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Nazwa FORUM KENIJSKO-POLSKIE 

Status Organizacja Pożytku Publicznego 

Siedziba ul. Górczewska 124 nr lok. 305;  01-460 Warszawa  

Data rejestracji 29.01.2004 

Numer KRS 0000191648 

REGON 015665430 

 

Zarząd organizacji: 

1 Prezes James Ofwona  66021215412 

2 Wiceprezes, 

Sekretarz 

Sławomir Muturi  65110511859 

3 Wiceprezes, Skarbnik Robert Zduńczyk 66060303617 

 

Cele organizacji: 

• Rozwijanie przyjaźni między narodem kenijskim i polskim, 

• Promocja Kenii w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Polsce,  

• Promocja Polski w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Kenii,  

• Pomoc członkom Stowarzyszenia w nagłych i nieszczęśliwych wypadkach,  

• Kultywowanie tradycji oraz świadomości pochodzenia,  

• Prowadzenie nauki języka polskiego, angielskiego i swahili oraz popularyzacja języka 

polskiego w Kenii,  

• Kreowanie nowych perspektyw dla edukacji kenijskich studentów w Polsce 

• Podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia w Polsce,  

• Wspieranie społecznej aktywności obywateli Kenii w Polsce,  

• Pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między Kenijczykami i 

Polakami w Polsce i za granicą,  
• Wspieranie działalności charytatywnej w Polsce i w Kenii.  

  

Forma realizacji celów: 

• Gromadzenie środków pieniężnych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania 

różnych form działalności Forum,  

• Inspirację, wsparcie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Kenijczyków 

zamieszkałych w Polsce, za granicą oraz w Kenii,  

• Współpracę ze środowiskami reprezentującymi różne grupy społeczne, z osobami 

prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z działalnością Forum,  

• Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie środków 

pieniężnych na rzecz Forum,  

• Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej dla 
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Kenijczyków w Polsce, Kenii i za granicą, 

• Prowadzenie Centrum Informacji Biznesowej m.in. ułatwianie nawiązywania 

kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami 

 

 

 

                                                                                                    

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA                                         

                                                                                

Akcje długoterminowe 

 Rok odwiedzin Kenii 

2006 rok ogłosiliśmy rokiem odwiedzin Kenii. Liczba wyjazdów turystycznych z 

Polski do Kenii wciąż kształtuje się daleko poniżej potencjału, w 2005 roku 

omawiany kraj odwiedziło niespełna 3400 turystów, co daje naszemu krajowi 

zaledwie 15. miejsce, za Belgią czy Kanadą. Będąc świadomymi tego faktu, od 

miesięcy podejmowaliśmy szereg kroków zmierzających do zmiany tego stanu 

rzeczy. Nasze Forum przyczyniło się do uruchomienia przelotów czarterowych z 

Warszawy do Mombasy, udało nam się wynegocjować rabatowe ceny przy wejściu 

do parków narodowych, jak również obniżki w wielu hotelach. W 2006 roku 

współorganizowaliśmy w Polsce wiele akcji promujących wyjazdy turystyczne do 

Kenii. 

 Karibu Kenya 

W 2006 roku zdecydowaliśmy się rozszerzyć formułę organizowanego dotychczas 

tygodnia Kenii w akcję pod nazwą Karibu Kenya. Składało się na nią wiele imprez, 

których celem była promocja Kenii nad Wisłą. Do najważniejszych przedsięwzięć 
należy zaliczyć udział w organizacji warszawskiego maratonu, udział w TT Warsaw, 

aktywny udział promocyjny w polskich mediach, jak również szkołach średnich. Czas 

trwania Karibu Kenya wykracza poza ramy 2006 roku, niektóre imprezy będą 
aranżowane lub kontynuowane również w nadchodzących miesiącach 2007 roku. 

Styczeń 2006 

02.01. Współpraca z Pascalem 
 

Nawiązano współpracę z wydawnictwem Pascal, które dostarczyło partię swoich 

przewodników po Kenii. Książki były następnie wręczane pasażerom pierwszego 

lotu czarterowego z Warszawy do Mombasy. Transakcja miała charakter barteru, w 

ramach którego Forum zamieściło na swojej stronie reklamę Pascala. Współpraca ma 

być rozwijana, a KPF zobowiązało się dostarczać informacji do wykorzystania przy 

następnych edycjach przewodników. 
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08.01. Udział w kolejnej edycji WOŚP 

W wyniku zawiązanej wcześniej współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy, Forum zarejestrowało sztab WOŚP w Nairobi. Warto podkreślić, że jest to 

pierwsza tego typu inicjatywa w Afryce Subsaharyjskiej. Orkiestra ze swojej strony 

planuje zrealizować w Kenii projekt przesiewowy badania słuchu noworodków. 

James Ofwona i Robert Zduńczyk gościli w studiu telewizji polskiej, gdzie 

przedstawili polskim telewidzom charakter działań Forum w przedsięwzięciu.  

 Wizyta w kenijskim sierocińcu 

 
Przedstawiciele KPF odbyli wizytę w sierocińcu w Nakuru. Przekazano datki 

finansowe, jak również zobowiązano się do propagowania w Polsce pomocy 

kenijskim dzieciom- sierotom 

Marzec 2006 

17-

19.03. 

Realizacja programu „Etniczne Klimaty” 
 

KPF aktywnie włączyło się w przygotowanie realizowanego przez TVP3 programu 

„Etniczne Klimaty”, traktującego o ludności kenijskiej mieszkającej w Polsce. W 

audycji przedstawiono życie codzienne, kulturę, religię oraz  języki mniejszości. 

Zadaniem Forum było nawiązanie kontaktów oraz zorganizowanie grupy osób 

chętnych do występu w programie, gwarantowanie bazy informacyjnej oraz 

udzielanie rad i sugestii co do realizacji programu, który został następnie 

wyświetlony na ekranach  9. kwietnia 

 Dni Polskie w Kenii 
 

Rozpoczęto realizację projektu, opracowując dokładny program, planując skuteczne 

rozpropagowanie przedsięwzięcia, jak również zachęcając polskie firmy i uczelnie do 

udziału w Dniach Polskich. Realizacja „polskich paszportów”. 

21.03. Maraton Warszawski 

Rozpoczęcie działań zmierzających do włączenia się do organizacji Maratonu 

Warszawskiego. Udział KPF zakłada przyjęcie kenijskich sportowców oraz 

organizację pikniku na mecie. 

28.03. Nawiązanie kontaktu z LO im. Batorego 

Zarząd oraz pracownicy Forum odbyli spotkanie z Dorotą Karwacką, Pawłem 

Jedlickim oraz Pawłem Stachniakiem z Koła Przyjaźni Polsko- Kenijskiej w LO im. 

Batorego celem zaprojektowania współpracy. Zaproponowano zorganizowanie Dnia 

Kenii, podczas którego można by zaprezentować specyfiki kenijskiej kuchni, pokaz 

slajdów, lekcję suahili oraz dokonać zbiórkę pieniędzy na szczytny cel. Pojawiła się 
również idea nawiązania kontaktów z jedną z kenijskich szkół, które miałyby 

zaowocować złożeniem wizyty w Afryce oraz organizacją przyjazdu w ramach 

rewizyty. 
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Kwiecień 2006 

  04.04. Forum Kenijsko- Polskie w Tok FM 

Sławomir Muturi wziął udział w Komentarzach radia Tok FM. Przedstawił 

słuchaczom charakter działalności KPF jako organizacji pożytku publicznego, 

nakłaniając ich do przekazania organizacji 1 procenta podatku. 

  

20.04.-

31.05 

Festiwal Afrykamery 

Forum wzięło aktywny udział w festiwalu Afrykamery, który stanowi niepowtarzalną 
okazję dla polskich kinomanów na zapoznanie się z przeglądem filmów 

afrykańskich. Projekcje prezentowano kolejno w pięciu polskich miastach 

(Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Konin). Celem przedsięwzięcia jest spojrzenie 

na Afrykę od środka, abstrahując od europejskiego spojrzenia, zawężonego do 

elementów znanych z przekazów telewizyjnych.  

Maj 2006 

09.05 Rozmowy na temat utworzenia filii KPF w Krakowie 
 

Katarzyna Zwolak oraz grupa kenijskich studentów wyrazili chęć założenia 

krakowskiej filii KPF. Wykazali zaangażowanie przy podejmowaniu ambasador 

Kenii, Ann Nyikuli. Prowadzono rozmowy na temat skonkretyzowania relacji 

pomiędzy centralą KPF, a jej ewentualnym krakowskim oddziałem. 

 

12.05 KPF z wizytą w przedszkolu 

Forum zorganizowało imprezę pod tytułem: „Język, nasze okno na świat. Kenia”. 

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli właściciele placówki, którzy zapragnęli 
promować pośród dzieci postawę tolerancji i poszanowania dla innych kultur. 

Zorganizowano szereg atrakcji, a gwoździem programu był występ bębnowy 

Mamadou Dioufa. 

15-

26.05. 

Dni Afryki w Polsce 

Dni Afryki przebiegały niemal równolegle do Dni Polski organizowanych w Nairobi. 

Mają one na celu otworzyć oczy Polaków na problemy Afryki, jak również 
zainteresować ich odmienną kulturą omawianego kontynentu. Impreza cechowała się 
dużą różnorodnością tematyczną- prezentowaliśmy aspekty kulturowe, jak np. 

wpływy perskie na kraje Azanii, podróżnicze relacje ze spotkań z koczownikami 

strefy Sahelu, czy analizę politycznych zawirowań w Farfurze czy Liberii. 

Uczestnicy mogli się ponadto zapoznać z wyzwaniami politycznymi i społecznymi, 

które stoją przed afrykańskimi krajami. 
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17-

21.05 

Dni Polski w Kenii 

Dni Polski są jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Forum 

Kenijsko- Polskie. Na program tegorocznej edycji składały się: seminarium 

biznesowe, forum edukacyjne oraz forum kulturalne. Intencją organizacji imprezy 

jest chęć stworzenia płaszczyzny dla nawiązywania i rozwijania kontaktów o 

charakterze handlowym, stworzenie uczelniom możliwości spotkania z 

potencjalnymi studentami lub nawiązania współpracy z kenijskimi szkołami 

średnimi, jak również prezentacja naszego kraju w Afryce. Temu ostatniemu służyła 

prezentacja zorganizowana przez warszawskie Muzeum Etnograficzne, które starało 

się pokazać specyfikę polskiej kultury ludowej. Przedsięwzięciu towarzyszyły także 

liczne pomniejsze atrakcje. Dokonano prezentacji naszego kraju przed kenijskim 

audytorium, dzięki czemu mogli oni poznać polską kulturę, sztukę, literaturę, 
kuchnię etc. 

Istotnym elementem imprezy był „ekonomiczny okrągły stół”, którego celem było 

zbliżenie partnerów biznesowych. Z uwagi na fakt, że obydwa kraje stanowią centra 

swoich regionów, a obecnie sytuacja ekonomiczna obydwóch z nich kształtuje się 
poniżej faktycznego potencjału, Forum Kenijsko- Polskie stoi na stanowisku, że 

rysują się przed nimi perspektywy dla bliskiej współpracy. Obecnie Afryka stanowi 

jedynie 1% polskiego handlu, a spośród tamtejszych krajów Kenia zajmuje dopiero 

szesnaste miejsce (za Senegalem, Kamerunem czy Sudanem). 

Czerwiec 2006  

01-

04.06. 

Dzień Dziecka w Afryce 
 

Forum partnerowało zorganizowanemu przez krakowskich pasjonatów Dniu Dziecka 

w Afryce. Celem przedsięwzięcia było zebranie funduszy na zakup szczepionek dla 

dzieci w Sierra Leone. Zbiórkom towarzyszyły prelekcja Elżbiety Wiacek oraz pokaz 

filmów Ryszarda Czajkowskiego. 

24.06. Impreza dla Deloitte’a i Andersena 
 

Z okazji przeprowadzenia fuzji firm Deloitte i Andersen, na warszawskim Bemowie 

zorganizowano specjalny piknik dla pracowników wspomnianych podmiotów. 

Wszyscy uczestnicy mieli sposobność aby wziąć udział w lekcji suahili, podziwiać 
tańce afrykańskie czy zgłosić się do warsztatów bębnowych. Ponadto zorganizowano 

szereg innych atrakcji, jak loteria, konkurs wiedzy o Afryce etc. Każdy z gości został 

też obdarowany elementem afrykańskiej biżuterii. 
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Sierpień 2006 

07.08 Sławomir Muturi w Radiu Tok FM 

Członek zarządu Forum Kenijsko- Polskiego wystąpił w studiu radiowym, 

zapoznając słuchaczy z inicjatywą Karibu Kenya- cyklem imprez planowanych na 

nadchodzące miesiące. 

24.08-

03.09 

Kongres AIESEC w Polsce 

Nasze stowarzyszenie wzięło udział w kongresie AIESEC 2006- jednej z 

największych konferencji edukacyjnych na świecie. Stwarza to każdemu z 

uczestników możliwość zaprezentowania różnych aspektów swojej rodzimej kultury. 

Kongres podejmuje również inicjatywę skomunikowania pracodawców z siłą 
roboczą; firmy miały możliwość zaprezentować swój profil oraz ofertę zatrudnienia. 

26-

27.08 

Impreza plenerowa Eurizons 
 

W sierpniowy weekend odbyła się w Krakowie impreza, realizowana pod patronatem 

programu Eurizons. Złożyły się na nią piknik edukacyjny oraz konferencja naukowa. 

KPF zostało zaproszone do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, aby na przykładzie 

relacji polsko- kenijskich pokazać budowanie globalnego partnerstwa Północy z 

Południem. 

Wrzesień 2006 

12.09. Konferencja prasowa i warsztaty Kenya Tourist Board 

 
KPF zorganizowało warsztaty konferencję prasową dla Rady Turystycznej Kenii 

(Kenya Tourist Board, KTB). Miała ona miejsce z okazji odbywającej się wizyty 

KTB w trzech krajach Europy Środkowo- Wschodniej: Polski, Czech i Rosji. 

Warsztaty stanowiły okazję do zaprezentowania przedstawicielom polskiej branży 

turystycznej szans, jakie oferuje Kenia. Pomogły ponadto nawiązać nowe kontakty, 

lub też rozwijać in 

17.09. Maraton Warszawski 

 
Podczas odbywającego się właśnie Maratonu Warszawskiego, zorganizowaliśmy 

piknik na mecie, gdzie witaliśmy kenijskich sportowców. Barwy afrykańskiego kraju 

reprezentowało w tym roku czterech biegaczy. KPF miał swój stand, na którym 

informowano zainteresowanych o naszej działalności oraz rozdawano drobne 

upominki. 

21.09. Zainicjowanie współpracy z OTEP 

 
Forum podpisało umowę z Overseas Tertiary Education Placements (OTEP) – 

agencją rekrutującą zdolnych studentów z Kenii, Tanzanii i Ugandy, z intencją 
stwarzania im możliwości podjęcia nauki w Europie lub Ameryce. Kenijski rynek 

edukacyjny zaledwie w 20% zaspokaja zapotrzebowanie na naukę w szkołach 

wyższych. Oferta szkół zachodnioeuropejskich stanowi zaś poważne wyzwanie 

cenowe, będące nierzadko barierą nie do pokonania. Forum Kenijsko- Polskie 

wykazało zatem inicjatywę tworzenia Kenijczykom miejsc nauki w Polsce, która ma 

możliwość kreowania nowych perspektyw po powrocie do macierzy przy 

zachowaniu bardziej przystępnych warunków finansowych.  
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22.09. Warsztaty „Kenia- kraj różnorodności” 
 

W ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel, w 

pałacu Kultury i Nauki odbyły się warsztaty turystyczne „Kenia- kraj 

różnorodności”. Forum Kenijsko- Polskie było głównym inicjatorem i organizatorem 

tego przedsięwzięcia, które swoim aktywnym udziałem uświetniły J.E. Ambasador 

Republiki Kenii Ann Nyikuli oraz przedstawicielka Kenya Tourist Board Jacinta 

Nzioka. 

Październik 2006 

7-
17.10 

Festiwal „Afroentuzjaści” 

W pierwszej połowie października odbył się festiwal, zorganizowany przez Forum 

Kenijsko- Polskie, fundację Simba Friends oraz kawiarnię Motto Cafe, która 

użyczyła lokalu dla przeprowadzenia akcji. Impreza miała charakter kulturalny, 

stwarzając niepowtarzalną okazję do spotkań z afrykańską muzyką, sztuką, 
rękodziełem, tańcem oraz językiem suahili. Oprócz licznych wystąpień i pokazów, 

zrealizowano też zbiórkę na rzecz nowego projektu fundacji Simba Friends, 

polegającego na odbudowie szkoły podstawowej w zachodniokenijskiej wiosce Sega.  

25-
28.10. 

Wizyta kenijskich parlamentarzystów w Polsce 

Pod koniec miesiąca grupa delegatów Zgromadzenia Narodowego Kenii przybyła do 

Polski z wizytą studyjną, realizowaną na zaproszenie polskiego parlamentu.  Forum 

Kenijsko- Polskie entuzjastycznie włączyło się przyjmując gości w naszym kraju. 

Udało nam się zainteresować dostojników problematyką rozwoju handlu i turystyki 

pomiędzy Polską i Kenią. Wspólnie szukaliśmy środków, służących zaradzeniu 

napotykanym trudnościom w tych dwóch dziedzinach.  

Listopad 2006 

06-

14.11 

Tydzień kenijski w Profuturo 
 

Nie ustając w wysiłkach promowania Kenii w świadomości Polaków, a zwłaszcza 

młodzieży szkolnej, wraz z fundacją Simba Friends przeprowadziliśmy akcję 
edukacyjną w warszawskiej szkole Profuturo. Przez okres tygodnia zajęcia w 

omawianej placówce dotyczyły tematyki afrykańskiej. W szkole złożył również 
wizytę Afrykanin, który jako native speaker urozmaicił lekcje angielskiego. 

Zwieńczeniem imprezy był dzień Proafryka, kiedy razem z dziećmi gotowaliśmy 

afrykańskie potrawy, prezentowaliśmy tamtejsze stroje czy tańce. 

20-24. Rozpoczęcie projektu Bliżej Kenii  
 

Projekt ten, współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, jest 

realizowany w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ. Pierwsza część 
projektu była dydaktyczna- pracownicy Forum prowadzili w warszawskich liceach 

pogadanki na temat różnorodności kulturowej Afryki, jej historii, współczesnych 

wyzwań etc. 
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Grudzień 2006 

 Organizacja strony www.serceafryki.pl  

Realizacja strony internetowej Serce Afryki stanowi kolejny etap projektu Bliżej 

Kenii. Omawiana strona prezentuje informacje na temat krajów afrykańskich, 

Milenijnych Celów Rozwoju, relacji polsko-afrykańskich oraz edukacji rozwojowej. 

W przyszłości planowane jest zamieszczanie tam publikacji oraz prac 

uniwersyteckich poruszających o problematyce afrykańskiej.  
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Kampania billboardowa 
 

Forum Kenijsko- Polskie stoi na stanowisku, że główną przyczyną niezadowalającego 

nasilenia wyjazdów turystycznych do Kenii jak jest brak stosowanej informacji – 

niespełna 3400 turystów rocznie odwiedzających Kenię znacząco kontrastuje z liczbą 
150 000 osób wyjeżdżających w tym samym czasie do Egiptu. Dlatego też, przy 

wsparciu Kenya- Tourist Board, planujemy szeroko zakrojoną kampanię 
billboardową, która swoim zasięgiem obejmie największe miasta w kraju. Będzie ona 

miała na celu wypromowanie Kenii w świadomości krajowych globtroterów jako celu 

wakacyjnych podróży. 

 
Projekt Bliżej Kenii 
 

Opisany projekt został zaplanowany dalekosiężnie i ma on docelowo objąć swym 

działaniem najbliższe lata. Dysponujemy materiałami edukacyjnymi, które będą 
służyć nauczycielom realizującym edukację rozwojową w swoich placówkach. Sami 

będziemy gościć w polskich szkołach prowadząc dyskusję na temat Afryki, jej 

historii, problemów i wyzwań. 

 
Tworzenie Kenijczykom perspektyw w edukacji 
 

Nowo rozpoczęty udział KPF w kreowaniu kenijskim abiturientom możliwości 

podjęcia nauki w polskich szkołach wyższych będzie aktywnie realizowany w 

nadchodzących latach. Wykorzystując opisaną powyżej współpracę z OTEP, 

planujemy rozszerzać dotychczasowe pole działania. Podejmujemy wysiłki 

promowania kenijskiego rynku edukacyjnego pośród polskich uniwersytetów 

anonsując odbywające się tam targi edukacyjne, jak również organizując 

zainteresowanym uczelniom współpracę z placówkami w Kenii. 

 
Debata Wangari Maathai – Lech Wałęsa 
 

Znana działaczka kenijska Wangari Maathai otrzymała w 2004 roku Nagrodę Nobla. 

Forum Kenijsko- Polskie podjęło inicjatywę zorganizowania debaty z udziałem 

Maathai oraz polskiego noblisty- Lecha Wałęsy. Planujemy również wydanie 

niepublikowanej dotychczas książki kenijskiej noblistki, zatytułowanej Unbowed 

(‘Nieugięta’). 

 

 
 

 


