
 
 

Polowanie na medale zamiast na zagrożone gatunki. „Lwy kontra Masajowie” w 

sierpniu na kanale Nat Geo Wild 

 

Zgodnie z pradawną tradycją, młodzi Masajowie musieli zabić lwa, aby udowodnić swoją odwagę. 

Jednak gdy populacja lwów w Kenii drastycznie spadła, zapadła wspólna decyzja o rezygnacji z 

dotychczasowej formy rytuału przejścia. Obecnie Masajowie wchodzą w dorosłość poprzez… 

sport. Zobacz wyjątkowe sportowe wydarzenie, które dowodzi, że szacunek do natury jest 

ważniejszy niż nawet najsilniej zakorzeniona tradycja. 

 

„Lwy kontra Masajowie” – premiera w piątek 10 sierpnia o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild 

 

Masajski rytuał przejścia w teorii jest bardzo prosty – grupa młodych wojowników przemierza 

sawannę, by znaleźć lwa, którego otoczą i upolują przy użyciu włóczni. W praktyce dla wielu 

wojowników to starcie kończy się tragicznie – śmiercią lub poważnym okaleczeniem. Jednak dla nich 

te ciężkie rany są warte cierpienia. Stają się oznaką bohaterstwa i stalowych nerwów. Rytuał 

wzmacnia też plemienne więzi  i jest początkiem wielu powtarzanych latami legend. 

 

Przez tysiące lat dla Masajów rytuał przejścia był jedną z najważniejszych tradycji, symbolem 

przemiany chłopca w mężczyznę, narodzinami wojownika. Ale te czasy się skończyły. Pięćdziesiąt lat 

temu na terenach zamieszkanych przez Masajów żyło około 450 tysięcy lwów. Od tego czasu liczba 

ta dramatycznie spadła i w całej Afryce pozostało ich już tylko 20 tysięcy. 

 

Aby powstrzymać ten galopujący spadek lwiej populacji, Masajowie postanowili zmienić jedną z 

najbardziej charakterystycznych tradycji własnej kultury. W rezultacie lew afrykański otrzymał 

kolejną szansę. 

Starszyzna Masajów zaproponowała zmianę formy rytuału przejścia. To ogromny i ważny krok, 

ponieważ kultura i tradycje nie zmieniają się w mgnieniu oka. Ten szczególny przypadek został 

jednak uznany za tak ważny, że wszyscy Masajowie wyrazili na to zgodę. 

 



 
Obecnie młodzi Masajowie rywalizują w innej dyscyplinie – w lekkiej atletyce. W 2008 roku po raz 

pierwszy zorganizowano masajskie olimpiady. Odbywają się one w Kenii dwa razy w roku. Zamiast 

zabijać, młodzi Masajowie biegają, skaczą i rzucają włóczniami. Medale traktowane są z takim 

samym szacunkiem i podziwem, jak niegdyś trofea zdobyte w walce z lwem.  

 

„Lwy kontra Masajowie” – premiera w piątek 10 sierpnia o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild 

 

### 
 
Nat Geo Wild jest wyjątkowym kanałem z rodziny National Geographic, prezentującym najlepsze programy 

poświęcone dzikiej przyrodzie tworzone przy współpracy z najlepszymi filmowcami. Od najbardziej odludnych 

pustyń po niezbadane głębie oceanów. Od parków narodowych po małe osiedla i wielkie miasta. Dzięki 

niesamowitym obrazom i fascynującym historiom zabieramy widzów w podróże do świata zwierząt. Przyroda nie 

jest już tematyką niszową. Za sprawą zróżnicowanej ramówki, Nat Geo Wild przybliża widzom świat, którego 

częścią jesteśmy. Programy emitowane na kanale przeznaczone są dla całej rodziny, dla wszystkich osób, 

kochających naturę, dziką przyrodę oraz zwierzęta.  

Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.  
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