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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  

FORUM KENIJSKO-POLSKIEGO  
 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2004  
 

Styczeń 2004 

02.01 Utworzenie siedziby Forum Kenijsko-Polskiego.  
Dzięki staraniom Jamesa Ofwona i uprzejmości Centrum Handlowego Wola Park na początku 
tego roku została utworzona siedziba KPF-u w pok. 303 budynku Wola Court przy 
ul.Górczewskiej 124. Nasze biuro wyposażone jest w 2 komputery podłączone do sieci, telefon 
oraz fax. Otwarte codziennie w godz. 9.00-17.00 służy za miejsce spotkań wolontariuszy i 
członków Forum. 

02.01 

 

Projekt „Tydzień Kenii” w Warszawie – kontynuacja prac.  
Założeniem tego projektu jest promowanie Kenii jako kraju atrakcyjnego kulturowo, 
turystycznie i gospodarczo. Forum występuje jako główny organizator przedsięwzięcia. Do prac 
nad projektem włączają się wolontariusze oraz członkowie Forum mieszkający w Polsce i w 
Kenii. Do współpracy zaproszone są dwie kenijskie instytucje – Export Promotion Council i 
Kenya Tourist Board. Ze strony Polskiej projekt wspierany jest przez Centrum Handlowe Wola 
Park. 

11 –13.01 Wizyta Ambasadora Kenii w Rzymie, Jego Ekscelencji Bruce’a Madete. 
Ambasador przybył do Polski na coroczny zjazd Ambasadorów, który organizowany był przez 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas spotkania z przedstawicielami KPF-u, 
Ambasador wyraził swoje gorące poparcie dla naszej inicjatywy i zobowiązał się do wspierania 
naszej działalności, a w szczególności planowanego na maj 2004 projektu „Tydzień Kenii”. Po 
powrocie do Rzymu przekazał nam list wspierający oraz dopomógł w pozyskaniu 5 biletów 
lotniczych do wykorzystania w konkursach podczas Tygodnia Kenii. Pozyskał też obietnicę 
Ministra Turystyki co do sfinansowania pobytu w Kenii 5-osobowej grupy telewizyjnej, która 
nakręciłaby film o Kenii, specjalnie z myślą o polskiej widowni. 
Gośćmi byli: Ambasador Bruce Madete wraz z żoną Emily Madete, 
Sekretarz ambasadora, Abdishakur Hussein 

29.01 Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia Forum Kenijsko-
Polskie.  
Pod koniec stycznia otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie zarejestrowania Forum jako 
stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. KPF zyskało tym samym osobowość prawną. 

Luty 2004 

01.02 Utworzenie w KPF-ie Biura Informacji Handlowej.  
Mając za cel zwiększenie wymiany handlowej między Polska a Kenią, Forum utworzyło Biuro 
Informacji Handlowej. Działalność biura polega m.in. na pomaganiu w nawiązaniu kontaktów 
zainteresowanym przedsiębiorstwom, przekazywaniu adresów kontaktowych potencjalnych 
firm partnerskich, przekazywaniu informacji o przetargach itp. Lista firm powiększa się wraz z 
kolejnymi przedsięwzięciami Forum. 
Pomogliśmy również w organizacji spotkań biznesowych w Polsce delegacjom firm Anchor oraz 
Highlander Fishing Company. 

15.02 Utworzenie strony internetowej Forum.  
Dzięki pracy wolontariuszy i członków KPF-u powstała strona internetowa naszego 
stowarzyszenia. Jej adres to www.kenya.com.pl Na stronie zamieszczane są informacje 
dotyczące Forum, realizowanych przez nas  projektów, organizowanych spotkań itp. 

Marzec 2004 

6.03 Nagranie dla TVP, program „Ziarno”  
James Ofwona, przewodniczący KPF-u występuje w telewizyjnym programie dla dzieci „Ziarno”, 
w którym opowiada o Kenii. 
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12-14.03 Kenijsko-Polskie Forum Ekonomiczne w Nairobi  

Forum Ekonomiczne odbyło się w związku z Misją Gospodarczą KIG do Krajów Afryki, w ramach 
oficjalnej wizyty Ministra Cimoszewicza w Kenii. Wraz z delegacją rządową do Kenii udał się 
Przewodniczący KPF-u, James Ofwona, by wesprzeć działania naszego przedstawicielstwa w 
Kenii. 
KPF w  Nairobi odegrało istotną rolę współorganizatora Polsko-Kenijskiego Forum 
Ekonomicznego. Reprezentanci KPF-u w Nairobi udzielili długiego wywiadu na falach KISS FM, 
inicjatywa Forum była też często przytaczana przy okazji artykułów prasowych opisujących 
wizytę Polskiej Misji Gospodarczej w Kenii. 
Przy tej okazji chęć udziału w „Tygodniu Kenii” w Warszawie zdeklarowały trzy kenijskie 
ministerstwa, przy czym Minister Turystyki, Raphael Tuju oraz Minister Planowania i Rozwoju, 
Prof. Anyang Nyongo, oficjalnie potwierdzili zamiar przyjazdu do Polski zaś Minister Handlu i 
Przemysłu, Kituyi, obiecał pełne poparcie swojego departamentu. 

13-16.03 Targi turystyczne ITB w Berlinie 
Reprezentanci KPF-u (Sławek Muturi i Ewa Bartoszewska) udali się do Berlina, by tam podczas 
targów International Tourism Borse spotkać się z przedstawicielami Kenya Tourist Board oraz z 
Ministrem Turystyki, Rafaelem Tuju. Podczas spotkania Minister potwierdził chęć przybycia do 
Polski na „Tydzień Kenii”. Otrzymaliśmy również materiały marketingowe Kenya Tourist Board i 
nawiązaliśmy kontakt z licznymi biurami podróży z Kenii. Przy okazji Targów, 
skontaktowaliśmy ze sobą dyrektorów hotelu Sobieski i Sarova, w nadziei na nawiązanie 
współpracy w ramach Food Week-u. 

Kwiecień 2004 

 
Projekt „Tydzień Kenii” w Warszawie – zmiana daty.  
Na prośbę sponsorów strategicznych (Export Promotion Council oraz Kenya tourist board) 
Zarząd KPF-u podjał decyzję o przeniesieniu imprezy na październik 2004 roku, w celu 
lepszego przygotowania się do realizacji projektu. 

Maj 2004 

15-18.05 Wizyta grupy dziennikarzy z The Nation i przedstawicieli Kenya Tourist Board 
podczas 53 Międzynarodowego Kongresu International Press Institute. 
International Press Institute, jest światową organizacją zrzeszającą  wydawców, dyrektorów 
instytucji medialnych oraz wybitnych dziennikarzy. Podczas spotkania dziennikarzy z The 
Nation z zarządem KPF-u żywo dyskutowano na temat działalności Forum oraz możliwego 
wsparcia ze strony the Nation. Owocem tych dyskusji była propozycja nawiązania działalności 
partnerskiej między the Nation a KPF-em, polegająca na nagłaśnianiu, monitorowaniu i 
relacjonowaniu tego, w jaki sposób oddolna inicjatywa może wpłynąć na wymianę handlową 
miedzy Polską a Kenią. 
Po powrocie delegacji do Kenii, w The East African ukazał się artykuł o KPF-ie przedstawiający 
naszą działalność i planowane przedsięwzięcie. 

Gośćmi byli: Wilfred D. Kiboro, Charles Onyango-Obbo, Joseph Odindo, Fatuma Hirsi 
Mohamed, Hazel Katana Ogunde z The Nation oraz Rose Kwena z Kenya Tourist Board 

Czerwiec 2004 

6.06  Piknik w Ryni.  
Spotkanie integracyjne członków i wolontariuszy KPF-u 

17.06 Debata na temat aktywności grup etnicznych w polskim społeczeństwie. 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „PROXENIA” przy współpracy z 
Biurem Informacji Rady Europy zorganizowało debatę dotyczącą udziału cudzoziemców w 
polskim życiu publicznym w ramach projektu „Organizacja i samoorganizacja grup etnicznych i 
środowisk cudzoziemców w Polsce jako wsparcie procesu ich integracji i stosunków ze 
społeczeństwem kraju przyjmującego”. 
Położono nacisk na głos zainteresowanych środowisk imigranckich, do tej pory słabo słyszalny 
przy tworzeniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych określających rolę cudzoziemców w 
polskim życiu publicznym. 
Celem PROXENII jest stworzenie forum porozumiewania się i współpracy oraz poszerzenia 
wiedzy polskiej opinii publicznej o grupach i organizacjach przebywających w Polsce 
cudzoziemców. KPF reprezentowany był przez Ewę Bartoszewską. 

30.06 Spotkanie w KIG-u – podsumowanie Misji Gospodarczej KIG-u do Krajów Afryki. 
KPF reprezentowane było przez Sławka Muturi. 
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Lipiec 2004 

19.07 Wizyta Ambasadora Polski w Kenii Wojciecha Jasińskiego. 
Podczas jednego ze spotkań organizacyjnych KPF-u mieliśmy zaszczyt gościć u siebie 
Ambasadora Wojciecha Jasińskiego. Pan Ambasador jest jedną z najbardziej wspierającą naszą 
działalność osób. 

Sierpień 2004 

02.08 Spotkanie z Samuelem Mbazuigwe – Organizatorem II Polsko-Afrykańskiego Forum 
Gospodarczego.  
Celem konferencji jest zapoznanie polskich przedsiębiorców z możliwościami i warunkami 
działania gospodarczego w Afryce oraz umożliwienie bezpośredniego nawiązania kontaktów z 
partnerami z Afryki. KPF przekazało panu Mbazuigwe adresy kontaktowe Kenijskich firm, które 
kontaktowały się z nami. Zostali oni zaproszeni do udziału w organizowanej w Warszawie 
konferencji. 

04.08  Rozpoczęcie zajęć Swahili.  
Lekcje w KPF-ie prowadzi Martin Okoth. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w siedzibie 
Forum. Udział w nich jest bezpłatny. 

22.08 Wywiad w Radio Zet  
W audycji Beaty Pawlikowskiej ”Świat według blondynki”. tym razem prezentowana była Kenia, 
wywiadu zaś udzielił Sławek Muturi. 

Wrzesień 2004 

11.09 Piknik na Polach Mokotowskich w Warszawie 

22-24.09 
 
 
 
 

II Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze 
Tematem Forum było zapoznanie przedsiębiorców polskich z możliwościami i warunkami 
działania gospodarczego w Afryce oraz umożliwienie bezpośredniego nawiązania kontaktów z 
partnerami z Afryki. KPF reprezentowane było przez Jamesa Ofwona. 

23-25.09 Targi Tour & Travel Warsaw. KPF było obecne na targach jako indywidualny wystawca. 
Rozdawaliśmy tam materiały marketingowe, jakie dostaliśmy na ITB w Berlinie, ulotki i 
informatory reklamujące Tydzień Kenii oraz broszury Kenya Tourist Board. 

Październik 2004 

4-10.10 Tydzień Kenii w Warszawie 
Na przestrzeni całego roku trwały przygotowania do Tygodnia Kenii w Warszawie. Przy silnym 
wsparciu wolontariuszy, członków stowarzyszenia mieszkających w Polsce, jak również naszego 
przedstawicielstwa w Nairobi pracowaliśmy nad realizacją projektu „Tydzień Kenii”. 

Listopad 2004 

06.11.2004 
 
 

Rozpoczęcie lekcji Swahili dla osób spoza Forum Kenijsko-Polskiego. Po „Tygodniu 
Kenii” otrzymaliśmy liczne zapytania o możliwość nauki Swahili. Postanowiliśmy rozpocząć 
zajęcia, tym razem dla szerszej publiczności. Lekcje, jak poprzednio, prowadzi Martin Okoth. 

20.11.2004 Walne zebranie oraz wybory do Zarządu Forum Kenijsko-Polskiego 
– podsumowanie rocznej działalności stowarzyszenia. 

Grudzień 2004 

09.12.2004 

 

Wywiad w TVP w programie „Kawa czy herbata”. W 2004 roku laureatką Pokojowej 
Nagrody Nobla została Kenijka Wangari Maathai. Przewodniczący KPF James Ofwona wraz z 
Ewą Bartoszewską wystąpili w programie I TVP „Kawa czy herbata” gdzie przybliżyli polskim 
widzom postać tegorocznej Noblistki, której działalność jest przykładem racjonalnej ekologii, 
rozumianej jako praca nie tylko na rzecz środowiska, ale także na rzecz rzeczywistego 
rozwiązania największych problemów Afryki. 

11.12.2004 Jamhuri Day 10 grudnia to Dzień Niepodległości Kenii. Z tej okazji młodzi Kenijczycy 
studiujący w Polsce zorganizowali  przy współpracy z KPF obchody swojego święta narodowego. 
Zaproszeni goście mieli okazję przeżyć niezapomniane chwile oglądając fragmenty z filmu z 
Tygodnia Kenii oraz uczestnicząc w pokazie slajdów z Afryki. Odbyła się degustacja smacznych 
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 i pikantnych potraw z Kenii. Nie zabrakło również atrakcji - młode Kenijki zaprezentowały 
tradycyjne afrykańskie stroje. W atmosferze przyjaźni, spontaniczności i ogólnej radości 
bawiliśmy się przy wtórze kenijskich przebojów.  

 


