kapsztadu jako pierwszy punkt wizyty wybierają Górę
Stołową wznoszącą się na wysokość 1087 metrów n. p. m. My również po wylądowaniu
w Kapsztadzie swoje pierwsze kroki skierowaliśmy na tę górę. Zanim jednak tam się
znaleźliśmy musieliśmy przebyć kilkanaście tysięcy kilometrów.
Swoją podróż rozpoczęliśmy o 5.30 rano 30 stycznia 2020 roku w Jeleniej Górze
gdzie wsiedliśmy do pociągu. O dziwo było to Pendolino, czyli tak jak powinno być.
Piszę o dziwo, gdyż ostatnio PKP podstawiało składy zamienne. Niestety obniżenie jakości jazdy nie szło w parze z obniżeniem ceny biletów. Co prawda ogłaszano, że można
złożyć reklamację, ale miało to być takie „klik” i już, a wcale tak nie było.
Dziś jedziemy normalnym składem. Oczywiście by tradycji stało się zadość, zakupione miesiąc temu przez Internet bilety miały zabezpieczyć dwa miejsca obok siebie,
a są jedno z prawej strony wagonu, drugie z lewej i to rząd dalej. Nie wiem po co kolei
pokazuje: kliknij jak chcesz siedzieć, skoro komputer i tak przydzieli miejsca w innej
kolejności.
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Nic to jednak, konduktor sprawdził bilety i możemy się zdrzemnąć. W końcu jeszcze jest noc. Niestety to tylko mi się tak wydawało. Myślałem, że naprawdę się prześpię.
Owszem oczy przymknąłem ale w wagonie nie zgaszono świateł. Ba, nawet ich nie przygaszono. Widocznie pasażer ma czuwać a nie spać. Dobrze, że to tylko 6 godzin. Jak na
razie za nami cały dzień przygotowań do wyjazdu: ostatnie zakupy, pakowanie itd., czyli
prawie cała noc nieprzespana. Teraz pół dnia podróży i czekanie na odlot samolotu,
który ma mieć miejsce wieczorem. Czeka nas trochę nerwów, bo jak się okazało mimo,
iż wycieczkę wykupiłem w dużej firmie, i że nie jest to tani wyjazd, na lotnisku nie będzie przedstawiciela biura. Mamy sami znaleźć samolot i się odprawić. W zasadzie nie
ma z tym problemu, więc nie narzekam, ale najpierw ma być krótki, bo dwugodzinny
lot z Warszawy do Zurichu, a stamtąd ten właściwy do Kapsztadu. To kilkanaście godzin lotu. Niepokoi mnie krótki czas na przesiadkę, bo jak już wspomniałem musimy
o wszystko zadbać sami. Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Może na lotnisku
spotkamy innych uczestników wyprawy?
W pociągu zrobiło się tak fajnie, że przymknąłem oczy i starałem się zdrzemnąć.
Niestety znowu projektanci pokazali klasę. Pośrodku pomiędzy siedzeniami umieścili kosz na śmieci. Dzięki temu człowiek o słusznym wzroście nie może zmieścić nóg
i musi albo wbijać nogę w metalowy pojemnik albo siedzieć bokiem. Dlatego też drugie
kolano musi lekko wystawać poza siedzenie. Gdy już zrobiło się fajnie nagle poczułem
walniecie w kolano, tak mocne, że aż pokazały mi się gwiazdy w oczach. Okazało się, że
to obsługa przetaczała wózek z napojami.
Prowadzący wózek jechał ze sporą prędkością w ogóle nie zwracając uwagi na pasażerów, o których ponoć ma dbać. Mało, że walnął mnie w kolano to ani nie zwolnił,
ani nie przeprosił, nie spytał też czy wszystko w porządku. Wygląda na to, że to pasażer
zamiast się odprężyć, ma cały czas czuwać by nie przeszkadzać obsłudze. Najlepsze, bo
w tym momencie z głośników podano komunikat: „w trosce o bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów…”. A jakby tym wózkiem uszkodził mi kolano, co z moją wycieczką? Ciekawe czy PKP zapewniłaby mi podobną?
W końcu docieramy na lotnisko, czekamy na samolot. Okazuje się, że ma on przybyć z Zurychu. Niestety ma lekkie opóźnienie. Wreszcie przylatuje. Sprawdzają go
i możemy wchodzić na pokład. Mamy ponad 20 minut opóźnienia. Nie jest to dobre,
bo w Zurychu na przesiadkę do Kapsztadu mamy tylko 40 minut. Wkrótce startujemy
i szybko nabieramy wysokości. Cały czas silniki wyją na najwyższych obrotach. Okazuje
się, że pilot chce nadrobić opóźnienie i daje czadu. Odnosi to pozytywny skutek. Gdy
lądujemy jesteśmy prawie na czas. Teraz szybka zmiana stanowisk i prawie jako ostatni
zajmujemy miejsca w samolocie do Kapsztadu.
Teraz nie ma już nerwów, lecimy zgodnie z rozkładem. Wkrótce robi się jakoś
chłodniej. Sprawdzam dane lotu a tu mamy informacje, że lecimy na wysokości ponad
10 km a na zewnątrz samolotu temperatura wynosi -50 stopni Celsjusza. Zawinąłem się
w podany kocyk i jak było do przewidzenia przymknąłem oko, nie zauważając kiedy
przekroczyliśmy równik. Niestety w samolotach nie mają zwyczaju zawiadamiać o takich ciekawostkach. No trudno.
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Nastał ranek, wszyscy zaczęli się budzić. Podano posiłek. Spojrzałem na plan lotu
a tu na ekranie pojawiło się lotnisko Kilimanjaro. Przywołało to wspomnienia sprzed
dwóch lat kiedy to leciałem do Tanzanii by zdobywać najwyższą górę Afryki. Lot przebiegał bez niespodzianek, trwał około 12 godzin, pokonaliśmy ponad 9 tysięcy km,
a więc jak łatwo policzyć przeciętna prędkość wynosiła nieco ponad 800 km/godz. Niezbyt szybki ten samolot.
Po wylądowaniu szukamy oczekującego na lotnisku przedstawiciela firmy organizującej naszą wyprawę. Okazuje się nim gościu o białej, a właściwie siwej brodzie. Ma
na imię Marek, i od razu wywiera na nas dobre wrażenie. Dobrze to wróży. Gdy tylko
wszyscy przeszli kontrolę ruszamy do oczekującego przed lotniskiem autobusu. Zastanawiam się jak wygląda ta Afryka. Czy będzie taka do jakiego stereotypu się przyzwyczailiśmy.
Zaraz po odjechaniu z terenu lotniska widzimy blaszane budy. Są ich setki. Pytamy się Marka co to takiego. Okazuje się, że są to slumsy, ale nie takie typowe, w naszym rozumieniu. Otóż obiekty zbudowane z blachy zamieszkiwane są przez ludność
czarnoskórą przybyłą z głębi lądu w poszukiwaniu lepszego życia. Tego typu osiedla są
wyposażone w wodociągi i zaopatrywane w energię elektryczną. Najlepsze jest to, że
mieszkający w nich ludzie nie płacą za te media. Płacą za nie bogatsi mieszkańcy miasta,
którzy rozliczani są hurtowo, jako poszczególne dzielnice. Z jednej strony to dobrze,
zważywszy na możliwość wybuchu jakiejś epidemii, z drugiej źle, zważywszy na to, że
jedni płacą za drugich. Okazuje się, iż rząd co jakiś czas buduje piękne osiedla domków
jednorodzinnych, które oferuje osobom zamieszkującym w tych blaszanych budach.
Oczywiście przekazuje te domy zupełnie za darmo. Część mieszkańców slumsów decyduje się na przeprowadzkę, wtedy natychmiast wjeżdżają buldożery, które równają
z ziemią opuszczone budy. Czynione jest tak by nie zajęli ich kolejni ludzie.
Po jakimś czasie nowi właściciele schludnych domków dowiadują się, że owszem
dom dostali za darmo, ale muszą uiszczać opłaty za media. I wtedy, część z nich porzuca
otrzymane domy i przeprowadza się na drugą stronę ulicy budując sobie nowy domek
z blachy. Wygląda na to, że nie wynika to z biedy tylko z lenistwa i wygodnictwa. Po co
płacić za media skoro można tym obarczyć innych. Aby obraz był pełny podam tylko, że
na niemal każdym blaszanym domku jest zamontowana antena satelitarna.
Kapsztad wygląda jak góra usytuowana na plaży. Miasto znajduje się w Afryce ale
za dużo z Afryki jaką sobie wyobrażaliśmy tu nie ma. Wzdłuż drogi, którą jedziemy
ciągną się rozlokowane na wielu kilometrach schludne domki tworzące całe osiedla.
Ciekawostką jest to, że ściany domów buduje się na grubość jednej cegły, nie stosując
żadnej izolacji, a ich cena wcale nie odbiega od tych zbudowanych bardziej solidnie.
Marek przybliża nam pokrótce historię tej części Afryki. Mówi, że to właśnie tutaj
żyli pierwsi „rodzice”. Mieszkańcy sąsiedniej Botswany twierdzą, że mityczny Eden był
właśnie na ich terytorium. W miarę przybywania w te strony nowych osadników zaczęto zmieniać rdzenne nazwy nadając nowe według własnego uznania. Pierwotna nazwa
widocznych gór pochodziła od przybyłego tutaj w I tysiącleciu naszej ery ludu zwanego
Hotentotami. Przed nimi byli Buszmeni, a po nich lud plemienia Bantu. Jeśli chodzi
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o Europejczyków to pierwsi pojawili się tutaj w XV wieku. Najpierw byli to Holendrzy
później Brytyjczycy. Najważniejszym wydarzeniem był tzw. Wielki Trek czyli masowa
wędrówka Burów w głąb kraju. Ale o tym wspominałem już wcześniej. Nie będę zatem
rozpisywał się o tych wydarzeniach.
Okazuje się, że w Kapsztadzie osiedliło się sporo Polaków. Niektórzy dokonali dla
tego miasta wiele dobrego. Osiedlili się tutaj m.in. lotnicy z lotniczych dywizjonów
polskich walczących w obronie Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Znana
jest opowieść o Polaku, który dowodząc czołgiem zaaresztował łódź podwodną. Gdyby
przyjąć to za fakt byłoby to jedyne znane tego typu wydarzenie na skalę światową.
Jeśli chodzi o rdzennych mieszkańców to podczas wojny armia wykorzystywała ich
jako zwiadowców. Mieli oni bowiem lepszy słuch niż wszelkiego rodzaju urządzenia,
byli także lepsi od zwiadu czynionego z dronów. Tam gdzie urządzenia nic nie widziały
oni potrafili po słyszanych przez nich dźwiękach określić nie tylko gdzie są ludzie ale
także jak liczna jest to grupa.
Przewodnicy mają to do siebie, że wiele rzeczy wymyślają lub ubarwiają. Dlatego
nie do końca ufałbym wiadomościom otrzymanym od naszego prowadzącego, chociaż
są one bardzo ciekawe. Dla przykładu dowodził on, że dawniej krowa to nie była, tak
jak się powszechnie uważa, zapłata za żonę, tylko był to dar powodujący, że gdy przyszły na świat dzieci to były one własnością tego, który przekazał ową krowę. Gdy zaś
nie dał krowy to dzieci jego żony należały do jej rodziny. Przeważnie mężczyzna szukał
żony w innej grupie, zawarcie bowiem małżeństwa z taką kobietą powodowało zawarcie
przymierza pomiędzy poszczególnymi grupami. Był to niejako zalążek pokoju. Aby jednak tradycji stało się zadość po ślubie małżonek musiał mieszkać przez miesiąc u teściowej by poznać zwyczaje tej rodziny. Dopiero wtedy mógł zabrać żonę i wyprowadzić się.
Nasz przewodnik twierdzi, że pierwsze ogrodzenie na świecie powstało tutaj. Były
to krzaki z kolcami, które chroniły w nocy krowy przed lwami. Z czasem chroniono
w ten sposób także ludzi. Dlatego nie ma się co dziwić, że dzisiaj często ogrodzenie jest
solidniejsze niż stojący pośrodku placu dom.
Twierdzi również, że to tutaj wybudowano pierwszy na świecie dom. Był nim szałas. Ponieważ podstawowym zajęciem mieszkańców był wypas krów, pasterze musieli
czuwając przy nich jakoś chronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego
rysowali na ziemi koło a następnie po jego linii układali patyki związane u góry. Na te
zarzucali maty wykonane przez kobiety. Gdy się przenosili zdejmowali maty, składali
kije w wiązkę i po wybraniu nowego miejsca montowali wszystko ponownie. Dzisiaj
raczej nie buduje się okrągłych domów, nie można bowiem w nich ustawić mebli, które
z reguły są prostokątne. Oczywiście domy przenośne nadal mają dawne kształty.
Gdy tylko uporaliśmy się z wymianą dolarów na tutejszą walutę ruszyliśmy na
zwiedzanie miasta. Piszę gdy tylko uporaliśmy się gdyż wcale nie było to takie oczywiste. Oficjalnie by wymienić pieniądze trzeba odstać w długiej kolejce do kantoru. Należy
także wypełnić stosowny formularz zawierający absurdalne wiadomości. Do tego do-
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datkowe opłaty obniżają wysokość transakcji. Nas podwieziono do prywatnego kantoru
znajdującego się w sklepie z pamiątkami, w którym omija się takie praktyki. Kurs też
mieliśmy zaproponowany korzystny. Teraz posiadając miejscową walutę mogliśmy czuć
się swobodnie. Niektórzy dali temu wyraz od razu nabywając w sklepie wiele pamiątek.
Pierwszym naszym celem była wznosząca się nad miastem Góra Stołowa. Tak
naprawdę Góra Stołowa to cały łańcuch górski składający się z 12 szczytów, z tym że
najbardziej znanym jest właśnie Góra Stołowa. Nic dziwnego, że została ona udostępniona nie tylko górskimi, stromymi ścieżkami ale także koleją linową. Od razu muszę
zdradzić, że jazda na górę trwa całe 6 minut. W tym czasie podłoga wykonuje pełny
obrót wokół swojej osi. Pozwala to na obejrzenie dostępnej podczas wjazdu panoramy.
Muszę przyznać, że najpierw było to dla mnie wielkie zaskoczenie, gdy poczułem jak
nagle zaczynam się przesuwać względem okien, a następnie, gdy już pojąłem o co chodzi, dużą przyjemnością związaną z możliwością obejrzenia całej panoramy dostępnej
z wagonika bez konieczności przeciskania się poprzez pozostałych uczestników wjazdu.
Trzeba wiedzieć, że jednorazowo do wagonika wchodzi 65 osób. Ciekawostką jest, że
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pod podłogą wagonika umieszczony jest zbiornik mieszczący 4 tony wody. Służy on
jako balast przy silnych wiatrach, które występują tu całkiem często. Dlatego też liny, na
których wagonik jest wciągany w górę są obciążone balastem ważącym ponad 130 ton.
Góra Stołowa w organizowanym w roku 2011 konkursie została uznana za jeden
z nowych siedmiu cudów natury. Tak naprawdę rdzenni mieszkańcy Kapsztadu uważają ją za święte miejsce zapewniające położonemu u jej podnóża miastu cień, a występującej tu roślinności wilgoć pochodzącą z unoszących się tu obłoków. Często mówi się,
że obłoki spowijające jej szczyt wyglądają jak biały obrus, którym przykrywa się stół.
Chociaż tak naprawdę biała chmura spowijająca górę jest dymem z fajki. Tak, dymem
z palonej przez diabła fajki. Otóż dawno temu na Diabelskim Szczycie diabeł założył się
z piratem van Hunkiem o to, który z nich wypali najwięcej fajek. W sumie nie wiadomo
który z nich wygrał jednak dym z fajek unosi się tutaj do dziś tworząc widzianą przez
nas chmurę określaną jako obrus. Czasami mówi się, że do zakładu przystąpił nie diabeł
tylko niejaki Kowalski z Polski. Powszechnie uważa się, że Góra Stołowa strzeże Afryki
południowej przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Góra Stołowa wchodzi w skład Narodowego Parku Góry Stołowej, jednak ze względu na rzadką roślinność jest dodatkowo częścią Królestwa Florystycznego o nazwie
Capensis, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO. Sam Park Narodowy Góry Stołowej obejmuje trzy oddzielne obszary: Góra
Stołowa, Silvermine Tokai i Cape Point. Natomiast państwo florystyczne Capensis składa się z ośmiu oddzielnych obszarów chronionych rozrzuconych na całym obszarze
Prowincji Przylądkowej Zachodniej. Jedną z większych ciekawostek jest fakt występowania tutaj niezwykle rzadkiego kwiatu Cyrtanthus ventricosus (zwanego popularnie
flame-red fire lily), który zakwita tylko po występujących tutaj co 12-15 lat naturalnych
pożarach.
Widok z Góry Stołowej nie ma sobie równych. Można stąd podziwiać spory kawałek miasta. W zatoce widać wyspę Robben Island, na której przez prawie 20 lat był
więziony Nelson Mandela, przywódca ruchu wyzwoleńczego czarnoskórej ludności,
późniejszy pierwszy czarnoskóry prezydent RPA. Wyspa położona z dala od lądu, obmywana zimną wodą oceaniczną, nie stwarzała warunków do ucieczki. Początkowo
jednak na wyspę wywożono trędowatych i nieuleczalnie chorych.
Któregoś razu gdy jeden z oficerów stał się osobą niewygodną dla rządu przeniesiono go na wyspę i awansowano na komendanta więzienia. Spryt tego posunięcia polegał
na tym, że mimo iż go nie aresztowano i tak żył jak więzień. Tym bardziej, że zabrano
mu jedyną będącą na wyposażeniu łódkę. Oczywiście na wyspie zbudowano całą potrzebną infrastrukturę, były tam budynki mieszkalne, sklepy itp.
Nelson Mandela gdy przeniesiono go w miejsce oferujące o wiele lepsze warunki
twierdził, że umieszczono go w złotej klatce. Uważał, że gdy był więziony na wyspie
miał większą swobodę, a do tego codziennie widział Górę Stołową.
Ze szczytu widać także stadion miejski, elektrownię atomową i wiele innych obiektów. Bardzo ciekawym jest Zamek Dobrej Nadziei wzniesiony w latach 1666-1679
w kształcie gwiazdy pięcioramiennej. Jest to najstarszy budynek w mieście.

Kont y nent kont r astów

13

W sumie to okazuje się, że mieliśmy szczęście gdyż z reguły przybywający tutaj
turyści zastają złą pogodę charakteryzującą się mgłą uniemożliwiającą podziwianie jakiekolwiek widoków. Cała góra pokryta jest siecią ścieżek i chodników. Te prowadzące z samego dołu wymagają sporej kondycji, jednak utworzone na szczycie znacznie
usprawniają przemieszczanie się po niej. Często mają one nawierzchnię betonową. Nikomu to nie wadzi. Dzięki temu można spokojnie spacerować w sandałkach. Oprócz
ciekawych roślin można dostrzec niewielkie zwierzątka nazywane przez miejscowych
góralami. Są to futrzaki wielkości naszego zająca. Ponoć budowa ich szkieletu jest taka
sama jak szkieletu słonia.
Warto zapoznać się z miniaturą Góry Stołowej umieszczoną nieopodal górnej stacji wyciągu. Dzięki temu możemy zobaczyć, że to nie jedna góra a całe pasmo górskie.
Warto także porównać widoki rozciągające się na obie strony. Z jednej widzimy zabudowania Kapsztadu na tle zatoki z wyspą Robben, z drugiej Zatokę Fałszywą, miejsce
docelowe wielu przepływających tędy statków. Ponoć na jej dnie spoczywa ponad 650
jednostek, które rozbiły się tutaj w ciągu kilku wieków.
Zupełnym zaskoczeniem dla odwiedzających Górę Stołową turystów jest widok
starych wagoników, które ustawiono przy dolnej stacji wyciągu. Nie oddano ich na
złom tylko przystosowano do nowych funkcji. Znajdują się w nich m.in.: kasa biletowa, prowadzona jest sprzedaż lodów czy pamiątek. Wszystkie wagoniki pochodzące
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku mają czytelne tabliczki znamionowe,
z których możemy dowiedzieć się wielu danych technicznych jakie wówczas musiały
one spełniać.
W czasach kiedy do Kapsztadu przybywali pierwsi osadnicy budując swoje domostwa brakowało wszystkiego. Największą jednak bolączką był brak warzyw dostarczających niezbędnych witamin. Aby temu zaradzić zaczęto zakładać wielkie ogrody
warzywne. Z czasem powstawały specjalistyczne firmy. Dzisiaj pozostałością po tych
pierwszych ogrodach jest usytuowany tuż obok budynku parlamentu ogród. Można
tam odpocząć podziwiając biegające wszędzie wiewiórki czy chodzące po trawnikach
kaczki. Znajduje się tam wiele drzew, w tym to uchodzące za najstarsze w mieście, posadzone przez pierwszych białych, jacy zeszli na ląd. Pośrodku parku ustawiono pomnik
Cecyla Johna Rhodesa żyjącego w latach 1855-1902. To on zapoczątkował na tak wielką
skalę kolonizację Afryki przez Brytyjczyków. Podjął prace przy budowie kolei żelaznej
z Kapsztadu do Kairu. Niestety nie dokończył tego dzieła. Ze względu na jego wielkie
zasługi od jego nazwiska powstała nazwa nowego kraju – Rodezja. Dzisiaj są to Zimbabwe i Zambia.
Po urokliwym spacerze uliczkami, przy których zachowały się dawne budynki docieramy nad ocean, do miejsca które rozkwitło po otwarciu małego browaru. Rozwój
jaki wówczas nastąpił przerósł oczekiwania wszystkich. Nic dziwnego, że w krótkim
czasie powstało miejsce przyciągające już nie tylko inwestorów ale przede wszystkim
mieszkańców i turystów. To stąd wyruszają stateczki pasażerskie na kursy wzdłuż wybrzeża, w trakcie których można podziwiać miasto wraz z wznoszącą się nad nim Górą
Stołową. Widok Kapsztadu z oceanu pozwala uzmysłowić nam jak wielki jest to orga-
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nizm miejski. Mówi się, że obszar ten zamieszkuje 4-5 mln ludzi, ale miasto rozpościera się na przestrzeni dziesiątek kilometrów. Można przejechać dobrze ponad 100 km
i wciąż być w Kapsztadzie. To niezwykłe!
Na razie jednak wypływamy na ocean by z pokładu niewielkiego stateczku podziwiać zachód słońca. Robi się zimno ale nie ma się co dziwić, jest już po 18.00. Jeszcze
2-3 godziny i będzie miał miejsce zachód słońca. Fale nie są zbyt wysokie, jednak ze
względu na silny wiatr schodzimy na oszklony pokład. Od razu robi się nam cieplej.
Załoga, gdy tylko usiedliśmy, rozdaje kieliszki i odkorkowuje szampany. Kieliszek tego
różowego napoju ma nam uprzyjemnić rejs.
W końcu zaczyna się zachód słońca. Statek kołysze się na falach. Na horyzoncie
pojawiają się ciemne kontury gór i większych budowli. Wszystko nam się podoba. Dopiero teraz, widzimy jaki ogromny jest Kapsztad. Rozciąga się tak szeroko, jak szeroki
jest horyzont. To niesamowite!
Tymczasem zachodzące słońce przymierza się do kąpieli w oceanicznych falach.
Przynajmniej tak się wydawało. Okazało się jednak co innego. Spotkało nas przykre rozczarowanie. Słońce zamiast w wodzie znikło w unoszących się nad nią chmurach. Ale
i tak było wspaniale. Zwłaszcza gdy miasto i wznosząca się nad nim płaska jak stół góra
przybrały czarny kontur. To było coś wyjątkowego. Dopiero teraz można było odczuć
ten majestat Góry Stołowej. Do tego w mieście pojawiało się coraz więcej światełek. No
i schodzące z góry kłęby białej mgły. Wszystko to było tak niesamowite, że wpadliśmy
w cudowny nastrój. Chcieliśmy by te chwile trwały jak najdłużej. Obsługa stateczku
jakby wyczuwała nasze zauroczenie i dyskretnie dolewała do kieliszków szampana.
Gdy zrobiło się ciemno statek zawrócił i skierował się ku portowi. Tam w miejscowej tawernie mieliśmy dostać pierwszy prawdziwy posiłek w dniu dzisiejszym. Do
tej pory tylko podjadaliśmy sobie. Tak naprawdę żadnej niespodzianki nie będzie gdyż
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przewodnik wcześniej zebrał od nas zamówienia i każdy doskonale wie co dostanie na
kolację. Większość zdecydowała się na rybę. Co prawda jedną na głowę ale za to jaką.
Powiedziano nam, że jest to najsmaczniejsza ryba jaką łowi się w tym zakątku oceanu.
Okazuje się, że przed wejściem do portowej restauracji ustawiono tablice z hasłem
skierowanym do przychodzących tu ze swoimi partnerami kobiet. Brzmi ono następująco: „Kobieto jeśli chcesz spokojnie zrobić zakupy zostaw u nas swojego męża, zadbaj
tylko o to by zostawić mu odpowiednią ilość gotówki. My się nim zaopiekujemy.” Czyż
to nie wspaniałe. Od razu widać, że prowadzący ten lokal zna się na rzeczy.
Gdy wreszcie zasiadamy do wspólnego stołu w lokalu przebywa kilkaset osób. Panuje tutaj niesamowity gwar. Do tego w którą stronę nie spojrzysz wszędzie wiszą na
ścianach telewizory. Nie wiem tylko dlaczego we wszystkich pokazywane są mecze. Co
prawda nie jest to ta sama rozgrywka. W różnych telewizorach można obejrzeć rozgrywki z różnych dyscyplin sportowych. Na szczęście (dla nas) w trakcie kolacji przyszli
jacyś młodzi ludzie, rozstawili instrumenty i zaczęli koncert. Trzeba przyznać, że ich
muzyka była bardzo energetyczna. Zrobiło się fajnie. W zupełności zatarło to nieciekawe wrażenie, iż do zupy krem z jakimiś małżami wyglądającymi jak nasze omułki nie
podano łyżek i niektórzy starali się to jeść widelcami.
Muzycy dali takiego czadu, że w pewnym momencie wysiadło światło w całym lokalu. Całe szczęście, że port był dobrze oświetlony. Oczywiście nie trwało to zbyt długo.
Awaria zaraz została usunięta. Tak naprawdę to włączono agregat. Niektóre z naszych
pań wykorzystując muzykę ruszyły na parkiet by nieco pobujać ciałem. Długo to nie
trwało. Gdy obsługa zauważyła, że klienci z innych stolików dołączają do tańców szybko rozstawiła tablice z napisem zakazującym wygibusów.
Nie pozostało nam nic innego jak zakończyć pierwszy dzień spędzony w tak niesamowitym zakątku świata. Udaliśmy się do hotelu. Jak się szybko przekonaliśmy nasz
przewodnik znowu miał rację mówiąc, że tutaj nie ma czegoś takiego jak patrzenie na
metry kwadratowe przy budowie obiektu. Liczy się tylko ilość pomieszczeń. Faktycznie
gdy rozgościliśmy się w apartamentach okazało się, że nasz pokój wyposażony w dwa
wielkie łóżka jest olbrzymi. Do tego łazienka o wielkości sporego pokoju.
Dobrze, że to już noc. Nareszcie będzie można odpocząć. Do tej pory nie odczuwaliśmy zmęczenia zaskakiwani co róż nowymi atrakcjami. Teraz jednak po prawie dwugodzinnej kolacji opadliśmy z sił. Zatem szybki prysznic i idziemy spać.
Gdy budzimy się rano jest sobota. Zegarek pokazuje godzinę dziewiątą. Czyżbyśmy
zaspali? Szybko okazuje się, że przecież mamy godzinne przesunięcie czasu w stosunku
do Polski. Na termometrze umieszczonym za oknem słupek rtęci wskazuje dopiero 29
stopni Celsjusza. Nie jest źle, później pewnie zrobi się cieplej. Zobaczymy jak rozwinie
się sytuacja. Jeszcze wczoraj mieliśmy zimę, a tu, jak się okazuje, przybyliśmy w sam
środek lata. Na wszelki wypadek po raz pierwszy w tej podróży zastosowaliśmy filtr
przeciwsłoneczny.
Ponieważ dzisiaj mamy dotrzeć na Przylądek Dobrej Nadziei zakładamy koszulki
z logo Jeleniej Góry. Chcemy zaakcentować nasze miasto na końcu świata. Po smacznym, obfitym i bardzo urozmaiconym śniadaniu wsiadamy do podstawionego autobu-
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su i ruszamy w drogę. Dobrze, że nasz pojazd ma sprawną klimatyzację. Inaczej trudno
byłoby wytrzymać. Myślę jednak, że wkrótce przyzwyczaimy się do panujących tutaj
temperatur. Najważniejsze to nosić nakrycie głowy.
Tak jak już wspominałem Kapsztad rozciągnięty jest pomiędzy wybrzeżem a górami i dlatego wykorzystując wąski pas ziemi rozbudowuje się wzdłuż oceanu. Jadąc
kilkadziesiąt kilometrów wciąż jesteśmy w tym samym mieście. Od czasu do czasu zatrzymujemy się przy kolejnych plażach by podziwiać piękno jakie mają na co dzień
mieszkający tu ludzie.
Przewodnik wykorzystuje czas potrzebny na dojechanie do kolejnego celu naszej
wędrówki i przybliża nam historię tego niezwykłego kraju.
Powstała w 1602 roku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska była pierwszym
na świecie koncernem międzynarodowym mającym monopol na działalność kolonizacyjną w Azji. Szybko stała się tak potężną firmą, że nikt, nawet poszczególne państwa,
nie mogły zagrozić jej interesom. Kompania posiadała ogromną flotę ale także swoje
wojsko, w tym marynarkę wojenną. Aby kontrolować dalekie tereny i pilnować swoich
interesów Kompania zakładała faktorie. W 1652 roku otworzyła faktorię na Przylądku
Dobrej Nadziei. Miała ona za zadanie zaopatrywanie jej statków w prowiant oraz była
miejscem przeładunkowym przewożonych towarów.
Najbardziej znanym w tej części świata, zwanym często ojcem założycielem, był Jan
van Riebeeck. To człowiek bez którego nie byłoby dzisiejszego Kapsztadu. To on przybił
tutaj do brzegu w roku 1652 by przez dekadę rządów wznieść umocnienia, założyć ogrody warzywne i rozwinąć całą osadę. Jego poczynania dały początek nowego życia w tej
części Afryki. Nie ma zatem co się dziwić, że jego nazwisko zostało zapisane w historii
złotymi zgłoskami. Jeszcze do niedawna organizowano święto jego imienia, przemianowane później na Dzień Założycieli. Niestety wszystko uległo likwidacji w roku 1994
kiedy to do władzy doszedł Afrykański Kongres Narodowy. Czarnoskórzy mieszkańcy
RPA woleli usunąć w cień wszystko co jest związane z tym człowiekiem.
Jedziemy wybrzeżem. Z tego co mówi przewodnik są tu trzy główne drogi: szybka,
normalna i górska. Na razie nie ma dużego ruchu. Widzimy wiele ścieżek, po których
biegają ci którzy dzień zaczynają od gimnastyki. Przejeżdżamy przez dzielnicę, w której
mieszkają bardziej zamożni obywatele tego pięknego miasta. Jest więc tutaj w miarę
bezpiecznie i spokojnie. Działa tu wiele firm ochroniarskich, które stanowią wsparcie
miejscowej policji.
Ciekawostką dla nas jest fakt budowania domów w bardzo stromych zboczach. Powoduje to, że cały budynek podzielony jest na kilka stref. Najczęściej dolne kondygnacje
zajęte są na garaże, chociaż czasami garaże usytuowane są na ostatniej górnej kondygnacji. Wtedy wjazd do nich znajduje się na drodze nad domem. Co sprytniejsi mieszkańcy montują sobie mini wyciągi, dzięki którym bez problemu mogą przemieszczać
się po poszczególnych kondygnacjach. Całe to zamieszanie wynika z faktu zbyt małej
przestrzeni pomiędzy oceanem a wznoszącymi się tuż przy linii brzegowej górami. Każdy w końcu chciałby mieszkać nad samą wodą. Tak jednak się nie da. Dlatego czasami
publiczne drogi budowane są na dachach poszczególnych budynków.
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Przybyli tu Holendrzy założyli ogrody warzywne by mieć świeże owoce i warzywa,
a także wino. Dzisiaj pomyślelibyśmy po co im wino. Tak naprawdę był to bardzo ważny składnik każdego posiłku. Napój ten bowiem wzmacniał organizm i dostarczał mu
niezbędnych składników. Z pobliskich gór osadnicy pozyskiwali wodę i zwierzynę. Nic
dziwnego, że w miarę krótkim czasie powstały tutaj spore osiedla.
Aby jednak wszystko funkcjonowało przybysze z Europy potrzebowali siły roboczej. Najlepiej żeby byli to dobrzy fachowcy o niewygórowanych ambicjach płacowych.
Dlatego wymyślono ciekawy plan. Gdy tylko nadarzała się okazja aresztowano przeciwników politycznych i za karę wysyłano ich do nowej ziemi. Ale aresztowano ich z całymi
rodzinami. Mężczyźni byli wykorzystywani do bardziej fachowych zajęć a kobiety pracowały we wspomnianych ogrodach warzywnych. Ponieważ przywożonych mężczyzn
było więcej niż kobiet od czasu do czasu przywożono tutaj same kobiety. Dawano w ten
sposób szansę samotnym mężczyznom na ożenek. Aby jednak na tym zarobić stworzono regulamin ślubny. Najpierw chętny musiał wykupić swoją przyszłą żonę.
Nie ograniczano się jedynie do osób wyznania chrześcijańskiego, przybywali tu
także muzułmanie. Wielu z nich to osoby uznane za święte. Gdy umierali byli chowani
za miastem tak by ich groby tworzyły krąg wokół zabudowań. Zgodnie z ich wiarą krąg
grobów świętych ludzi miał chronić miasto przed nieszczęściami. Jak się okazało nie
były to tylko czcze słowa. Faktycznie krąg chroni. Działa to nawet dzisiaj.
Powolutku dojeżdżamy do zatoki, w której w rybackim porcie Hout Bay, oczekuje na nas stateczek wycieczkowy mający zabrać nas na wyspę fok. Tak naprawdę nie
jest to żadna wyspa tylko zbiorowisko większych i mniejszych skał wystających z wody.

Wyspa Fok na wysokości rybackiego portu Hout Bay
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Zapewne zdziwicie się, że takie miejsce wybrały one na swoje siedlisko. Okazuje się
jednak, że foki wcale nie są głupie i doskonale wiedzą co robią. Foki to zwierzęta trochę
leniwe, jak nie muszą to nie pracują. Dlatego wylegując się na skałach załatwiają się pod
siebie. W normalnych warunkach po krótkim czasie smród byłby nie do wytrzymania.
A tutaj nie. Wszystko dzięki falom obmywającym owe skały. Woda zmywa wszystkie
nieczystości do zatoki, a foki spokojnie wylegują się na słońcu. A dzięki temu, że woda
jest tutaj zimna nie zapuszczają się w te strony rekiny będące naturalnym wrogiem fok.
Zanim dotarliśmy do portu zatrzymaliśmy się przy niewielkim osiedlu domków
jednorodzinnych położonym nad zatoką. Coś niesamowitego, widok taki, że nic dziwnego, iż tylu ludzi chciało się tu osiedlić. Mieszkają tu ludzie z niemal całego świata.
Droga dojazdowa do portu wciąż jest zasypywana lotnymi piaskami, więc utrzymuje się specjalną ekipę ludzi, którzy nieprzerwanie, codziennie usuwają ów piasek z ulicy.
Inaczej w niedługim czasie nie można by było tędy przejechać.
Nareszcie jesteśmy w porcie, wsiadamy na niewielki stateczek i wypływamy w rejs.
Od razu spotkała nas niespodzianka. Jest wiatr i fale tak kołyszą stateczkiem, że trzeba
trzymać się poręczy by nie wypaść za burtę. Tak po prawdzie to już w porcie widzimy
pierwsze stada fok. Wylegują się one niemal przy samym brzegu. Płyniemy jednak dalej,
gdyż w zatoce ma być ich znacznie więcej. I faktycznie, po kilkunastu minutach rejsu
widzimy je. Początkowo myśleliśmy, że to tylko tych kilkadziesiąt łebków wystających
z wody. Wkrótce okazało się, że są ich tutaj setki, jeśli nie tysiące. Wszystkie wystające z wody skały pokryte są ciałami wylegujących się fok. W morzu aż się kotłuje, gdy
pływające foki wyskakują z wody. Zwierzaki skaczą, pływają, wdzięczą się, by wreszcie
wygrzewać się w słońcu. Gdy opływamy je dookoła, wcale się nie boją.
Zastanawiam się, skąd one biorą tyle pożywienia? Pewnie muszą wypływać daleko
w ocean. Jak się okazuje tak właśnie jest.
Po takich przeżyciach wracamy do portu i nic nas nie powstrzyma byśmy nie udali
się do miejscowej tawerny na wyśmienite piwo. Najpierw jednak cieszymy się występem
zespołu folklorystycznego, którego członkowie czekali na nasze przybycie. W końcu jest
to ich sposób na zarobek. My natomiast chętnie dajemy im parę randów, by zobaczyć
ich występ i zrobić sobie kilka pamiątkowych fotek.
Najlepsze są tu jednak krajobrazy. Wszędzie widać, że drogi wykuto w opadających
do samego oceanu skałach. Na zboczach gór pobudowano mnóstwo domów. Widać
całe osiedla. Widać także, że fantazji ich właścicielom nie brakowało. Jest nawet prawdziwy zamek. Niektóre domy są tak wysoko, że zastanawiam się jak oni tam dojeżdżają.
Dobrze, że nie ma tutaj śniegu. Po chwili dostrzegamy pobudowane przy niektórych
domach kolejki szynowe, którymi mieszkańcy docierają do domu. Samochody zostawiają na dole. Cała okolica to same góry. Wszędzie jest schludnie i czysto. Oczywiście
zdarzają się miejsca zaśmiecone ale jest ich niewiele, przynajmniej na trasie naszego
przejazdu.
Nagle przed nami pojawia się rogatka. Musimy zapłacić za przejazd. Trochę nas
to dziwi. Okazuje się, że ze względu na trudne warunki budowy, a przede wszystkim
utrzymania drogi w tak ekstremalnym terenie, władze zdecydowały się przekazać owe
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drogi w zarząd prywatnym spółkom, które otrzymawszy na określoną ilość czasu możliwość pobierania opłat, podjęły się odpowiedniego zabezpieczenia spadających ze zboczy głazów a później odpowiedniego utrzymania niebezpiecznych odcinków drogi. Jak
na razie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków. Nie do końca podoba się to
mieszkańcom przyzwyczajonym do darmowego korzystania z sieci dróg krajowych ale
nie mają wyjścia.
Nieco wyżej przygotowano bardzo ładne miejsce widokowe. Widać z niego całą
zatokę wraz z portem. Znajdują się tutaj ławeczki i stoły, są miejsca parkingowe, kosze
na śmieci. Nic dziwnego, że sporo ludzi przyjeżdża tutaj by odpocząć. Niektórzy nawet
decydują się by właśnie tutaj przybywać na ślubną sesję zdjęciową.
Wracając do historii tych terenów. Holendrzy, którzy się tu osiedlili starali się nie
tylko żyć w miarę spokojnie ale podejmowali starania by ich życie duchowe dorównywało temu codziennemu. Dlatego każdy z nich musiał umieć czytać. Bez tego bowiem
nie mógł brać czynnego udziału w spotkaniach biblijnych stanowiących wówczas podstawowe źródło wiedzy i rozrywki. Niestety, jak to w życiu bywa, inne nacje pozazdrościwszy im tej idylli próbowały przejąć te ziemie. Najpierw przybyli tu Francuzi. Przegonili ich jednak Anglicy. Powstała wówczas nowa kolonia angielska. Było to w roku
1806. Przetrwała ona ponad 100 lat. W końcu pojawiły się wyzwoleńcze ruchy ludności
czarnoskórej i spokojne do tej pory życie białej ludności skończyło się. W latach sie-
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demdziesiątych XX wieku władze zaczęły realizować program „kontrolowanego osłabienia
barier rasowych”. Doprowadziło to do likwidacji apartheidu za czasów rządu prezydenta
Frederika Willema de Klerka, a w końcowym
rezultacie do przejęcia władzy przez czarnoskórą ludność kraju pod przywództwem Nelsona
Mandeli. Miało to miejsce, jak już wspominałem, w roku 1994.
Jadąc dalej tą piękną widokowo drogą
spotykamy bardzo ciekawe a zupełnie dla nas
nieznane znaki drogowe. Pierwszy informuje
o przejściu dla jeźdźców konnych. Dalej widzimy wdrażaną od pewnego czasu formę ochrony
żabek. Drogi są zastawiane 30 centymetrowej
wysokości płotkami chroniącymi żabki przed
wpadnięciem pod kola samochodu.
Muszę tutaj ponownie wspomnieć o Cecylu Rhodesie, który przybył tu z powodów zdrowotnych. Początkowo zamieszkał na farmie
brata, któremu nie wiodło się zbyt dobrze. Gdy
odkryto złoża diamentów Cecyl zaczął je skuPomnik Cecyla Rhodesa
pywać. Założył firmę, a dzięki tak intratnym interesom, został wybrany na premiera Kolonii Przylądkowej. Zatwierdził wówczas prawo nakazujące sprzedaż diamentów tylko do jednej firmy. Oczywiście kontrolowanej
przez niego.
W międzyczasie dojeżdżamy do Mountain National Park gdzie mamy okazję zapoznać się z tutejszą florą i fauną. Najpierw zwiedzamy małe muzeum, później podziwiamy okolice i wypatrujemy żyjące tu zwierzątka. Dla turystów przygotowano spore
ekspozycje roślin morskich, kwiatów, ptaków. Ciekawymi okazami są strusie, które radość życia okazują tańcząc. Faktem jest, że to struś wysiaduje jaja, a pani strusiowi ulega
zabawie. Ponoć w czasach gdy kolonizatorzy zakładali farmy, pióra strusi były warte tyle
ile ważyła ich równowartość w złocie.
Na razie przewodnik straszy nas, że na terenie parku występują węże, m.in. kobry.
Co prawda rzadko zdarza się ukąszenie przez nie ale jak już będzie to miało miejsce to
mówi, że najlepiej złapać takiego węża by lekarz wiedział jakie podać serum.
Gdy dojeżdżamy do centrum informacyjnego parku na krajobrazie pojawia się niewielki krzyż. To miejsce upamiętniające Bartolomea Diaza, Europejczyka, który odkrył
Przylądek Dobrej Nadziei. Diaz gdy wylądował miał zatarg z miejscowymi o wodę. Nie
wiedział bowiem, że nabierając wodę pitną trzeba najpierw zapytać o zgodę właściciela
terenu. Nic dziwnego, że został ugodzony dzidą. Na szczęście sprawa się wyjaśniła i następne jego poczynania były już prawidłowe.
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Jeśli chodzi o krzyże to stawiane one były nie tylko jako upamiętnienie ważnych
wydarzeń historycznych. Stawiano je także jako ostrzeżenia. Na przykład jeden z krzyży
ostrzegał podróżników by omijali zdradliwe wody. Chodziło o Zatokę Fałszywą. Ponieważ otoczenie zatoki było podobne do Przylądka Dobrej Nadziei żeglujący myśleli, że
są już u celu i nie bacząc na gęstą mgłę skręcali na wody zatoki. Tam niestety rozbijali
się o przybrzeżne skały.
Wracając jednak do obecnego czasu dowiadujemy się, co zupełnie nas zaskakuje,
że żyją tutaj małpy, które jadają owoce morza – zbierając je na plaży podczas odpływu.
W końcu docieramy do miejsca najbardziej oczekiwanego przez nas tego dnia, jest
to Przylądek Dobrej Nadziei. Coś niesamowitego. W końcu ma to być koniec świata.
Koniec Afryki. Oczywiście okazuje się, że tak wcale nie jest. Przylądek Dobrej Nadziei
leży wiele kilometrów przed końcem kontynentu afrykańskiego. Na końcu jest Przylądek Igielny. Jednak w świadomości ludzi utarło się, że to właśnie Przylądek Dobrej
Nadziei jest tym właściwym końcem Afryki.
Dla turystów ważnym miejscem jest latarnia morska zbudowana na wysokim cyplu, z którego rozpościerają się niesamowite widoki na dwa oceany. By tam dotrzeć
należy skorzystać z kolejki o nazwie Flying Dutchman co w tłumaczeniu oznacza Latający Holender albo wejść pieszo ścieżką wytyczoną wśród bujnej roślinności. Pierwsze
rozwiązanie wydaje się być korzystniejsze jednak nie do końca tak jest. Zdarza się, że
ze względu na trudności w produkcji energii elektrycznej w RPA czynione są planowe
wyłączenia prądu w określonych godzinach na określonym terenie. I właśnie podczas
naszego tu pobytu mogliśmy tego doświadczyć. Część naszej grupy wybrała spacer
i akurat tym razem okazało się to trafniejsze. Ci, którzy poszli na kolejkę nie doczekali się wjazdu, gdyż ta została wyłączona. My natomiast, nie dość że podziwialiśmy
piękne widoki to w miarę szybko dostaliśmy się na sam szczyt, na którym wzniesiono
niewysoką latarnię morską. Mogliśmy po drodze podziwiać ciekawe rośliny i zobaczyć
wygrzewające się na słońcu jaszczurki. Niesamowity widok na ocean był prawdziwym
przeżyciem. Nie przeszkodził nam w tym nawet niezwykle silny wiatr wiejący jakby
miał zmieść wszystko z powierzchni ziemi. Sama latarnia Cape of Good Hope nie jest
niczym nadzwyczajnym ale dojście do niej i widoki z jej poziomu są warte naszego
wysiłku. Czuje się tutaj powiew niedalekiej Antarktydy. Widok oceanów, do tego silny
wiatr powodujący chęć schronienia się w zacisznym miejscu oraz patrzenie na twarze
docierających tutaj ludzi wywołuje u mnie pozytywne nastawienie. Oto jestem, że tak
powiem, na końcu Afryki, dalej przede mną tylko ocean, na którym gdzieś daleko znajduje się Antarktyda. Moje marzenie. Tak! Moje marzenie by tam dotrzeć. Chciałbym
kiedyś móc pojechać na ten skuty lodem kontynent. Niestety nie wiem czy mi się to uda.
Na razie jednak, będąc tutaj przy tej małej latarni morskiej, czuję powiew owej Antarktydy. I to musi mi na tę chwilę wystarczyć.
Ponieważ do latarni doszło tylko kilkoro z nas cieszymy się z tego faktu. Oglądamy
wygrzewające się jaszczurki na kamieniach i baczymy by wiatr nam nie zabrał niczego
cennego. Oczywiście, jak było do przewidzenia, jednemu z nas wiatr porwał czapkę.
Przecież nie chodzi się w czapce bez zabezpieczenia. Nie przesadzaliśmy jednak. Uznaliśmy, że niech sobie ta czapeczka zostanie tam gdzie ją wiatr zwiał.
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Nie pozostało nam nic tylko szybko zejść na dół, gdyż dotarło już do nas, że kolejka
nie działa i nikt więcej nie dołączyć. Tak też uczyniliśmy. Po drodze spotkała nas miła
niespodzianka. Poznaliśmy polskie małżeństwo, które mieszka tutaj od 30 lat. Dzięki
rozmowie z nimi dowiedzieliśmy się nie tylko o ciekawostkach krajoznawczych tego
terenu ale przede wszystkim o fakcie osiedlania się tutaj naszych rodaków.
Po zejściu z tego ciekawego punktu widokowego robimy pamiątkowe zdjęcia. Ponoć to wystarczy by móc powiedzieć, że byliśmy na Przylądku Dobrej Nadziei. Tak jednak nie jest, bowiem prawdziwy przylądek znajduje się nieco dalej, w miejscu bardzo
niedostępnym dla turystów. Udaje nam się tam podjechać autobusem a później podejść
pieszo. Faktycznie jest to miejsce zupełnie inne, niepodobne do pierwszego. Wiadomo
przecież, że pierwsi żeglarze nie mogli dotrzeć tam wyżej, tylko przybili do plaży tutaj,
na dole. Niestety miejsce to okazało się na tyle nieprzyjazne, że żeglarze nie byli w stanie
dostać się na położone powyżej wybrzeże. Dlatego szybko odpłynęli by znaleźć dogodniejsze zejście na ląd.

Przylądek Dobrek Nadziei przy Latarni Cape of Good Hope
oraz (poniżej) widok na koniec Afryki
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Przylądek Dobrek Nadziei – miejsce przybicia do lądu pierwszych żeglarzy

Gdy wysiedliśmy z autobusu miejsce to wydało nam się nie tylko mało przyjazne
ale wręcz nieprzychylne dla przybyszy. Dzisiaj znajdują się tu ścieżki wiodące na szczyt
grani ale niestety nie mieliśmy czasu by się tam udać. Mogliśmy jedynie przejść kamienistą plażą na cypel omiatany falami oceanicznymi. Sam jednak fakt naszego tam
pobytu wywarł na nas niezwykłe wrażenie. Aby to poczuć trzeba być tu osobiście. To
niesamowite stać na wystającej w ocean skale i czuć jak pył z rozbijanej o nią fali pokrywa naszą twarz. Do tego widok skał omiatanych falami, przecież to prawie niemożliwe
by jacyś żeglarze mogli tutaj przybić do brzegu. A jednak!
Oczywiście robimy zdjęcie na tle specjalnie przygotowanej tablicy pamiątkowej.
Na zakończenie dzisiejszej wycieczki jedziemy w miejsce wyjątkowe. Jest to kolonia
pingwinów afrykańskich. Są one o wiele mniejsze od normalnych pingwinów, jednak
wcale nie takie małe by ich nie zauważyć. Ponieważ teren, na którym żyją jest parkiem
narodowym, a co za tym idzie, terenem chronionym, pingwiny nie mają tutaj naturalnych wrogów. Mogą zatem spokojnie sobie żyć i rozmnażać się. Co prawda kilka lat
temu pojawił się tutaj drapieżnik, który zasmakował w ich mięsie ale szybko to zauważono i odłowiono tego intruza.
Pingwiny z Boulders to ciekawe stworzenia. Pierwotnie było ich tutaj ponad 4 miliony. Obecnie jest ledwie ponad 50 tysięcy. Zagraża im zatem całkowite wyginięcie.
Może jednak, dzięki wprowadzonemu w życie planowi ochronnemu, uda się powstrzymać zmniejszanie ich populacji. Zobaczymy. Dzisiaj to miejsce możemy zwiedzać z poziomu specjalnie do tego celu zbudowanych drewnianych kładek ogrodzonych płotem.
Nie możemy zbliżyć się do pingwinów. Nie dziwi zatem, że te w ogóle nie reagują na
turystów. Pingwiny mieszkające tutaj tak naprawdę są wolne. Mają dostęp do oceanu,
mogą więc wypływać kiedy tylko chcą. Nie trzeba ich specjalnie dokarmiać. Same łowią
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Rezerwat pingwinów Boulders

ryby. Chociaż widać wyraźnie, że wiele z nich rozleniwiło się i tylko czekają na jakiś
poczęstunek. Nie ma jednak tak dobrze. Nie można ich przyzwyczajać do wygody.
Wracając do autobusu przechodzimy przez coś w rodzaju bazaru, jest tutaj wiele
stoisk z pamiątkami. Naszą jednak uwagę przyciąga zespół złożony z młodych dziewczynek, które ubrane w ciekawe stroje wykonują dziwaczne tańce. Długo staliśmy przyglądając się ich występom. Warto było wrzucić do postawionej miski parę randów.
Pewnie każdy słyszał o psie, który w Japonii przez dziesięć lat czekał na powrót
zmarłego pana. Tutaj też był podobny pies, tyle że on nie czekał na pana a jeździł pociągiem. Pies ten bardzo lubił piwo. Codziennie jeździł z chłopcami do miasta. Wracał
pociągiem sam ale kolejarze go nie lubili. Ponieważ wielokrotnie chcieli go wyrzucić
z pociągu chłopcy kupili mu bilet roczny i zawiesili na jego szyi. Od tej pory psiak był
pełnoprawnym pasażerem. Kolejarze musieli przyjąć to do wiadomości.
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Jeśli chodzi o kąpiele w oceanie to znajduje się tu tzw. zakątek rybny. Zapuszczają
się do niego rekiny. Aby być bezpiecznym trzeba przestrzegać poleceń ratowników, którzy podczas pełnienia dyżurów wywieszają flagi różnego koloru. Zielona flaga mówi:
nie ma rekinów, biała – rekiny są niewidoczne, czerwona – rekin był ale chyba odpłynął,
czarna – nie widać czy rekin jest w pobliżu.
Tak naprawdę żyją tu trzy gatunki rekinów, które gryzą ludzi. Dwa z nich czynią to
przez pomyłkę myśląc że to foki. Jeden zaś zasmakował w mięsie ludzkim.
Na zakończenie dnia udajemy się do tzw. kolorowych uliczek. Jest to miejsce osiedlenia się robotników z Batawii. Dzielnica Bo Kaap zachwyca domkami pomalowanymi
wszystkimi kolorami tęczy. Naprawdę, jej kolorystyka jest niesamowita. Chociaż gdy
przyjrzy się dokładnie poszczególnym domkom znajdziemy także malowidła czarno-białe. Jest to miejsce, w którym chętnie spędzimy trochę czasu. Nie ma tu nagabujących
handlowców czy wścibskich mieszkańców. Po prostu całkowita swoboda.

Kapsztad, dzielnica Bo Kaap
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Kapsztad nocą

Zakończeniem dnia jest kolacja zorganizowana w restauracji położonej na zboczu
góry wznoszącej się nad miastem. Przeszklone ściany pozwalają, mimo zapadających
ciemności, na podziwianie zachodzącego słońca chowającego się w zabudowaniach
miasta. Widzimy stąd Górę Stołową. Jej widok w zachodzącym słońcu dosłownie powala. To niesamowite. Dopiero teraz widać ją w całej okazałości. Teraz widać jej majestat.
Tym bardziej, że właśnie rozpoczął się zachód słońca i cała góra zaczyna być jednolitą
masą. Właściwie to powolutku powstawał ciemny kontur na tle jasnego nieba. Nie widać już ani roślin, ani ścieżek. Widać tylko ten niesamowity prosty kształt. Faktycznie
góra ta wygląda jak stół.
Jeśli chodzi o jedzenie to na początek dostajemy coś na przegryzkę. Następnie oferują nam bufet. Każdy musi sobie wziąć coś co mu się spodoba. Wszystko okazuje się
smaczne. Do tego deser. Tym razem zamiast lodów mogliśmy wybrać coś na słodko.
Gdy zaszło słońce pod nami rozświetliły się światła tego niesamowitego miasta. No
i ten ciemny kontur Góry Stołowej!
Następnego dnia naszą podróż zaczynamy od wizyty na jednej z plaż. Muszę powiedzieć, że jesteśmy nią oczarowani. Mimo, że znajduje się ona tuż przy ruchliwej ulicy
sprawia na nas wrażenie urokliwego zakątka. Może jest to wynikiem odgrodzenia jej od
ruchu ulicznego betonową zaporą. Po drugiej stronie ulicy widać cały ciąg wielopiętrowych hoteli. Jednak tutaj jest spokój. Całość zabezpieczono betonowymi falochronami.
Nie ma zatem możliwości wtargnięcia wody w zabudowę miejską.
Zatrzymujemy się tuż przy zejściu na plażę. Możemy pospacerować zamaczając
nogi w oceanie. Jest to o tyle przyjemne, że woda wcale nie jest za zimna. Długo nie
trwało jak pojawił się patrol policyjny zwracający uwagę kierowcy, że stoi w miejscu
gdzie nie wolno tego czynić. Na szczęście policjanci byli bardzo wyrozumiali i pozwolili
nam powrócić do autobusu a później spokojnie odjechać. Nawet nie wypisali mandatu.
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Kapsztad, promenda nad oceanem

Kolejnym miejscem do którego się udaliśmy była miejscowość Stellenbosch. Jest
ona uważana za centrum wyrobu win w RPA. To tutaj czynnych jest około 300 winnic,
z których 100 udostępnionych jest do zwiedzania. Można tu nie tylko poznać tajniki
produkcji wyśmienitych win ale także zobaczyć jak wyglądają zakłady produkcyjne,
magazyny, czy wreszcie skosztować produkowanych w poszczególnych wytwórniach
wyrobów. Dzisiaj większość winnic skupiona jest w organizacjach umożliwiających im
zarówno wspólne prezentowanie swojej produkcji na rynkach światowych jak i dokonywać tańszych zakupów środków potrzebnych w fazie produkcji. W trakcie degustacji możemy wypełniając stosowny formularz, zarejestrować się i dzięki temu korzystać
z tańszych dostaw do domu. I wcale nie będzie to trwało zbyt długo. Każde takie zrzeszenie ma odpowiednie magazyny w Europie i zamówiony trunek znajdzie się w naszym domu w odpowiednim czasie.
W winnicy, którą odwiedziliśmy mogliśmy zapoznać się z jej ciekawą historią oraz
obejrzeć magazyny i dokonać degustacji ich wyrobów. Ciekawostką było dla nas, że
osoby pracujące na plantacji, mimo takiego gorąca, noszą kalosze. Tak, kalosze! Okazuje się, że jest to jedyna skuteczna ochrona przed ukąszeniem żyjących tu węży. Lepiej
zatem nieco się spocić niż stracić życie.
Jeśli chodzi o przechowywanie wyprodukowanego wina, bo przecież nigdy nie
sprzedaje się go od razu, często musi ono przez kilka lat leżakować, to z reguły przechowuje się je w 300-litrowych dębowych beczkach. Do ich produkcji nie używa się jednak
miejscowych drzew, gdyż te ze względu na klimat mają zbyt duży przyrost i po prostu
nie nadają się do takich celów. Dlatego potrzebne beczki są sprowadzane z zagranicy.
Są one wykorzystywane tylko trzy krotnie, później nie nadają się do przechowywania
wina. Dlatego są odsprzedawane dla wytwórców Brendy.
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Jak zobaczyliśmy, magazyny są wypełnione tysiącami beczek. Niewielka pojemność
beczki jest ustalona po to by nie ponieść zbyt dużych strat gdyby wino się zepsuło, bo
przecież może się tak zdarzyć. Oczywiście w magazynie znajdują się także beczki o pojemności kilku tysięcy litrów, jest ich jednak niewiele. Ciekawie wygląda czyszczenie
beczek przed kolejnym ich użyciem. Te standardowe myte są ciśnieniowo, nie ma zatem z tym problemu, jednak jeśli chodzi o te duże to już wyższa szkoła jazdy. Trzeba je

Durban molo
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czyścić ręcznie. Umieszczony w nich właz jest duży ale jednak na tyle mały, że osoba by
się tam wcisnęła musi być szczupła, no i jest to, wbrew pozorom bardzo ciężka praca.
Dlatego nie ma chętnych do takiego zajęcia. Drugą niedogodnością jest to, że gdy już się
znajdzie ktoś chętny do tego zadania to po wejściu do środka beczki, po jakimś czasie,
nie chce z niej wyjść. Trzeba go wyciągać z niej na siłę, a to wcale nie jest takie proste.
Nawdychawszy się bowiem oparów alkoholowych pracownik zachowuje się zupełnie
irracjonalnie.
Dobre wino zależy od wielu czynników. Ważne są: ziemia, słońce i wiatr. Najlepiej zbiory zakończyć przed nastaniem mokrego sezonu czyli w okresie od lutego do
kwietnia. Jeśli chodzi o białe winogrona to wytwarzają one sok, który jest schładzany.
Czerwone nie trzeba schładzać ale za to trzeba do ich soku dodać skórki gdyż sam sok
jest biały. Dopiero owe skórki nadają mu piękny czerwony kolor. Za produkcję odpowiedzialny jest jeden człowiek. Nie ma wtedy zbiorowej odpowiedzialności. Niektóre
gatunki winogron zbierane są nocą, tak by nie zdążyły się nagrzać. Oczywiście zbiory są
robione ręcznie. Żadna maszyna nie zastąpi doświadczonego pracownika. Aby uchronić winorośle przed szkodnikami sadzi się pomiędzy nimi róże. Pojawiające się muszki
zawsze najpierw usiądą na różach, co od razu jest widoczne. Wiadomo wtedy, że trzeba
podjąć stosowne działania.
Aby zwiększyć zyski z produkcji win, których wytwarza się tutaj ponad 1500 gatunków, ich producenci tworzą zrzeszenia, zajmujące się zaopatrzeniem winnic w produkty
potrzebne do prawidłowego ich funkcjonowania oraz sprzedażą hurtową wyprodukowanych win. Wiadomo, że zakupy hurtowe obniżają ich koszty, a sprzedaż prowadzona
w ten sposób pozwala na wejście na nowe rynki zbytu i utrzymanie się na nich, mimo
sporej konkurencji. Pojedyncze winnice nie byłyby w stanie osiągnąć takich rezultatów.
Po zapoznaniu się z realiami przemysłu winiarskiego chętnie udajemy się na degustację produkowanych w tej winnicy win. W zasadzie są one dla nas prawie takie same,
chociaż niektórzy o bardziej wyrafinowanym smaku wiedzą, które z nich mają nabyć
by spożyć je podczas dzisiejszej kolacji. Mnie osobiście najbardziej smakowało wino
o nazwie Maria Magdalena, nazwane tak na cześć pierwszej właścicielki winnicy. Jest to
wino słodkie, by nie powiedzieć bardzo słodkie, różowe. Niestety jego cena jest naście
razy większa od wszystkich pozostałych. Dlatego rozlewane jest do butelek o pojemności 200 mililitrów.
Winnica, do której dotarliśmy powstała w 1692 roku, jest więc dosyć starą inwestycją. Po śmierci założyciela prace kontynuowała jego żona, wspomniana Maria Magdalena. Dochodzenie do dzisiejszego stanu wcale nie było takie łatwe. Początkowo zaorano
całe 270 ha powierzchni winnicy chcąc zlikwidować występujące tu zwierzęta, przede
wszystkim karakale stepowe (duże rysie). Szybko zorientowano się, że popełniono błąd.
Dlatego odtworzono enklawy zieleni i zwierzęta powróciły na plantacje. Jest to o tyle
ważne, że wyłapują one nieproszonych gości, którzy niszczą rosnące rośliny.
Po degustacji tak wyśmienitych trunków musieliśmy nieco ochłonąć i udaliśmy się
do pobliskiego miasteczka, które zwiedziliśmy spacerując po jego uliczkach. Od razu
zaciekawił nas budynek na głównym placu. Okazał się on siedzibą straży obywatelskiej.
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Dawniej każdy mieszkaniec miasta musiał odsłużyć określoną ilość dni dla miasta. I to
właśnie było miejsce, w którym poszczególni obywatele podczas pełnienia służby zbierali się.
Tak w ogóle to praktycznie większa część miasta ma budynki pomalowane na biało.
My udajemy się ulicą prowadzącą do widocznego na jej końcu kościoła. To tam wokół
niego znajdują się mogiły osób poległych podczas wojen.
Wracając jednak do rzeczywistości, każdy z nas chciał nabyć jakąś pamiątkę, którą
zabierze do domu. I tu właśnie nadarzyła się nam pierwsza prawdziwa okazja dostania
czegoś ładnego, wyjątkowego, a i w rozsądnej cenie. Było to bowiem małe miasteczko
niezbyt często odwiedzane przez turystów. Gdy już zakupiliśmy stosowne upominki
pozostało tylko udać się do najbliższego lokalu na zimne, to bardzo ważne!, piwo. Ciekawostką w tym lokalu okazała się toaleta. Gdy pierwsze z nas tam się udało i opowiedziało jak wygląda ten przybytek, wszyscy bez wyjątku musieli to zobaczyć. Najważniejszym wyposażeniem toalety była świeca. Przecież w każdej chwili ze względu na
kłopoty energetyczne mogli wyłączyć prąd.
Teraz czekał nas planowy odpoczynek. Udaliśmy się na lotnisko i po zajęciu miejsc
w rejsowym samolocie polecieliśmy do Durbanu, prawie 4-milionowego miasta położonego nad Oceanem Indyjskim. To tutaj została powołana w roku 2002 Unia Afrykańska.
Historia tego miasta zaczęła się w 1824 roku kiedy przybył tu Francis Farewell.
Oczywiście nie przybył on sam, przywiózł z sobą grupę kupców. Na początek założył
miejscowość Port Natal. Ze względu na klimat zakładano tu pierwotnie plantacje bawełny. Niestety brakowało siły roboczej. Zulusi nie bardzo chcieli pracować w polu.
Dlatego zaczęto sprowadzać Hindusów, którzy poszukiwali miejsca gwarantującego im
lepsze życie. Dzisiaj jest to jedno z większych skupisk Hindusów w Afryce.
Obecna nazwa miasta została nadana w roku 1835 kiedy to gubernatorem Kolonii
Przylądkowej był Beniamin D Urban. Dzisiaj Durban to przede wszystkim jeden z najpiękniejszych w Afryce portów szczycący się przeładunkiem ponad 30 mln ton towarów i obsługujący ponad 4500 statków rocznie.
Najpierw udajemy się do dzielnicy hotelowej, gdzie możemy pospacerować po
ciekawym molo ograniczonym z obu stron konstrukcjami betonowymi przypominającymi żebra wieloryba. Faktycznie robi to wrażenie, zwłaszcza sam koniec mola gdzie
rozbijają się o nie fale.
Na dalsze zwiedzanie miasta udajemy się tzw. Złotą Milą. Jest to promenada mająca
dzisiaj aż 6 kilometrów. Znajdują się tu hotele pobudowane w latach 60-tych XX wieku.
Jest to największe zaplecze hotelowe. Dzisiaj niestety miejsce to straciło na atrakcyjności. Wszystko zaczęło się kiedy skończył się apartheid. To były najgorsze lata. Czarnoskórzy mieszkańcy szukali lepszego życia. Firmy zaczęły swoje siedziby przenosić poza
centrum miasta. Nie dbano o pozostawione obiekty, które często stawały się siedliskami
ludzi dla których był to tylko przystanek w ich życiu. Nie dbali oni o nic, zwłaszcza
o czystość. Nie wystarczyło zatem, że w nocy miasto sprzątali więźniowie.
Dojeżdżamy do historycznego centrum miasta. Niestety nie jest tu tak ładnie jak
sobie to wyobrażaliśmy. Chociaż znajduje się tu wiele ciekawych budynków użytecz-
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ności publicznej, m.in. budynek dworca kolejowego. Najciekawsze jest to, że kiedy go
projektowano wykonano dwa podobne projekty. Pierwszy miał powstać w Toronto (ze
spadzistym dachem), drugi w Durbanie (z płaskim dachem). Przez bałaganiarstwo
zamieniono te projekty i w rezultacie ten z Toronto zbudowano w Durbanie. Obiekt
zbudowany w Toronto zawalił się pierwszej zimy pod naporem masy zalegającego na
płaskim dachu śniegu. Obiekt w Durbanie przetrwał. Ze względu na segregację rasową
panującą w tamtych latach posiadał on osobne perony dla białych, osobne dla czarnych.

Durban
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Pierwszy ratusz miejski powstał w 1885 roku. Był przygotowany na tysiąc miejsc
dla deputowanych. Szybko okazał się za mały. Dlatego sprzedano go w 1900 roku dla
poczty. Nowy wybudowano w roku 1910. 23 grudnia 1900 roku na schodach ratusza
przemawiał Winston Churchill, który był wówczas korespondentem wojennym.
Nowy obiekt został zbudowany z dużym rozmachem, a do tego uwzględniono
w nim zasady bezpieczeństwa w razie wybuchu pożaru. Został on tak zaprojektowany,
że ewentualny ogień mógł być unicestwiony w poszczególnych jego sekcjach. Znajduje
się tu wiele ozdobnych detali czy wyposażenia typu armaty itp. Na placu widzimy kilka
pomników, w tym pomnik królowej Wiktorii, a także miejsce upamiętniające żołnierzy
angielskich poległych w I i II wojnie światowej. Najpierw jednak, w czasie kiedy założono miasto, teren ten był wykorzystywany jako miejsce handlowe. To tutaj koncentrowało się życie miasta.
Głównym celem naszej wędrówki był rodzinny park wodny i oceanarium
„uShaka Marine World” będący jednym z największych tego typu obiektów na świecie.
Jest to miejsce, w którym możemy zobaczyć pokazy fok czy delfinów. Najciekawszym
jednak dla nas pozostają dziesiątki wielkich akwariów zainstalowanych we wraku potężnego statku. Możemy tutaj obejrzeć olbrzymie rekiny, płaszczki, żółwie jak i mniejsze
ławice ryb, w tym również wyjątkowe okazy fauny oceanicznej. Aby nie znudziło nas
oglądanie takiej ilości ryb wymyślono opaski zakładane na przegub ręki upoważniające
do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia do tego obiektu. Jest to bardzo ciekawe
rozwiązanie pozwalające na odetchniecie w jednym ze znajdujących się obok barów czy
zrobienie zakupów, a nawet skorzystanie z kąpieli w oceanie, by ponownie wrócić do
okrętu i dokończyć zwiedzanie.
Akwaria są tu tak wyeksponowane, że naprawdę można przerazić się podchodząc
zbyt blisko do szyb odgradzających drapieżniki od nas. Po zapoznaniu się z ofertą Cen-
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trum powiem, że najciekawszym był właśnie spacer w statku i podglądanie pływających
w poszczególnych akwariach ryb.
Z Durbanem wiąże się kilka ciekawych historyjek. Otóż to tutaj wiele lat życia spędził Mahatma Gandhi, który jako młody prawnik przybył by odbyć tu praktykę. Kiedyś
wybierając się w podróż pociągiem jako Hindus kupił bilet I klasy. Nie zdawał sobie
sprawy, że to nie Indie i, że tutaj jest obywatelem gorszej kategorii. Nic też dziwnego, że
na pierwszej stacji konduktor wysadził go z pociągu. Po tym przykrym doświadczeniu
Gandhi zaczął walczyć o prawa dla czarnych. Przez 21 lat swojego tu pobytu udało mu
się sporo spraw wyprostować i nieco ulżyć doli tej części mieszkańców.
Tak na koniec podam, że Vasco da Gamma, który przybył tutaj w roku 1497 nadał
temu miejscu nazwę Rio de Natal, co w tłumaczeniu z portugalskiego znaczy Boże Narodzenie. Dotarł tu bowiem w dzień przed tym ważnym świętem.
Gdy w końcu wyjeżdżamy z Durbanu wiemy, że wreszcie będziemy mieli okazję
zobaczyć prawdziwe hipopotamy. Udajemy się drogą wzdłuż Oceanu Indyjskiego do
iSimangaliso Wetland Park. Jest to obszar ochrony przyrody wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Park o powierzchni ponad 3280 km kw. obejmuje zarówno
wybrzeże Oceanu Indyjskiego, tereny podmokłe otaczające jezioro oraz samo jezioro
St. Lucia.
Pierwszym zaskoczeniem jest dla nas widok
znaków drogowych informujących o tym, że po
drogach mogą włóczyć się dzikie hipopotamy.
Na razie nie widzimy ich. Jednak gdy wjeżdżamy
na most w wodzie widać kilkanaście wystających
z wody główek tych zwierząt bacznie obserwujących otoczenie. Niebawem będziemy mogli
zobaczyć je z bliska. Najpierw zatrzymujemy
się w niewielkiej osadzie by skorzystać z toalety
i kupić sobie coś do picia. Gdy wreszcie dociera-

34

A F RY KA P O ŁU D N IOWA

my do parkingu przy przystani witają nas śpiewem i tańcem młodzi ludzie zachęcający
do wspólnej fotografii i złożenia jakiegoś tipa. Muszę przyznać, że wcale nie musieli nas
długo namawiać. Ich występ był fantastyczny.
Gdy tylko zajęliśmy miejsca na stateczku, kapitan odbił od przystani i popłynął
w stronę widzianych wcześniej hipopotamów chłodzących się w wodzie w okolicach
mostu. Jak było do przewidzenia zanim tam dopłynęliśmy nie było już ich. Zaraz jednak
dojrzeliśmy kolejne stado hipków. Podpłynęliśmy do nich tak blisko, że niemal można
było dotknąć ich ręką. Powiedziano nam by jednak tego nie robić, by nie zdenerwować
zdawałoby się powolnych zwierząt. Hipopotam ma bardzo delikatną skórę dlatego całe
dnie schładza się zanurzony w wodzie. Jak się okazuje nie potrafi on pływać, więc gdy
zobaczymy go w wodzie możemy być pewni, ze stoi na dnie. Nawet gdy się przemieszcza
przez głębsze obszary przeskakuje je. Swoje młode popycha nosem by się nie utopiły.
Hipopotamy są bardzo niebezpieczne. Potrafią biegać po lądzie z szybkością 50 km na
godzinę. Są zwierzętami nocnymi, stąd te znaki drogowe. W nocy wychodzą na łąki by
najeść się trawy, to w końcu zwierzęta roślinożerne. Często zdarza się, że wędrują po pobliskich wioskach. Lepiej dla mieszkańców nie wchodzić im wtedy w drogę. Ze względu
na swoją wagę hipopotam sunie jak czołg. Gdy dopadnie swoją ofiarę rozszarpuje ją na
części, oczywiście nie zjadając jej. Wszak bardziej, jak już wspomniałem, smakuje mu
trawa. Potrafi jednak jednym kłapnięciem paszczy przepołowić łódkę. Dlatego w jeziorze obowiązuje zakaz pływania. Zresztą w wodach jeziora oprócz kilkuset hipopotamów przebywa prawie tysiąc krokodyli. Do tego pływają tu rekiny, które przystosowały
się do życia w słodkiej wodzie. No nie tak do końca słodkiej. Mierzeja oddzielająca
jezioro od oceanu cyklicznie raz na dekadę jest rozrywana przez sztorm i słona woda
miesza się wtedy ze słodką.
Jeśli chodzi o nasze hipopotamy to potrafią one wstrzymać oddech na okres od 5
do 8 minut. Dlatego gdy znikną nam pod wodą wystarczy cierpliwie zaczekać. W końcu
muszą się wynurzyć by zaczerpnąć powietrza. Jak będziemy mieli szczęście zobaczymy
jak ziewają a nawet jak się przywołują. Ich ryk potrafi wywołać gęsią skórkę.
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Ciekawie przedstawia się sprawa porodu u hipopotamów. Otóż mama gdy przyjdzie jej pora oddala się od stada. Wraca doń dopiero po kilku tygodniach gdy maluszek
jest już bardziej samodzielny. Oczywiście tylko wtedy gdy urodzi dziewczynkę. Gdy
urodzi chłopczyka wraca do stada dopiero po 6-10 miesiącach. Jest to spowodowane
obawą by tatuś nie zgładził potencjalnego pretendenta do władzy!
Mijając gęste zarośla możemy przyjrzeć się tysiącom kul zawieszonych na trzcinach
będących domkami dla ciekawych ptaków. W końcu udaje nam się dojrzeć wygrzewającego się w trawie krokodyla. Nie jest on jednak zbyt duży. Szczerze mówiąc, zawiódł
nasze oczekiwania.
Humor przywróciła nam opowieść o pochodzeniu hipopotama. Okazuje się, że gdy
Pan Bóg stworzył hipopotama powiedział mu, że będzie on żył w wodzie. Po namyśle
jednak rzekł do hipcia: ponieważ jesteś bardzo gruby obawiam się, że wyjesz mi wszystkie ryby z jeziora, dlatego muszę wygonić ciebie z wody. Przerażony taką perspektywą
hipcio poprosił by Bóg pozwolił mu korzystać z uroków chłodnej wody. Obiecał przy
tym, że nawet nie skosztuje ryby. Dlatego teraz gdy widzimy jak zanurzony w wodzie
pokazuje swoją wielką paszczę musimy wiedzieć, że on wcale nie ziewa tylko pokazuje
Bogu, że nie ma w niej ryb.
Czasami zdarzają się oswojone hipopotamy. Jeden o imieniu Henry był traktowany jako swoista maskotka. Chodził sobie po wiosce nikomu nie wyrządzając krzywdy.
Niestety któregoś razu pojawił się tu turysta-myśliwy i odstrzelił Henrego. Nie muszę
mówić, że szybko musiał wziąć nogi za pas i uciekać jak najdalej. Marnie skończyłby
gdyby mieszkańcy wioski go dopadli.
Jest jeszcze jeden oswojony hipopotam, a właściwie hipopotamica. Nazywa się Jessica, została znaleziona gdy błąkała się po okolicy pozbawiona opieki. Jej znalazcy państwo Shirley i Toni Joubert zaopiekowali się nią i żyje ona w ich domostwie już 20 lat.
Obecnie waży 1600 kg więc jeszcze nie może mieć dzieci. Dlatego trzyma się „domu”.
Hipopotamica aby móc urodzić zdrowe dziecię musi ważyć co najmniej 2 tony. Jessica
zatem ma przed sobą jeszcze trochę czasu. Na razie zjada codziennie 80 kg pożywienia.
Rano pozuje turystom, próżniej pływa z innymi hipopotami w jeziorze, a na wieczór
wraca do domu.
Po takich przeżyciach musimy spieszyć się by przed zmrokiem dotrzeć do hotelu.
Jadąc widzimy rozproszona zabudowę znajdującą się po obu stronach drogi. Co jakiś
czas spotykamy okrągłe chatki. Jest to typowa zabudowa zamieszkujących ten teren Zulusów. Zresztą widzimy jak pilnują oni wypasane przy drodze krowy. Są to zwykle stada
liczące maksymalnie do 10 sztuk.
Krowa to bardzo ważne zwierzę dla Zulusów. Jest to właściwie środek pieniężny.
Młody Zulus musi liczyć się z tym, że gdy zechce znaleźć sobie żonę, musi za nią zapłacić, właśnie krowami. Z reguły żona kosztuje 9-11 krów. Dzisiaj czasy się zmieniły i zamiast krów można przekazać ekwiwalent pieniężny. Typowa wioska zuluska to okrągłe
chatki pełniące różne role. Obejście rodziny musiało składać się z chatki przeznaczonej
dla głowy rodu, jego matki (ta była największa), kilku chatek dla poszczególnych żon,
lokum dla znachora (lekarza) oraz koralu dla bydła umieszczonego pośrodku chronionego płotem uplecionym z kolczastych gałęzi.
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Gdy tak sobie jechaliśmy ładną drogą kierowca raptownie zahamował i skręcił na
widoczny parking. Okazało się, że gdy zbliżyliśmy się do owego parkingu zapaliło się
czerwone światło nad drogą i pojawiła się strzałka z nakazem zjechania na pobocze.
Jakież było nasze zaskoczenie gdy okazało się, że nasz autobus został przez komputer
zakwalifikowany jako przeciążony. Musieliśmy wjechać na wagę by sprawdzić czy pozwolą nam pojechać dalej. Oczywiście normalna waga wykazała, że mamy niedomiar,
więc pozwolono nam kontynuować podróż.
W końcu, już po zmroku docieramy do miejsca, w którym skręcamy w kierunku
bramy znajdującej się w płocie ciągnącym się po horyzont w obie strony. Okazuje się,
że jest to brama wjazdowa do prywatnego ośrodka, w którym znajduje się hotel, domki
wypoczynkowe, a po którego terenie biegają wolno różne ciekawe zwierzaczki. Od razu
jesteśmy poinformowani, że nie musimy się obawiać, gdyż w tym ośrodku nie ma drapieżników.
Nasza przewodniczka dzwoni pod numer telefonu zamieszczony na bramie i po
chwili ta rozsuwa się umożliwiając wjechanie do środka. Dalej jedziemy drogą gruntową, musimy zatem znacznie zwolnic. Po jakimś kilometrze na drodze stoi całe stado młodych żyraf. Wcale nie mają zamiaru nam ustąpić. W końcu wchodzą w zarośla
i możemy jechać dalej. Gdy docieramy na miejsce jest tak ciemno, że nie widzimy jak
wygląda nasz ośrodek.
Teraz po całym dniu miła odmiana. Kwaterujemy się w parterowych bungalowach.
Jest w nich wszystko czego nam potrzeba. Odświeżamy się i idziemy na kolację. W sumie nie wiem po co przed restauracją rozpalono wielkie ognisko. Nikt przecież z nas
nie ma ochoty w takim upale siedzieć przy ogniu. Gdy kończymy posiłek gospodarze
zaskakują nas miłą niespodzianką. Obsługujący nas przy posiłku przebierają się w regionalne stroje i prezentują miejscowe pieśni. Na koniec zachęcają byśmy się do nich
przyłączyli. Niektórzy to czynią i robi się świetna zabawa. Nagrodzeni za takie przyjęcie sporymi napiwkami biorą się za sprzątanie stołów a my udajemy się na zasłużony
odpoczynek. Nie położyliśmy się jednak od razu. Początkowo myśleliśmy, że opowieści obsługi o wpełzających do łóżek wężach to wytwór ich wyobraźni, jednak gdy nagle spod drzwi wbiegła do pokoju spora jaszczurka, szybko sprawdziłem pościel. Na
szczęście nic tam nie było. Jaszczurka jak szybko do nas zawitała, tak szybko uciekła na
dwór. Można w końcu było spuścić moskitierę i położyć się spać. Jutro czeka nas długi
przejazd. Mamy odwiedzić sąsiedni kraj. Jest to ostatnia monarchia absolutna. Ale to
dopiero jutro, na razie trzeba się przespać.
Ranek przywitał nas piękną pogodą. Do tego nieopodal zabudowań zobaczyliśmy
żyrafy i wiele innych jeszcze nie widzianych przez nas zwierząt. Na początek bardzo
urozmaicone i syte śniadanie, no i w drogę. Ruszamy w stronę kraju znanego do niedawna jako Swaziland. Obecnie, gdy król podjął decyzję o zmianie nazwy jest to Eswatini. Tak naprawdę jest to jedno z najmniejszych państewek w Afryce. Zachętą do jego
odwiedzenia jest krajobraz. Minusem przejazdu przezeń jest konieczność wykupienia
dwukrotnej wizy. Oczywiście płatnej tylko gotówką i to w dolarach amerykańskich. Gdy
podjeżdżamy na przejście graniczne okazuje się, że jego standard wcale nie odbiega od
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tego typu obiektów budowanych obecnie. Ponieważ nie wolno pokonywać, w sumie nie
wiadomo dlaczego, przejścia jadąc w autobusie, wysiadamy i dalej idziemy pieszo. Nie
wolno także robić zdjęć. Cieszymy się jednak z widoku rosnących tutaj drzew zwanych
gorejącymi. Czerwień ich kwiatów na tle zielonych liści jest niesamowita.
Gdy tylko dopełniliśmy formalności paszportowych udaliśmy się do znajdującego
się na przejściu sporego sklepu. Można w nim płacić randami, trzeba jednak uważać,
i to nie na przelicznik wynoszący 1 do 1, trzeba uważać na wydawaną resztę. Nie ma
zmartwienia gdy zakupy oscylują wokół okrągłej liczby, otrzymane wtedy monety królestwa możemy zatrzymać na pamiątkę. Gorzej jest wtedy gdy reszta jest spora. Niestety
ich pieniądze do niczego nam się nie przydadzą. Muszę przyznać, że pierwszy raz tak
szybko zjadłem kupione lody. Powód takiego postępowania był oczywisty. Rozpuszczały się dosłownie w oczach. Kilka minut i nie byłoby czym się delektować.
Obecnie rządzi tu król Mswati III. Działa tylko jedna legalna partia. Rządy w imieniu króla sprawuje premier oraz Izba Zgromadzeń i Senatu. Każdy kto chce posiadać
kawałek ziemi musi ją wydzierżawić od króla, który jest jej właścicielem.
Niestety przejeżdżając przez ten niewielki kraj nie mieliśmy okazji dokładnego
jego poznania. Widzieliśmy tereny na których znajduje się siedziba matki króla, są one
jednak niedostępne dla postronnych. Ciekawym jest tutaj obchodzony raz na w roku,
w sierpniu, Taniec Trzcin. Polega on na tym, że z całego kraju przybywa do stolicy tysiące młodych kobiet, kiedyś były to wyłącznie dziewice, dzisiaj niekoniecznie, które
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przez pierwsze dni ścinają trzciny przekazywane próżniej w darze królowej matce. Król
w podziękowaniu przekazuje im mięso z ubitych krów. Nie zawsze ale czasami król
wybiera spośród przybyłych kobiet nową żonę. Oczywiście nie czyni tak bo ma kaprys.
Cały dowcip polega na tym, że wybierając kolejną żonę bierze kobietę z rodu rządzącego plemieniem w danym regionie kraju. Jako małżonek ma obowiązek wystawić jej dom
i realizuje swoją powinność w regionie, z którego pochodzi wybranka. Osiąga w ten
sposób dwie, a nawet trzy korzyści. Po pierwsze ma gdzie się zatrzymać podczas wizyty,
po drugie jego nowa żona donosi mu co się dzieje na tym terenie, po trzecie w końcu
to właśnie jego żona przekazuje miejscowym władcom wywodzącym się z jej rodziny
zalecenia i rozkazy królewskie. Sprytne to, prawda.
Wracając jednak do naszych atrakcji docieramy do miejsca znanego z produkcji
świec. Ale nie takich zwykłych, są to świece w różnych kształtach, nawet zwierząt. Swazi
Candles założone w 1982 roku rozprowadza swoje wyroby do 20 krajów świata. Można
tutaj nie tylko nabyć ciekawe świece ale także uczestniczyć w specjalnych warsztatach.
Ciekawa jest sama historia powstania tego zakładu. Otóż założyło go dwóch absolwentów sztuki z RPA. Wykorzystali do tego celu oborę po starej mleczarni. Dzisiaj firma
zatrudnia ponad 200 osób.
Dla nas ta chwila odpoczynku była także okazją do nabycia ciekawych wyrobów
rękodzieła. Była także okazją do sprawdzenia naszej sprawności handlowej. Okazało się,
że niektórzy z nas zapłacili za te same wyroby nawet 40% mniej.
Kolejnym ciekawym miejscem był „Dom w ogniu”. To co zobaczyliśmy było niesamowite. Niby taki sobie teatr przydrożny. Jednak gdy bliżej się jemu przyjrzeliśmy okazał się czymś wyjątkowym, zupełnie innym. Organizowane są tu przedstawienia daleko
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Teatr „Dom w ogniu”

wybiegające poza naszą wyobraźnię. Do tego te wszystkie dziwaczne ozdoby. Nawet
ubikacje to małe dzieła sztuki. Czas tu spędzony nie był czasem straconym. Mogliśmy
trochę odreagować od poważnych spraw pokazywanych nam w dniu dzisiejszym.
Prawdziwy jednak odpoczynek zapewniła nam wizyta w wiosce plemienia Suazi.
Oprowadzająca nas przewodniczka zdradza jak takie miejsce było budowane, na jakich
zasadach w nim mieszkano, i pozwala nam wejść w miejsca, do których tak naprawdę
nie powinna nas wpuszczać. Chociaż w jednym wypadku nie ustąpiła i do miejsca zarezerwowanego dawniej tylko dla mężczyzn nie wpuściła kobiet. Było to miejsce, w którym przybywający mężczyźni radzili nad przyszłością plemienia, a także przygotowywali posiłki, których spożywanie było zabronione kobietom. Chodziło np. o potrawę
z mózgu krowy, która według wierzeń czyniła jedzącego mądrzejszym. Przecież kobieta
nie mogła być mądrzejsza od swojego mężczyzny! Z kolei gdyby zjadła nóżki mogłaby
uciec od męża. Lepiej zatem było zapobiegać takim sytuacjom i mężczyźni takie potrawy gotowali sobie sami.
Aby nasza wizyta była jak najbardziej realna gospodarze przygotowali się do tego
stopnia, że nawet wyłożyli na klepisko w głównej chacie łajno krowie. Miało to m.in.
ochłodzić pomieszczenie. Faktycznie było nieco chłodniej. O „zapachu” nie wspomnę.
By ochłonąć udaliśmy się do restauracji, jeśli można tak nazwać tego typu obiekt.
Faktem jest, że podali dobre jedzenie, zimne piwo, no i było tutaj czysto. Do tego ten cudowny widok. Sącząc chłodne napoje podziwialiśmy znajdujący się po drugiej stronie
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Wioska plemienia Suazi, w królestwie Eswatini, dawniej Swaziland
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rzeczki wyniosły szczyt, mający niezwykłą historię. Był to bowiem szczyt, z którego król
kazał zrzucać dezerterów umykających z pola walki. Oczywiście oficjalne stanowisko
było takie, że gdyby któryś z nich przeżył zyskiwał wolność. Na dole jednak czekały
na nich wygłodniałe krokodyle. Nawet dzisiaj widzimy tabliczki ostrzegające nas przed
samowolnym oddalaniem się od obiektu ze względu właśnie na szwendające się tutaj
gady. Na pocieszenie mogliśmy zrobić sobie zdjęcia z ustawionymi rzeźbami przedstawicieli plemienia Suazi.
Teraz czekała nas wizyta w miejscu niezwykłym. Według przewodniczki miała to
być najgorętsza atrakcja turystyczna Swazilandu. Ciekawe co to takiego? Początkowo
nic nie wskazywało by było to coś ciekawego. Niepozorny budynek. Gdy jednak weszliśmy do środka nie mogliśmy uwierzyć oczom. Toż to prawdziwa huta szkła. Ngwenya
Glass szczyci się tym, że każdy wykonany tutaj przedmiot w 100% pochodzi ze szkła
z recyklingu.
Przechadzając się pomostami umieszczonymi nad stanowiskami pracy widzieliśmy jak
pracownicy wydmuchują z kulek szklanych przepiękne rzeczy. Oczywiście z takiej odległości nie
mogliśmy zobaczyć szczegółów ale po chwili,
gdy zeszliśmy do firmowego sklepu, patrząc na
zgromadzone przedmioty, byliśmy wprost oczarowani. Nic dziwnego, że większość kupiła coś na
pamiątkę.
Następnego dnia, po noclegu spędzonym już
w RPA wyruszamy na safari do Parku Krugera.
Muszę przyznać, że do tej pory wyobrażaliśmy
sobie to jako wspaniałą wycieczkę, podczas której mieliśmy zobaczyć tysiące zwierząt.
Park został założony w 1898 roku przez ówHuta szkła Ngwenya Glass
czesnego prezydenta Transwalu – Paula Krugera.
Prawda jak niewiele trzeba by przejść do historii. W tym jednak wypadku Kruger musiał poczekać na to do roku 1926, wtedy to bowiem nadano parkowi jego imię. Początek
obecnie chronionego obszaru nie był jednak taki ciekawy. Najpierw myśliwi podnieceni
ilością znajdującej się tu zwierzyny zaczęli masowa ją wybijać. Dopiero gdy pojawiła
się wizja, że obszar ten zostanie całkowicie pozbawiony zwierzyny zaczęto działać. Początkowo utworzono tu mały rezerwat, później po przyłączeniu doń kolejnych terenów
powstał obszar ochrony zbliżony do dzisiejszego parku. Pozwoliło to uratować ten teren
od całkowitej utraty zwierzyny. Powoli przybywało zwierząt. Powiem jednak, na podstawie tego co sam tutaj zaobserwowałem, że patrząc na fakt iż teren ochrony to ponad
2 mln hektarów, zwierząt jest tutaj niewiele. No może wynika to właśnie z faktu tej
olbrzymiej powierzchni. Faktem jest jednak to, że podczas naszego safari wcale nie widzieliśmy tak wiele zwierząt jak byśmy się spodziewali. Oczywiście było dla nas wielką
atrakcją zobaczenie rzadkich okazów zwierzyny, ale nie było tego „ach”!
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Uczestnicy safari

Z samego ranka czyli przed siódmą rano przybyli rangerzy, którzy zapakowali nas
do kilku odkrytych samochodów terenowych. Początkowo mieliśmy podjechać do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Parku autobusem, jednak ten się zepsuł. Dlatego
przysłano po nas z Parku wspomniane samochody. Niestety były one przystosowane
do zwiedzania parku, więc były to auta odsłonięte, w których nie mieliśmy praktycznie
żadnej ochrony przed wiatrem. Jakoś jednak przeżyliśmy podróż do Parku. Co prawda
mimo 30 stopni Celsjusza musieliśmy założyć kurtki ale był to nieistotny szczegół.
Gdy tylko załatwiliśmy formalności ruszyliśmy w trasę. Od razu zaskoczyło nas,
że jedziemy asfaltową drogą. Okazało się, że jest to tutaj norma. Mamy nadzieję na zobaczenie wielkiej piątki afrykańskiej czyli pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt
Afryki patrząc na nie przez pryzmat polowania pieszego. Rzadko się to udaje podczas
jednodniowego safari. No ale zobaczymy jak będzie tym razem.
Początkowo nic nie wskazywało by były tu jakiekolwiek zwierzęta. Chociaż po
przejechaniu kilku kilometrów pojawiły się pierwsze antylopy – impale. Najpierw pojedyncze sztuki, potem całe stada. Mimo, że jest to park narodowy, główne szerokie drogi,
jak już wspomniałem, mają nawierzchnię asfaltową. Na drodze pojawiły się spore kupy,
to znak że szły tędy słonie. Musimy uważać by nie najechać na taką kupę gdyż słoń ma
bardzo słaby przewód trawienny i wydala połowę tego co zjadł w stanie nieprzetrawio-
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Park Krugera

nym, w tym gałęzie akacji z wielkimi kolcami, które bez problemu mogą przebić oponę.
Wkrótce dostrzegamy stadko zebr, później żyraf. W końcu natrafiamy na dwa słonie. Po
chwili spomiędzy drzew wychodzi kolejny, ogromny okaz. Są jeszcze inne zwierzęta. Te
jednak nie podniecają nas specjalnie.
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Po kilkugodzinnym objeździe zjeżdżamy do punktu wypoczynkowego na posiłek.
Musimy tu tylko uważać na bacznie nas obserwujące małpy, które tylko czyhają by zwędzić nasze śniadanie.
Najedzeni ruszamy w dalszą trasę. Zaraz widzimy wielkie ptaki siedzące na gałęziach drzew. W końcu nad rzeką widzimy całe stado słoni, nawet maluchy. W cieniu
wielkiego drzewa leżą dwa piękne lwy. Wygląda na to, że nie jest im obcy widok turystów więc całkowicie nas ignorują. Niepocieszeni wracamy do punktu wypoczynkowego na kolejny posiłek. W końcu trzeba mieć energię gdyby przyszło nam uciekać przed
takim kociakiem.
Decydujemy, że temperatura, która właśnie osiągnęła 40 stopni dała nam się tak we
znaki, że nie ma sensu przedłużać dalszej jazdy. Ruszamy w stronę bramy wjazdowej
do parku. A tu nagle miła niespodzianka. W rzece odpoczywają bawoły. Mamy trzecie zwierzę z listy wielkiej piątki. Gdy podziwiamy piękne wzgórze na skale dostrzegamy leżącego lamparta. Ten po chwili schodzi w dół, prosto w kierunku naszego autka.
Przyznam, że chyba wszyscy poczuliśmy się niezręcznie. Przecież nasz samochód jest
odkryty, nie ma żadnych zabezpieczeń. Na szczęście lampart zatrzymuje się w trawie
przy poboczu, robi siusiu, czyżby pokazywał gdzie nas ma?, i przechodzi wokół naszego
samochodu. Ci siedzący na skrajnych siedzeniach mają go na wyciagnięcie ręki. Robią zdjęcia, chociaż starają się za bardzo nie wychylać. Kątem oka dostrzegam, że nasz
kierowca kładzie rękę na kaburze broni. W końcu lampart obchodzi samochód i idzie
w krzaki. Widząc uciekającą impalę nawet nie zareagował. Widocznie był najedzony. To
by wyjaśniało jego brak zainteresowania świeżym mięskiem. Później dowiedzieliśmy
się, że lampart nie lubi mięsa ludzkiego, a ponieważ w Parku nie brakuje pożywienia,
nie ma problemów z jego zdobyciem, więc nie jest zainteresowany przyglądającym się
mu turystom.
Mamy czwartego przedstawiciela wielkiej piątki. Jesteśmy spełnieni. Przewodniczka mówi, że rzadko zdarza się by podczas jednodniowego pobytu w Parku udało się
zobaczyć aż czterech przedstawicieli wielkiej piątki.
Przed bramą widzimy jeszcze gużdżce i stadko hien. Okazuje się, że impale, by
zapewnić bezpieczeństwo swoim noworodkom, potrafią wstrzymać poród o wiele dni.
Czekają na porę deszczową, kiedy wszędzie jest pod dostatkiem jedzenia. Do tego gdy
wszystkie rodzą w jednym terminie istnieje większa szansa na to by jak najwięcej młodych przeżyło.
W końcu po całodniowym safari wracamy do miejsca noclegu. Po drodze drobne
zakupy i już czeka na nas grill. Wracając do pokoi musimy uważać na biegające wszędzie dzikie króliki. Nie są one niebezpieczne ale można się o nie potknąć.
Jutro mamy dotrzeć do Johannesburga. Najpierw jednak musimy pokonać panoramiczną trasę Route. Teraz kąpiel i odpoczynek.
Rano docieramy do miasteczka Pilgrims Rest gdzie osiedlili się poszukiwacze złota.
Gorączka złota w XIX wieku spowodowała nie tylko szybkie wzbogacenie się ludzi ale
także chęć korzystania z tego bogactwa. Powstało zatem wtedy wiele obiektów użytkowych jak i zwykłych domów. Dzisiaj odwiedzając to ukryte w górach miasteczko mo-
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żemy poczuć się jak byśmy cofnęli się o sto lat wstecz. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć
od górnej części miasteczka z usytuowanym tam pomnikiem poświęconym żołnierzom
poległym w XX wieku. Zobaczymy tutaj prawdziwy bank, stację benzynową, hotel czy
wreszcie ciekawe muzeum z eksponatami motoryzacyjnymi. Najważniejszym jest sama
atmosfera udzielająca nam się podczas spaceru. Można tutaj kupić od handlujących
kobiet smaczne orzeszki macadami zarówno w stanie nieprzetworzonym jak i prażone.
Zapewniam, że są one bardzo smaczne. Zwłaszcza te prażone.
Teraz czeka nas prawdziwe wyzwanie. Mamy wjechać w Góry Smocze i podziwiać
kanion rzeki Blyde. Ale najpierw zatrzymujemy się by dojść do „Bożego Okna”. Jest to
miejsce niezwykłe choć zabezpieczone barierkami nie sprawia już wrażenia jakbyśmy
mieli pofrunąć w kilkusetmetrową przepaść rozpościerającą się pod nami. Wrażenie
jednak, gdy patrzymy na horyzont, jest niesamowite. Dzisiaj mieliśmy niezwykłe szczęście gdyż ze względu na panujący tutaj mikroklimat bardzo często występuje niesamowicie gęsta mgła i w zasadzie nic nie widać. Myśmy mieli okazję podziwiać całą panoramę. Łącznie z 900 metrową przepaścią.
W dalszej części naszej podróży docieramy do niezwykłego miejsca. Znajduje się
tam Wodospad Berliński (Berlin Falls). Tak, Berliński. Jego nazwa została nadana przez
berlińskich górników przybyłych tutaj podczas gorączki złota. Znajduje się on na rzece
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Wodospad Berliński na rzece Sabine River

Sabine River i ma wysokość ponad 80 metrów. Swoim kształtem przypomina świecę
z knotem u góry.
Wkrótce okazało się, że opisywany wodospad to nic w porównaniu z tym co zobaczyliśmy w Bourkes Luck Potholes. Podczas krótkiego spaceru zobaczyliśmy wyrzeźbione w skałach przez wodę cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde. Całość terenu została udostępniona odpowiednio przygotowanymi ścieżkami połączonymi ciekawymi
w formie mostami przewieszonymi nad korytem rzeki. Możemy tutaj zobaczyć w jaki
sposób udostępniane są tereny górskie dla turystów. Prowadzi tędy bowiem oznakowany szlak turystyczny.
Nieco dalej zatrzymujemy się nad jednym z najgłębszych kanionów świata Blayde River Canyon. Możemy tam przespacerować się ścieżkami podziwiając niezwykłe
widoki. Musimy jednak powściągnąć swoje zapędy by nie podejść zbyt blisko urwiska.
Widoki są tu naprawdę obłędne. Zwłaszcza ten na Three Rondavels czyli położone po
drugiej stronie rzeki trzy szczyty wyglądające jak chatki ludu plemienia Xhosa. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj siedzieć bez końca podziwiając te wspaniałe widoki. Niestety
mieliśmy ograniczony czas, a do tego chcieliśmy jeszcze nabyć jakąś pamiątkę na licznych straganach jakie znajdują się przy parkingu. Mam nadzieję, że zrobione zdjęcia
pozwolą mi później, po powrocie do domu, wczuć się jeszcze raz w tę atmosferę.
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Góry Smocze, kanion rzeki Blayde
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Blayde River Canyon

Ciekawym doświadczeniem było to co nas spotkało podczas dalszej jazdy autobusem. Otóż gdy zmierzaliśmy do Johannesburga rozpoczęła się burza, taka prawdziwa.
Najpierw zaczął padać deszcz, później grad. Temperatura z 26 stopni w ciągu kilku minut spadła do 15. Zrobiło się tak zimno, że kierowca musiał włączyć ogrzewanie!
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Na szczęście burza jak szybko przyszła tak szybko przeszła. Dojechaliśmy do stacji
benzynowej położonej na skrzyżowaniu dróg. Jak się okazało nie była to zwykła stacja.
I wcale nie chodzi o jej wielkość. Sama bowiem jest typowym tego rodzaju obiektem.
Ważnym była cała otoczka. Otóż znajduje się tu kilka restauracji i sklepów. Przed stacją
możemy podziwiać zabytkowe traktory marki Farmall. Za stacją natomiast właściciel
stworzył olbrzymi park, na którym żyją stada nosorożców. Tak, nosorożców. Mieliśmy
zatem okazję zobaczyć ostatnie zwierzę zaliczane do wielkiej piątki afrykańskiej.
Teraz nic już nie stało na przeszkodzie byśmy dotarli do Johannesburga, zwłaszcza
że prowadziła do niego pięciopasmowa autostrada.
Johannesburg to największe miasto, no może aglomeracja w RPA, zamieszkała
przez 10 mln ludzi. Jest to miasto tak różnorodne, że nie sposób poznać go podczas jed-
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nej wizyty. Największą bolączką miasta jest brak
publicznej komunikacji. Oczywiście istnieją prywatne firmy przewozowe jednak nie są w stanie
sprostać wymaganiom tak wielkiego organizmu
miejskiego. Państwowa komunikacja też nie jest
wystarczająca. Rozwiązaniem byłoby wybudowanie metra. Niestety jest to jednak niemożliwe.
Wynika to z faktu, że gdy odkryto tutaj pokłady
złota zjechali poszukiwacze z całego świata. Wykupili oni niewielkie działki, które przekopywali w nadziei na to, że trafią na skarb. W czasach
późniejszych, gdy powierzchniowe złoża wyczerpały się powstawały firmy przejmujące owe
działki i budujące kopalnie najpierw odkrywkowe, później głębinowe. W rezultacie doprowadzono do tego, że w dniu dzisiejszym struktura
podziemna terenu na którym leży Johannesburg
wygląda jak szwajcarski ser. Po prostu, ze względów bezpieczeństwa nie da się tutaj wybudować kolei podziemnej. Pewnego rodzaju rozwiązaniem była rozbudowa tzw. szybkiej kolei, której trasa powstała na betonowym wiadukcie. Kolejka ta została zbudowana

Siedziba spółki zajmującej się wydobyciem platyny
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na potrzeby odbywających się tutaj w roku 2010 Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Jest
to jednak jak na razie jedyna tego typu inwestycja. Do tego wcale nie najtańsza patrząc
pod kątem jej klientów. Są tu pewne rozwiązania jeśli chodzi o komunikację autobusową ale wciąż jest to za mało w stosunku do oczekiwań.
Dzisiaj spotkała nas, jeśli można tak powiedzieć, ciekawa przygoda. Otóż gdy dotarliśmy do hotelu okazało się, że jest to bardzo nowoczesny obiekt położony niemal
w centrum miasta. Jego architekt jednak nie do końca przemyślał czemu ma służyć
taki obiekt. Zaprojektował niewielkie pokoiki pozbawione szaf, wieszaków i innych tego
typu udogodnień. Musieliśmy zatem swoje rzeczy rozłożyć na podłodze. Później gdy
udaliśmy się na kolację do pobliskiej restauracji rozpadał się taki deszcz, że nie było
szansy przedostać się na drugą stronę ulicy. Okazało się jednak, że ludzie mogą być dla
siebie życzliwi i obsługa poszczególnych sklepów i lokali usytuowanych w sąsiednim
budynku tak nami pokierowała, że przechodząc przez ich lokale dotarliśmy w końcu do
restauracji, w której czekano na nas z kolacją.
Początki Johannesburga wiążą się ze znalezieniem nieco ponad sto lat temu samorodka złota. Nie od razu jednak rozpoczęło się tutaj wydobywanie złota na wielką skalę.
Z samego rana, zaraz po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie Johannesburga. Najpierw
przejeżdżamy do Egoli – legendarnego Złotego Miasta. Odkrywca złota, nie zdając sobie sprawy, z wartości swojego odkrycia, odsprzedał działkę za, jak podają źródła 10
funtów. Nie wiemy czy później żałował swojego ruchu ale faktem jest, że dopiero w latach późniejszych okazało się, że to właśnie tutaj znajdują się jedne z największych złóż
złota na świecie. Dzisiaj właśnie stąd pochodzi aż 40% światowego wydobycia złota.

Rzeźba przedstawiająca stado impali wykonana na zamówienie Harrego Oppenheimera
ku czci jego ojca Ernesta, założyciela Anglo American Corporation
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Miasto założone w roku 1886 położone jest na wysokości ponad 1700 m n.p.m. Po
latach eksploatacji złóż złota metodą odkrywkową powstały firmy, które zakładały kopalnie takie jak dzisiaj. Najgłębsze szyby wydobywcze osiągają prawie 4 km głębokości.
Dzisiaj zwiedzając Johannesburg nie sposób pominąć ulicę, przy której znajdują się
siedziby najważniejszych i największych na świecie firm pozyskujących złoto i platynę.
Może spacer pomiędzy biurowcami wyda się wam czymś dziwnym ale akurat tutaj jest
to coś co powinniśmy zrobić. I nie chodzi o same budynki (fakt – robią one wrażenie)
ale o całą otoczkę. To właśnie na tej ulicy poustawiano eksponaty związane z wydobywaniem złota. Ale nie tylko. Znajduje się tutaj wspaniała rzeźba przedstawiająca przeskakujące przez wodę stado impali. Jest to dzieło, przy którym niemal każdy chce zrobić
zdjęcie. Rzeźba została wykonana na zamówienie Harrego Oppenheimera w roku 1960,
który chciał w ten sposób uczcić swojego ojca Ernesta, założyciela Anglo American
Corporation, największej obecnie na świecie spółki zajmującej się wydobyciem platyny.
Niestety umieszczona w niewłaściwym miejscu rzeźba została zniszczona przez wandali, dlatego po jej rekonstrukcji została umieszczona w obecnym, bezpiecznym miejscu.
Na zwiedzanej przez nas ulicy ustawiono
m.in. windę z kopalni platyny i prasę do kruszenia złotej skały. Akurat ten obiekt ma ciekawą
przeszłość. Otóż pierwsze tego typu prasy przywieziono tutaj na statkach w 1887 roku. Było
ich kilka tysięcy. Nie były zatem żadną rzadkością. Później zastąpiono je nowocześniejszymi,
a zatem bardziej wydajnymi urządzeniami. Ten
akurat egzemplarz, który podziwiamy na ulicy
został, ze względów oszczędnościowych, zatopiony na bagnach. Jednak po kilkunastu latach
wydobyto prasę i ustawiono w obecnym miejscu. Udało się to tylko dlatego, że znaleziono jedyną żyjącą jeszcze osobę biorąca udział w akcji
zatapiania obiektu.
Znajduje się tu także pomnik złotego nosorożca znalezionego w grobie starej cywilizacji
Stara prasa służąca do kruszenia
żyjącej ponad 800 lat temu. Jest to dowód na to,
skłał złotonośnych
że Afryka w swojej historii była zamieszkana
przez ludzi znacznie wybiegających poza znane
bariery.
Ciekawe jak to zmierzyć z faktem, że za chwilę przejeżdżamy obok zbudowanego
w latach 80-tych XX wieku trzydziestopiętrowego budynku z wewnętrznym podwórkiem, który został zajęty przez dzikich lokatorów. W krótkim czasie doprowadzili oni
zarówno sam obiekt jak i całą okolicę do stanu zagrażającego wybuchem epidemii. Nie
płacili przecież za nic, więc śmieci wyrzucali przez okna do wnętrza obiektu. W miarę podnoszenia się „kupki” śmieci lokatorzy wchodzili na kolejne piętra i wyrzucali
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Złoty nosorożec – ślad cywilizacji sprzed 800 lat

je z wyższych okien. W końcu sterta śmieci urosła do 14 pietra. Gdy wreszcie władze
miasta zareagowały usuwanie śmieci trwało kilka miesięcy.
Przemierzając ulice miasta zaczynamy odczuwać powstające korki uliczne. Widzimy także przemarsz jednakowo ubranych ludzi. Okazuje się, że jest to jakiś protest pracowniczy. Kolumna jest eskortowana przez radiowozy policyjne. Musimy zatem zatrzymać się i dać im przejść. Trochę to trwa. Gdy w końcu możemy ruszyć nie mamy takiej
możliwości. Skutecznie utrudnia nam to stojący na skrzyżowaniu autobus. Po dłuższym
czasie dostrzegamy, że nie ma w nim kierowcy. Okazuje się, że gdy zablokowano ulice ten po prostu wysiadł z autobusu i poszedł sobie zostawiając go tam gdzie stał. Na
szczęście jadący z przeciwnej strony widząc nasze położenie zjechali na sąsiednie pasy
i przepuścili nasz autobus. W sumie tylko dzięki temu zdążyliśmy przejechać kolejne
krzyżówki przed ponownym ich zamknięciem zanim dotarli tam protestujący.
Aby zmienić „klimat” zwiedzanych obiektów udajemy się do dzielnicy Soweto.
Jest to miejsce, w którym mieszkało aż dwóch noblistów: Nelson Mandela (pierwszy
czarnoskóry prezydent RPA) i arcybiskup Desmond Tutu. Jest to jedno z nielicznych
miejsc, w których prowadzący nas prosili byśmy trzymali się razem i raczej nie od-

Dom Nelsona Mandeli

Kont y nent kont r astów

55

dalali zbytnio. Ponoć turyści narażeni są
tutaj na kradzieże. Nie wiem czy wynika
to z faktu zamieszkania tego terenu przez
ludność czarnoskórą czy z poziomu ich
zamożności. Faktem jest, że osada ta powstała w roku 1954 kiedy to pobliskie Sophiatown liczące 60 tysięcy mieszkańców
zostało zrównane z ziemią a jego mieszkańcy przewiezieni na miejsce tak właśnie
nazwane. Jest to miejsce bratobójczej walTablica upamiętniająca arcybiskupa
ki pomiędzy plemionami Zulu i Khoza.
Desmonda Tutu
Miejscem, które nas zaintrygowało
były dwie chłodnie po starej elektrowni
połączone górą pomostem, z których można dokonywać 80-metrowych skoków na
bungee. Jadąc dalej mijamy jeden z największych na świecie szpitali mający aż 6 tysięcy
łóżek. Jest to miejsce, do którego przybywają lekarze z Europy by na własne oczy zobaczyć przypadki złamań i chorób tak rzadkich, że z reguły czytają o nich tylko w książkach.
Ukoronowaniem dnia jest wizyta w prywatnym parku lwów. Lion Park założony
został w 1966 roku i dzisiaj, po przeprowadzce na nowe miejsce znany jest jako Lion &
Safari Park. Oznacza to, że oprócz lwów możemy tutaj zobaczyć ikaony, żyrafy, gepardy. Turyści mają do wyboru: albo jadą specjalnie do tego celu przystosowanym autem
albo wjeżdżają swoim samochodem. I tu właśnie jest pies pogrzebany. Otóż bowiem
ci wjeżdżającymi samochodami prywatnymi gdyby mogli wjechaliby dosłownie na
ogon lwów wygrzewających się na słońcu skutecznie zasłaniając go nam, którzy wybrali
samochód parkowy. Na szczęście nasi kierowcy wykazali się niezwykłą cierpliwością
i sprytem. Dzięki temu widzieliśmy to czego oczekiwaliśmy. Na sporym terenie podzielonym siatkami na sektory ulokowano kilka lwich rodzin. Każda z nich ma inną
liczebność i zachowuje się nieco inaczej. Znajdują się tu także lwy o białym kolorze
skóry (albinosy), które w naturze są odtrącane ze stada. Ciekawym było obserwowanie
obsługi przepuszczającej poszczególne samochody do kolejnych stref. Oni przebywali w niewielkich domkach odgrodzonych stalowym płotem. Chodziło pewnie o to by
jakiś lew nie uznał ich za przekąskę. Najciekawszą częścią zwiedzania owego obiektu
a zarazem najprzyjemniejszą i dostarczającą dreszczyk emocji była możliwość pogłaskania kilkumiesięcznych lwiątek oddzielonych na ten czas od mam. Najpierw jednak
musieliśmy dopełnić specjalnych procedur. Trzeba było dokładnie umyć ręce płynem
dezynfekującym tak by nie przenieść na lwiątka jakiejś naszej choroby mogącej zagrozić
ich życiu. Po wszystkim zaś trzeba było ponownie zdezynfekować ręce by nie zabrać
jakiś zarazków groźnych dla nas, które mogłyby mieć owe lwiątka.
Po umyciu rąk ustawiliśmy się w długiej kolejce. Chętnych bowiem do pogłaskania
lwiątek było o wiele więcej niż samych zwierzątek. Na szczęście nie czekaliśmy długo.
Załoga starała się pilnować dyscypliny i nie pozwalała na zbyt długi pobyt w tym miej-
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scu. Chodziło tutaj głównie o młode lwiątka. Nie wiadomo przecież czy głaskanie sprawia im jakąś przyjemność. Na szczęście obsługa poinformowała nas żeby do lwiątek nie
podchodzić od tyłu, mogłyby one wtedy uznać nas za zagrożenie i nie wiadomo jakby
się to skończyło. Bo mimo, że są to kilkumiesięczne zwierzaki to jednak mają już na tyle
dużą masę, że potrafią wykorzystać drzemiącą w niej siłę.
Muszę powiedzieć, że wymyślono tu wspaniałą ofertę handlową. Otóż wchodząc
do lwiątek jesteśmy fotografowani a zaraz po wyjściu możemy wybrać zdjęcie, które
przypadło nam do gustu, i za naprawdę niewielkie pieniądze w ciągu kilku minut dostać
pamiątkową fotkę w formie magnesiku na lodówkę.
Kolejnym miejscem do którego dotarliśmy jest Pretoria określana przez niektórych,
zgodnie z tekstem piosenki z lat 80-tych XX wieku „Miastem wąsów”. Pretoria została
założona w 1855 roku i nazwana przez Marthinusa Pretoriusa na część jego ojca, uczestniczącego w roku 1838 w bitwie nad Krwawą Rzeką, w której Afrykanerzy pokonali
Zulusów.
Trzeba tutaj wspomnieć o wodzu plemienia Zulu Zulusie Czaka, który jako „dzikus” mając do dyspozycji wojowników uzbrojonych tylko w dzidy zwyciężył Anglików
dysponujących bronią palną oraz armatami. To było, jak na tamte czasy niewyobrażalne. Zulus Czaka gdy został wodzem plemienia liczącego zaledwie 1500 osób rozpoczął
tworzenie armii. W krótkim czasie doprowadził do powstania wojska liczącego 40 tysięcy żołnierzy. Osiągnął to dzięki dyscyplinie i drastycznym karą za niesubordynację.
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Ale nie tylko. Do tej pory Zulusi wyposażeni byli tylko w dzidy. Zatem kiedy rzucili
je w kierunku wroga stawali się zupełnie bezbronni. Czaka wprowadził do uzbrojenia
krótkie dzidy służące do dalszej walki gdy wojownicy pozbyli się już tych właściwych.
Zmieniło to ich bojowość i od tej pory zyskali oni na skuteczności walki. Nie bez znaczenia był fakt codziennego treningu wojowników w postaci biegu na dystansie 50 mil,
do tego boso. Potrafili oni przemieszczać się w ciągu doby na niewyobrażalne dla Anglików odległości.
Anglicy zaskoczeni skutecznością walki wojowników uważanych za dzikich zostali
rozgromieni. Oczywiście nie trwało to długo. W końcu ich dowódcy wyciągnęli odpowiednie wnioski i zaczęli sobie radzić z przeciwnikiem. Największym jednak, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, gwoździem do trumny dla Czaki była śmierć jego matki.
W rozpaczy zarządził wtedy że „żadne ziarno nie może być posadzone przez rok pod
karą śmierci, żadne mleko nie może być zebrane przez rok pod karą śmierci, żaden
mężczyzna nie może spać z kobietą przez rok pod karą śmierci”. Nic też dziwnego, że
Czaka został w końcu zamordowany przez swoich braci. Pochowano go w nieoznaczonym grobie.
Czarnoskórzy mieszkańcy Afryki „wsławili” się także w innym niezbyt pochlebnym wydarzeniu. Miało to miejsce w czasach gdy Afrykanerzy poszukujący nowego
miejsca do życia wyruszyli na północ. Ich wyprawy zapisano jako ekspedycje. Podczas
I ekspedycji w poszukiwaniu nowego lądu mężczyźni odłączyli się od reszty grupy by
spenetrować kolejne obszary. Niestety większość z nich zmarła na skutek malarii, choroby wtedy jeszcze nie zdiagnozowanej. Początkowo myślano, że jej przyczyną jest żółty
proszek osadzający się na drzewach. Tak jednak nie było. Ekspedycja dotarła wtedy do
rzeki Smutku i rzeki Radości.
W kolejnych latach miały miejsce następne ekspedycje. Podczas jednej z nich król
Zulusów zgodził się sprzedać Afrykanerom ziemię i zaprosił ich na podpisanie stosownej umowy. Gdy ci przybyli do wioski poproszono ich by pozostawili przed namiotem
broń. Nie podejrzewający podstępu ludzie weszli do namiotu nieuzbrojeni. Wtedy wojownicy wymordowali bezbronnych ludzi. Ofiar było ponad 60. Oczywiście odbiło się
to głośnym echem wśród białej ludności.
Wracając do Pretorii docieramy do placu położonego w centrum miasta. Znajduje
się tam pomnik Paula Krugera prezydenta Republiki Przylądkowej. Wokół placu pobudowano najważniejsze budynki miasta w tym Dom Krugera, budynki Opery i Teatru,
Pałac Sprawiedliwości, Ratusz, budynki Unii Afrykańskiej. Najbardziej jednak rozpalającym wyobraźnię jest usytuowany nieco wyżej pomnik Nelsona Mandeli, który przedstawia go jako mężczyznę witającego przybywających tu ludzi.
Wieczorem docieramy do hotelu położonego tuż przy lotnisku w Johannesburgu.
Jest to o tyle ważne, że nazajutrz mamy lecieć do Wodospadu Wiktorii w Zimbabwe.
Co prawda trochę się obawialiśmy, że startujące i lądujące nad hotelem samoloty nie
pozwolą nam zasnąć ale okazało się, że tak naprawdę wcale ich nie było słychać.
Mamy ranek. Udajemy się na lotnisko i grzecznie czekamy na samolot. W sumie to
dobrze, że przed nami kilkugodzinny lot bo padający całą noc deszcz wcale nie ustał.
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Gdy lądujemy czeka na nas kierowca autobusu, który zawozi nas do hotelu o nazwie
Raimbow. Obiekt ten położony jest, można powiedzieć, w miejscu strategicznym. Blisko stąd zarówno do sklepów jak i na wodospad. Sam hotel to kompleks składający się
z restauracji, basenu i kilku sporych budynków. Dostajemy obszerny pokój z balkonem
i łazienką. Jest w nim wszystko czego nam potrzeba. Nawet moskitiera nad łóżkami.
Gdy tylko się rozgościliśmy wsiadamy do podstawionego busika i jedziemy do
przystani. Cieszymy się patrząc na dwóch czarnoskórych muzyków grających na jakichś
deszczułkach. Nawet nieźle im to wychodzi. Robimy sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia,
dajemy im tipa i wsiadamy na wskazany stateczek. Nawet nie zdążyliśmy usiąść a już kapitan i jego załoga podaje nam drinki i przekąski. Płyniemy obserwując szeroką rzekę.
Widoki są wspaniałe. Płyniemy rzeką Zambezi, na której przebiega granica pomiędzy
Zambią a Zimbabwe. Co jakiś czas statek przystaje byśmy nacieszyli się widokiem ptactwa i chłodzących się w nurcie rzeki hipopotamów. Tak naprawdę płyniemy na zachód
słońca. I to co widzimy wprawia nas w niekłamany zachwyt.
Po powrocie do hotelu jesteśmy tak wyczerpani całym dniem podróży, że z chęcią odpuścilibyśmy sobie kolację. Ale tak nie można, trzeba coś zjeść by mieć siły na
następny dzień. Na szczęście poza daniem głównym zamawianym u kelnera możemy
wybrać sobie lekkie sałatki czy owoce. Niebawem słyszymy jakiś śpiew, to przybył miejscowy zespół regionalny by umilić nam posiłek. Nasze panie pozazdroszcząc ich zapału
dołączają do tańców. My niekoniecznie.
Zanim jednak dotarliśmy na kolację przeżyliśmy coś wyjątkowego. Zawieziono nas
na lądowisko, z którego udaliśmy się helikopterem na podziwianie Wodospadu Wiktorii. Piszę o tym oddzielnie, gdyż był to tak zwany fakultet czyli nie wszyscy w nim
uczestniczyli. Tym razem zgłosiło się nas cztery osoby. Najpierw obsługa dokładnie
zważyła każdego z nas by zaplanować gdzie kto ma usiąść w helikopterze. Później zaproponowali nakręcenie filmu z naszej podniebnej podróży. Oczywiście, mimo znacznych kosztów, zgodziliśmy się, ale jak to ludzie myślący zamówiliśmy tylko jeden film.
W końcu możemy sobie porobić kopie. Dzięki temu całkowity koszt usługi podzieliliśmy na wszystkich. Wyszło dużo taniej.
Od razu muszę powiedzieć, że lot trwał tylko kilkanaście minut ale warty był każdego zapłaconego dolara. Gdy tylko wzbiliśmy się w powietrze zobaczyliśmy skąd pochodziła unosząca się mgła widoczna już z pokładu samolotu, którym tutaj przylecieliśmy.
Ponieważ ostatnio było trochę opadów, wody w rzece jest dużo. Wodospad wygląda
zatem bardzo okazale. Przecież jest to rów głęboki do 100 metrów i szeroki prawie na 2
kilometry. Spadająca woda rozbijając się o dno wznosi się w powietrze w postaci chmury pyłu wodnego unoszącego się na kilkaset metrów. Praktycznie cały czas pod nami
widać tęczę. Wykonujemy kilka okrążeń, mniejszych i większych tak by móc zobaczyć
okolice wodospadu. Widzimy z góry zarówno rozlewisko rzeki jak i zabudowania pobliskich miejscowości. Widać także drogę i linię kolejową z zabytkowym mostem. Po wylądowaniu oglądamy przygotowany materiał do filmu i nabywamy stosowne pamiątki.
Zaraz wracamy do hotelu by razem z pozostałą grupa zasiąść do kolacji.
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Wodospad Wiktorii

W końcu możemy się położyć. Pogoda była dobra, wieczór jest nieco chłodniejszy.
Rano musimy wcześnie wstać aby jak najszybciej dotrzeć do przystani.
Okazało się, że wcale nie byliśmy tak bardzo zmęczeni jak nam się to wydawało.
Mimo bardzo wczesnej pory szybko stajemy na nogi. Jemy śniadanie i wychodzimy
przed hotel gdzie czeka na nas ciekawie ubrany „tubylec” poganiający nas graniem na,
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no właśnie, wygląda to jak flet ale nie jestem do końca przekonany, że tak nazywa się
ów instrument. Niestety nie miałem czasu by się o to zapytać. Kierowca busika zaraz
ruszył i po kilkudziesięciu minutach byliśmy na przejściu granicznym. Tam kazano
nam wszystkim opuścić samochód i dalej przejść pieszo. Trochę to trwało ale w końcu
znowu mogliśmy wsiąść do naszego samochodziku. Prawdziwym zaskoczeniem było
dla nas powitanie przez czarnoskórego funkcjonariusza wbijającego nam pieczątki do
paszportów. Gdy zobaczył, że jesteśmy z Polski na cały głos zaśpiewał „Kochanie jak
się masz…”. Zrobiło się przyjemnie, wszyscy się uśmiechnęli. W sumie zupełnie niechcący rozładował on ogarniające nas od jakiegoś czasu napięcie. Otóż na początku
uprzedzono nas byśmy pochowali aparaty i nie robili żadnych zdjęć, gdyż może się to
dla nas skończyć przykrymi konsekwencjami. Do tego, to niezrozumiałe dla nas w tym
momencie, ustawianie nas w kolejkach do osób które mierzyły nam temperaturę i kazały wypełniać jakieś formularze. Dzisiaj wiem już, że to dotyczyło rodzącej się zarazy.
Jesteśmy w Botswanie, państwie które uzyskało niepodległość w 1966 roku. Zajmuje ono obszar niemal dwukrotnie większy od
Polski, ale mieszka tutaj tylko 2,5 mln ludzi.
Wygląda na to, że więcej jest tutaj zwierząt jak
ludzi. Rozwój gospodarczy młodego organizmu państwowego rozpoczął się gdy odkryto
tam olbrzymie złoża diamentów. Ale nie jest
to jedyne ich źródło dochodu. Wydobywa się
tu także nikiel i miedź, a ostatnio znacząco
rozwija się przemysł turystyczny. Ponieważ
Botswana nie należy do najtańszych krajów
jeśli chodzi o turystykę, nie spotkamy tutaj
tłumów. Z jednej strony to dobrze, z drugiej
Na safari
bije nas to po kieszeni.
Kraj ten to prawdziwe królestwo słoni. Jest ich według różnych źródeł od 120 do
150 tysięcy. Nic też dziwnego, że gdy jadąc samochodem widzimy jak nagle pojedynczy
osobnik czy nawet niewielkie stado wyjdą z zarośli prosto na drogę. Miejscowi kierowcy
wiedzą jak się zachować w takiej sytuacji więc gdy korzysta się ze zorganizowanej komunikacji nie ma się czego obawiać. Gorzej gdy turyści podróżują własnymi samochodami. Znane są przypadki, gdy chcąc zrobić sobie serfi ze słoniem zostali przez niego
stratowani. Że tak było świadczy zachowane na ich telefonach nagrania.
My mamy zwiedzać teren Narodowego Parku Chobe, będącego trzecim co do wielkości w kraju, a zarazem najstarszym. Jest to przede wszystkim park krajobrazowy, chociaż zwierzyny tu nie brakuje. Wkrótce mieliśmy się o tym przekonać. To tutaj znajduje
się tzw. czterostyk graniczny czyli miejsce, w którym stykają się: Zambia, Zimbwawe,
Namibia i Botswana.
Gdy w końcu docieramy do bramy wjazdowej załatwiamy, a właściwie załatwiają to
za nas pracownicy wynajętej przez nas firmy, stosowne procedury – w tym opłaty wjazdowe. Szybko formujemy szyk i w kilka odkrytych samochodów terenowych jedziemy
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Stando impali

na poszukiwania żyjących tutaj zwierząt. Po lekkim rozczarowaniu jakie przeżyliśmy
w Parku Krugera nie do końca wierzyliśmy w opowieści naszej przewodniczki, że tutaj
będzie inaczej. Szybko okazało się, że to ona miała rację. Tutaj nie ma żadnych utwardzanych nawierzchni dróg, którymi jeździmy. Żadnego asfaltu czy czegoś podobnego.
Tylko piasek i błoto. Koleiny wyryte przez ostatnie opady są tak głębokie, że zmieściłyby się w nie całe nasze samochody. Dobrze, że kierowcy jeżdżą tędy codziennie i mają
wprawę w prowadzeniu auta w tak trudnym terenie. Jest to o tyle ważne, że tutaj nie
można odejść od samochodu nawet na kilkanaście metrów. Może się to żle skończyć.
Łącznie z utratą życia. Staramy się zatem trzymać rączki przy sobie, nie wychylać się za
bardzo i w ogóle słuchać poleceń kierowcy.
Już po chwili widzimy pierwsze stadka impali. Okazuje się, że impale nazywane
MacDonaldami to najłatwiejszy posiłek lwów czy gepardów. Dlatego też stworzyły one
ciekawy system ostrzegania przed niebezpieczeństwem, który prowadzą razem z pawianami. Antylopy z racji swojego wzrostu nie zawsze są w stanie dojrzeć zbliżające się
niebezpieczeństwo, dlatego siedzące na drzewach pawiany informują je gdy dostrzegą
coś niepokojącego. Jak się okazuje współpraca ta nie trwa cały czas. Kończy się ona
w momencie kiedy impale zaczynają rodzić. Wtedy pawiany porywają im młode traktując je jako pożywienie. Impale wiedząc o tym na czas porodu starają się nieco oddalić
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od stad pawianów, niestety nie zawsze udaje im się obronić młode przed porwaniem.
Gdy młode dorosną impale ponownie podejmują współpracę z pawianami w ramach
systemu wczesnego ostrzegania.
Jadąc dalej widzimy różnego rodzaju ptaki, żyrafy ale przede wszystkim stada
wspomnianych impali. W końcu dochodzi do tego, że gdy widzimy kolejne takie stado
krzyczymy do kierowcy by jechał dalej. My chcemy przecież zobaczyć choćby niewielkiego lwa. W końcu udaje nam się to. Kierowca dostaje cynk od innych, że w okolicy
pojawił się lew. Ruszamy tak szybko na ile pozwala nam wyboisty teren. Docieramy
w miejsce, przy którym znajduje się już kilka samochodów. Faktycznie w trawie nad
rzeką leży lew. Nieco dalej, bliżej lasu widać głowę kolejnego lwa. Kierowca twierdzi, że
to nie lwy tylko lwice. Obserwujemy je dłuższą chwilę, gdyż z pobliskich zarośli dochodzą odgłosy świadczące, że mogą tam być młode. Nie ryzykujemy jednak zbyt bliskiego
kontaktu. Jedziemy dalej. Nagle tuż przed nami z krzaków wyskakuje lwica. Rozgląda
się ona wokół i spokojnie idzie sobie drogą. Ruszamy zachowując bezpieczną odległość
za nią. Wcale jej to nie przeszkadza. Wydaje ona jakieś dziwne pomruki, ma to być
nawoływanie młodych. Widocznie nadeszła pora ich karmienia i matka szuka miejsca,
w którym się ukryły. W końcu usłyszawszy coś z zarośli biegnie w tamtym kierunku
i ginie nam z oczu. Pewnie odnalazła swoje maluszki.
Jedziemy w stronę ośrodka, w którym mamy odpocząć i coś zjeść. Po drodze widzimy słonie wyłamujące drzewa stojące na ich szlaku. Wreszcie docieramy do parkingu
przed wielkim obiektem. Jeszcze nie wiemy co to jest. Za chwilę jednak przekonamy
się, że to miejsce nie tylko odpoczynku ale także miejsce, w którym można zjeść smacz-

Narodowy Park Chobe, Botswana
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ny posiłek, a także przystań rzeczna. Najpierw jednak musimy zrobić kilka kursów do
znajdujących się tutaj bufetów by nałożyć sobie coś na talerz. Jeden bufet oferuje dania
ciepłe, drugi zimne, na trzecim mamy desery, lody itp. Gdy w końcu mamy pełne talerze możemy wymieniać się naszymi wrażeniami z właśnie odbytego safari. Wszyscy
jesteśmy zgodni, że było to najwspanialsze przeżycie podczas tej wycieczki. To co zobaczyliśmy, ta mnogość zwierzyny, przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, pierwsze
w życiu spotkanie z „groźną” zwierzyną oko w oko. Naprawdę było to niesamowite.
A przecież to jeszcze nie koniec, zaraz mamy popłynąć statkiem na safari rzeczne.
Mijając chodzące po ośrodku gużdżce wsiadamy na wskazany statek i okazuje się,
że poza naszą kilkunastoosobową grupą, jest niewielu pasażerów. Po przedstawieniu się
załogi odpływamy i ruszamy pod prąd leniwej w tym miejscu rzeki. Co chwilę mijamy
kolejne stateczki, tak jak nasz mające na pokładzie garstkę turystów. Widzimy siedzące
na przybrzeżnych drzewach egzotyczne ptaki ale po porannych przeżyciach wcale nie
robią one na nas większego wrażenia.
W końcu ktoś dostrzega leżącego na brzegu krokodyla. Szybko tam podpływamy
a tu okazuje się, że to jakiś maluszek. Lepiej było gdy zobaczyliśmy, co prawda też młodego, ale za to stojącego w wodzie słonia, zajadającego się rosnącymi tutaj roślinami.
Wcale mu nie przeszkadzała obecność stateczków podpływających jak najbliżej niego.
Gdy już porobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i nasyciliśmy się widokiem pociesznego
słonika ruszyliśmy dalej. Zaraz okazało się, że to chyba pora na spacery zwierząt nad
wodę. Najpierw zobaczyliśmy pojedyncze sztuki, później całe stada bawołów, hipopotamów i wreszcie słoni. Bawoły pasły się spokojnie cierpliwie znosząc spacerujące po
nich ptaki, które wydziobywały z ich skóry pasożyty. Hipopotamy, do tej pory widoczne
tylko w wodzie, wreszcie wyszły na wyspę by poskubać soczystej trawy. Dopiero teraz
zobaczyliśmy jakie mają krótkie nóżki. Trafiła nam się nawet hipopotamowa rodzinka:
tata, mama i dzieciątko. Dopełnieniem tych widoków było liczące około 30 sztuk stado słoni. Większość z nich zażyła kąpieli w rzece i poszła z powrotem w zarośla. Kilka
jednak pozostało by sobie pobaraszkować. Trafiły się nawet dwa ni to bawiące się, ni to
walczące z sobą w wodzie.
Dopiero teraz, tuż przed zachodem słońca zobaczyliśmy to czego cały czas oczekiwaliśmy. Gdy tylko w zaroślach znikły słonie, na mijanej wyspie pasło się kilkadziesiąt
bawołów, a nieco dalej na kolejnej wyspie zajadało trawę stado hipopotamów liczące
również kilkadziesiąt osobników.
Myślę, że to co teraz zobaczyliśmy przebiło widok setek jeśli nie tysięcy impali przebiegających nam przez drogę w porannym safari. Do tego ta gra świateł zachodzącego
słońca. Tego po prostu nie da się opowiedzieć, trzeba to zobaczyć na własne oczy.
W oczekiwaniu na transport do hotelu zwiedziliśmy ośrodek, w którym jedliśmy
obiad. Był to wielki kompleks po którym biegały góżdżce i skakały małpy. Widać je było
wszędzie. Na szczęście nie psociły zbytnio. Wszystkich zaskoczyły miejscowe toalety.
Okazało się, że podzielone na części męską i damską są wyposażone w ceramikę ozdobioną wizerunkami miejscowych ptaków. Jak się okazuje nawet w takim miejscu można
pomyśleć o umileniu naszego tam pobytu.
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W końcu jedziemy do hotelu. Ledwo wyjechaliśmy na główną drogę, na której
można sobie pozwolić docisnąć pedał gazu do dechy nasz kierowca zaczął ostro hamować. Okazało się, że oto z lasu wyszedł słoń. Ruchy miał powolne, za to niezwykle
dostojne. Nic dziwnego, w końcu był to tak wielki okaz, że jeszcze takiego nie widzieliśmy. Pewnie bez problemu by wywrócił nasz samochodzik. Dlatego kierowca starał
się utrzymywać bezpieczną odległość. Słoń zaś podszedł na skraj drogi, do znajdującej
się tu sporej kałuży, i zassał w trąbę kilkadziesiąt litrów wody by
wlać ją sobie do pyska. Później
odszedł wolnym krokiem tak jak
przyszedł i widzieliśmy tylko jak
kołyszą się odchylane przez niego
drzewa.
Aby pokazać nam, że Afryka
to nie tylko duże i groźne zwierzęta przewodniczka zawiozła nas
do miejsca gdzie rośnie baobab.
Wszyscy wiemy, że jest to drzewo ogromne, ale to co zobaczyliśmy jest wprost niewyobrażalne.
Ten okaz to drzewo niesamowite,
jego wielkość zupełnie nas zaskakuje. Oczywiście ma swoje lata,
nie jest to jakiś młodzieniaszek.
Patrzymy z niekłamanym podziwem, myśląc sobie, jak to fajnie,
że pozwolono mu dożyć tych lat.
Baobab
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Drzewo zostało ogrodzone by nie kusić ludzi do dokonywania na nim jakiś dziwnych
napisów. Wiadomo, że niektórzy wykorzystując nóż próbują coś wyskrobać na korze
drzew. Na szczęście tu nie ma takiej możliwości. Z jednej strony to dobrze, z drugiej
trochę żałuję takiej decyzji gdyż chciałem poprosić współtowarzyszy by złapali się za
ręce i spróbowali otoczyć drzewo, aby zobaczyć ile osób potrzeba by je objąć. Według
zamieszczonej przy płocie tablicy dowiadujemy się, że drzewo ma około 1500 lat, jego
wysokość wynosi 23 metry a obwód 18.
Ponieważ to przedostatni dzień naszej podróży gdyż jutro wyruszamy do Johannesburga by wylecieć do kraju, postanowiliśmy poświęcić nieco czasu na przejrzenie
stoisk ustawionych przy baobabie. Jest ich kilkanaście. Na wszystkich widać takie same
wyroby, jednak warto trochę pochodzić, bo im dłużej się zastanawiamy tym bardziej
tanieją przedmioty, które nam się spodobały. W końcu każdy kupuje to co mu wpadło
w oko i zadowoleni wracamy z powrotem do hotelu.
Zanim jednak udamy się na spoczynek ruszamy w niewielkiej grupie na spacer do
wioski. Może kupimy coś ciekawego. Oglądamy jeszcze czynne sklepiki, jest już dosyć
późno. Niestety niewiele stoisk jeszcze coś oferuje. Docieramy do torów kolejowych,
na których widzimy skład zabytkowych wagonów. Okazuje się, że jest to mini muzeum
kolejnictwa. Można tutaj zobaczyć w jakich warunkach podróżowało się w dawnych
latach. Samą lokomotywę można zwiedzić bez żadnych problemów, jednak jeśli chodzi
o wagony trzeba najpierw umówić się z właścicielem. Na to jednak nie było tym razem
czasu. Wracamy zatem do hotelu. Po drodze „przyczepił” się do nas jakiś tubylec oferujący swoje wyroby. W sumie to nic nadzwyczajnego. Był jednak tak namolny, że dla
świętego spokoju nabyliśmy oferowane przez niego wyroby. W sumie wyglądało na to,
że był on zadowolony, dał nam święty spokój. Po powrocie do hotelu obejrzeliśmy co
nabyliśmy. Okazało się, że jest to wyrób podobny do naszego poprzedniego zakupu,
jednak jego cena była pięciokrotnie niższa niż tamtego.
W hotelu czeka nas kolacja, którą uprzyjemnia, tak jak w dniu poprzednim, zespół
lokalnych muzyków. Jedynym mankamentem jest fakt, że obsługa która sprzątała nasz
pokój w trakcie pracy zwinęła moskitiery z naszego łóżka i otworzyła drzwi wejściowe.
Oczywiście z tego faktu skorzystały komary, które pochowały się w różnych kątach pokoju. Gdy chcieliśmy iść spać musieliśmy przeprowadzić polowanie. Niestety nie udało
nam się wszystkich komarów wybić więc w nocy nieraz słyszeliśmy ich bzyczenie.
Ranek okazał się nieciekawy. W sumie ciepło ale czuć było jak z nieba spada jakaś
mżawka. Nie zachęcało to do wyjścia z pokoju. Nie było jednak wyjścia, przecież trzeba ruszyć tyłki bo dzisiaj czeka na nas najciekawszy punkt programu czyli Wodospad
Wiktorii. Najpierw idziemy na śniadanie by nabrać sil i chęci na wyjazd z hotelu. Gdy
już podjedliśmy sobie wsiadamy do podstawionego przed hotel autobusiku i jedziemy
w trasę. Niestety wciąż pada deszcz.
Cały czas myśleliśmy, że wizyta na wodospadach będzie dla nas powodem do radości, jednak teraz wcale się nie uśmiechamy. Deszcz skutecznie nas z tego wyleczył.
Ale przecież z tego powodu nie zrezygnujemy z wycieczki ścieżką wzdłuż wodospadu.
Przecież prawdopodobnie nigdy więcej w naszym życiu tu nie dotrzemy. Trzeba zatem
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cieszyć się tym co mamy. Załatwiamy
sprawy związane z opłaceniem wejścia
na teren parku narodowego i ruszamy
w stronę wodospadu.
Najpierw, idąc w odwrotnym kierunku niż sugeruje mapa, docieramy
do miejsca ustawienia pomnika odkrywcy wodospadu, wspomnianego
już wcześniej, Davida Livingstonea. To
on stwierdził, że widok na wodospad
jest tak piękny, iż muszą w niego wpatrywać się aniołowie w locie. I trzeba
przyznać, że to określenie wcale nie
jest bezzasadne. Faktycznie to, co za
chwilę ujrzeliśmy jest widokiem, który
nie tylko zapiera nam dech w piersi ale
powoduje, że przez dłuższą chwilę nie
możemy ruszyć się dalej.
Stoimy tak i wpatrujemy się
w wodę spadającą w dół. Nie dość, że
jest jej ogrom to jeszcze nie wiadomo
gdzie tak naprawdę ona spada. Nie widać bowiem dna. Pewnie jest to spowodowane padającym deszczykiem
ale przede wszystkim faktem, że spadająca woda rozbijając się o dno unosi
się jako mgła na wysokość nawet 300
metrów by później spaść na dół. To
właśnie jej opad wraz z deszczem osadza się na nas powodując, iż w ciągu
zaledwie kilku minut jesteśmy przemoknięci do suchej nitki. Oczywiście
wszystkie nasze aparaty fotograficzne
czy telefonu w równie krótkim czasie
przestają działać. Zwłaszcza te programowane dotykiem dłoni. Z jednej
strony martwimy się, że nie będziemy
mieli żadnej pamiątkowej fotografii,
z drugiej idziemy dalej podziwiając to
co widzimy. Jest to tak niesamowite, że
nie mamy ani czasu ani chęci rozmyślać o drobnych niedogodnościach.

Wejście do
Narodowego Parku Wodospadu Wiktorii,
(poniżej) pomnik Davida Livingstonea
– odkrywcy wodospadu

Kont y nent kont r astów

Wodospad Wiktorii

73

74

A F RY KA P O ŁU D N IOWA

Tubylcy zanim wodospad otrzymał imię królowej angielskiej nazywali to miejsce
„Dym, który grzmi”. I wcale w tym określeniu nie ma żadnej przesady. Z daleka bowiem
słychać huk spadającej wody i widać unoszącą się mgłę. Z reguły, co widać na niemal
wszystkich zamieszczanych w Internecie zdjęciach, wodospad spowija efektowna tęcza. Niestety dzisiaj, ze względu na padający deszczyk nie ma tej niesamowitej atrakcji.
Szkoda, myślałem, że zobaczę ją w pełnej krasie. Na szczęście widziałem ją podczas
wczorajszego lotu helikopterem.
Sam wodospad ma ponad 1800 metrów szerokości i prawie 100 metrów wysokości.
Jest to coś niewyobrażalnego. Jednak gdy jest się tutaj na miejscu ten jego ogrom nie tylko wywołuje niesamowite wrażenie na nas maluczkich ludzikach ale ukazuje nam jacy
jesteśmy bezsilni wobec tego wszechogarniającego nas chaosu wpadającej do szczeliny
wody. Całe szczęście, że podążamy wybetonowaną ścieżką usytuowaną na sąsiednim
brzegu czeluści. Z jednej strony jesteśmy w miarę bezpieczni, z drugiej czujemy ten
ogrom siły drzemiącej w spadającej wodzie. Dlatego też oglądając pierwszą część wodospadu oddzieloną od pozostałej skałami czujemy, że to tutaj skupia się cała siła tego
miejsca. Nic dziwnego, że zarówno ludzie zamieszkujący to miejsce od zawsze jak i biali,
którzy przybyli tutaj wcale nie tak dawno temu, czcili widoczne tu siły jako coś nadzwyczajnego, coś niesamowitego, i w końcu coś, nad czym człowiek nie może mieć kontroli.
Miejsce oglądane w tej chwili to tzw. Diabelski Basen, Kaskada Diabła, Diabelska
Katarakta, itp. W sumie nie ważne jakiej nazwy użyjemy, miejsce to najbardziej zapadnie w naszej wyobraźni, jest ono bowiem miejscem, w którym przetacza się największa
ilość wody, i do tego spada ona na niewielkiej stosunkowo szerokości, co wywołuje
u nas wrażenie, iż oto stoimy w miejscu, w którym ta masa wody nas przytłacza na tyle,
że długo nie możemy oderwać od niej oczu. Dobrze, że jest z nami przewodniczka,
która była tu już wiele razy, i która nie ulega takim fascynacjom jakim ulegamy my. To
właśnie ona, w swoim racjonalnym podejściu do tematu nakazała nam iść dalej. Gdyby nie jej podejście pewnie jeszcze długo byśmy stali w tym miejscu i wpatrywali się
w spadającą wodę. Dla nas było to bowiem jakieś niepojęte zafascynowanie ogromem
przewalającej się tutaj energii.
Idziemy zatem ścieżką prowadzącą po kolejnych wytyczonych punktach widokowych, z których możemy podziwiać wodospad. Jest to niesamowite, tym bardziej, że ze
względu na panujące tu wyjątkowo korzystne dla roślin warunki, ścieżka systematycznie zarastana roślinnością wygląda jakby w krótkim czasie miała być przez nią całkowicie pochłonięta. Nawet nie myślimy o kolejnych wytyczonych punktach widokowych.
Dla nas najważniejszym jest sam widok. Przecież nie zawsze zdarza się zobaczyć taką
masę wody spadającej na tak szerokim terenie. Oczywiście mieliśmy to szczęście, że
trafiliśmy na okres po obfitych opadach deszczu, co spowodowało, że wody w rzece Zambezi jest bardzo dużo, i z tego względu sam wodospad jest wypełniony prawie w całej
swojej okazałości. Do tej bowiem pory panowała tutaj pora sucha i wodospad był ledwie
widoczny. Kolejnym powodem do zadowolenia jest fakt, że w pewnym momencie przestaje padać deszcz i wychodzi słońce. Od tego momentu jedyna woda spadająca na nas
to deszcz powstający z chmury pyłu unoszącego się nad wodospadem.
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Wodospad Wiktorii, o czym jeszcze nie wspomniałem, jest zaliczany do siedmiu
cudów świata i wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Leży na terenie
Parku Narodowego Wodospadów Wiktorii. I tutaj właśnie jest pewna nieścisłość, do
dzisiaj nie wiem czy mam mówić Wodospad Wiktorii czy Wodospady Wiktorii? Jedynym pewnikiem jest fakt, że Wodospad Wiktorii jest zarówno szerszy, jak i wyższy niż
najbardziej znany Wodospad Niagara. I dobrze, bo mimo że jeszcze nie byłem na Wodospadzie Niagara, to uważam, że to co tutaj zobaczyłem jest czymś tak niesamowitym,
iż nie muszę dążyć do tego by poszukiwać czegoś większego, wspanialszego. Wodospad
Wiktorii w zupełności zaspokoił moje ambicje na zobaczenie czegoś niesamowitego,
czegoś co przekracza wyobrażenia o pięknie, potędze czy czymś niewyobrażalnym.
Idąc ścieżką wzdłuż wodospadu docieramy w końcu do wspomnianego wcześniej
wybudowanego na zlecenie Cecila Rhodesa mostu na rzece Zambezi, łączącego dwa
kraje: Zimbabwe i Zambię. Stalowa konstrukcja mostu została wyprodukowana w Anglii i przewieziona do Afryki by po 14 miesiącach ciężkiej pracy zostać oddana do użytku w roku 1905. Most ma 198 metrów długości i 128 metrów wysokości.
Gdy docieramy do owego mostu uderza nas jego niesamowity wygląd pośród panującej mgły. Dostrzegamy chowające się w jego konstrukcji niewielkie małpy. Ponoć
jest to miejsce, z którego osoby pragnące większych doznań skaczą na bungee. Wysokość skoku to 111 metrów. Jest zatem wystarczająca by poczuć zarówno emocje związane ze spadaniem w dół, jak i po prostu nieźle się przestraszyć. Dla mnie jest to niewyobrażalne.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Mimo ogarniającej nas woli przeżywania czegoś niezwykłego wiedzieliśmy, że czeka nas podróż do Johannesburga, z którego mieliśmy wylecieć do kraju. Czas naglił. Oczywiście szkoda nam było rezygnować
z dalszego oglądania i przeżywania tak fascynującej przygody, ruszyliśmy w stronę wejścia do parku. Aby jednak coś jeszcze zobaczyć nie skorzystaliśmy ze skrótów przygotowanych dla zbłąkanych i spieszących się turystów, tylko powróciliśmy tą samą drogą,
którą tutaj przyszliśmy.
Niestety to był nasz ostatni dzień pobytu w Afryce. Musieliśmy spakować się tak by
sprostać wymogom przepisów lotniczych i z lotniska Viktoria Falls ruszyliśmy do Johannesburga. Tam mieliśmy sporo czasu by wydać zbędną walutę, która pozostała nam
w portfelach. Wreszcie weszliśmy na pokład rejsowego samolotu lecącego do Zurichu
by po szybkiej przesiadce dotrzeć do Warszawy.
W końcu byliśmy w Polsce. Muszę powiedzieć, że mimo zmęczenia byliśmy bardzo zadowoleni z podróży. Poznaliśmy wszystko co zamierzaliśmy, nawet z nawiązką,
doznaliśmy wielu wzruszeń, zobaczyliśmy, że świat jest ciekawy i piękny, a w końcu
dowiedzieliśmy się, że warto podróżować.
Dla ścisłości podam, że nasza podróż trwała niespełna dwa tygodnie w dniach od
30 stycznia do 12 lutego 2020 roku.

