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Dzień 1 - 23. 06. 2016 r. 
 

Rozpoczął się pierwszy dzień podróży – każdy był zmęczony i niewyspany, bo 

poprzedniego dnia żegnał się ze znajomymi albo pakował plecak do białego rana. Spotkaliśmy się 

na Placu Jeziorańskiego, zrobiliśmy pierwsze wspólne zdjęcie i ruszyliśmy w kierunku stacji, na 

pociąg do Olsztyna. Każdy z nas z ciężkim bagażem, ale bez narzekania, szedł w kierunku peronu. 

Udało się nam zdążyć bez żadnych opóźnień. Dokładnie o 7:14 wyruszyliśmy w nieznane. 

Wsiadłem do wagonu przekonany, że wszystko to, co mam w plecaku na pewno pozwoli mi 

przetrwać w trudnych syberyjskich warunkach. Podróż do Olsztyna trwała kilka godzin, ale nie 

dłużyło się nam i sami nie wiedzieliśmy, kiedy czas podróży minął. Po wyjściu z pociągu, słuchając 

rad kolegów, którzy byli w zeszłym roku w Rosji, poszedłem z Basią i Rudym Radkiem zjeść 

polskie jedzenie. Znaleźliśmy bar mleczny, w którym zamówiliśmy ostatnie w tym miesiącu kotlety 

mielone. Po trzech godzinach oczekiwania przyjechał po nas bardzo sympatyczny przewoźnik, 

który zawiózł nas do Kaliningradu.  

Po drodze opowiadał o swoich przygodach w pracy oraz jak wygląda obecna sytuacja na 

granicy. Przed nami były dwa etapy przejścia granicznego - po Polskiej stronie obyło się bez 

żadnych problemów. Kiedy wjechaliśmy w rosyjskie bramki, odczuliśmy zmianę nastrojów - 

otoczenie stało się jakieś mniej przyjazne. Wszyscy zamilkliśmy widząc straż graniczną, a moją 

uwagę najbardziej przykuły wielkie czapki mundurowych. Wyglądali w nich dziwnie, lecz 

majestatycznie. Kontrola graniczna przebiegła jednak bezproblemowo - nie czekaliśmy zbyt długo i 

zostaliśmy przepuszczeni przez granicę. Pojechaliśmy w kierunku lotniska, obserwując po drodze 

wielkie połacie barszczu Sosnowskiego. 

W godzinach wieczornych wysiedliśmy na olbrzymim parkingu przed lotniskiem. 

Wiedzieliśmy, że kiedyś lotnisko było otwarte - można było do niego wejść i oczekiwać nawet całą 

noc na swój samolot. Na miejscu okazało się  jednak, że od jakiegoś czasu lotnisko wieczorem jest 

zamykane i nie ma możliwości wejścia. Pomyślicie pewnie, że odeszliśmy na bok i czekaliśmy całą 

noc przed budynkiem lotniska? Nic bardziej mylnego! Pan doktor Kacorzyk (kierownik całej 

podróży, człowiek bez którego nasza wyprawa nie byłaby możliwa) zapukał do środka. Dwóch 

Rosjan wyszło do nas w mundurach, wtedy Pan Doktor zaczął z nimi rozmowę. Wyciągnął 

zaproszenie od władz uniwersytetu w Jakucku i przekonywał ochronę, że skoro takie osobistości 

nas zapraszają to przecież nie możemy nocować przed drzwiami lotniska. 

- Wy pokryjcie, a ja podumam – powiedział strażnik. Po chwili namysłu uznał, że możemy zostać 

wpuszczeni na teren lotniska. Mogliśmy nawet położyć się na karimatach! Był tylko jeden warunek: 

musieliśmy być bardzo cicho – nie mogło nas być widać ani słychać. Przeszliśmy przez bramki i 

ulokowaliśmy się w „poczekalni”. Zastaliśmy tam trójkę Rosjan, którzy także czekali na samolot do 



Jakucka. Rozłożyliśmy karimaty oraz śpiwory – nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby siedzieć i 

dyskutować. Wszyscy położyliśmy się w ciszy i niemal zasypialiśmy, gdy w naszych głowach 

pojawił się problem. Przecież trzeba nastawić budziki! Tylko na którą godzinę? Nie wiedzieliśmy, 

czy na naszych telefonach została uwzględniona już różnica czasu i za ile godzin musimy się 

obudzić, żeby zdążyć na odprawę. Na szczęście doszliśmy w końcu do porozumienia… 

 Nazajutrz czekał nas lot - dla części z nas (w tym dla mnie) pierwszy lot w życiu. Z 

niektórymi członkami Koła znałem się dobrze, niektórych tak naprawdę poznałem dopiero dzisiaj. 

Póki co, wszyscy wydają się sympatyczni – z takimi ludźmi to można jechać nawet na koniec 

świata! 

Kamil Adamski 

 



Dzień 2 - 24. 06. 2016 r.  

 

Dzięki wczorajszym negocjacjom z ochroną lotniska i ich zgodzie na nasz nocleg 

wewnątrz budynku wstaliśmy wcześnie (już o 4 rano), ale wypoczęci. Po przepakowaniu, szybkiej 

porannej toalecie i śniadaniu udaliśmy się na odprawę. 

Większość naszych bagaży nie sprawiła problemu, tylko Mariusz stracił żel pod prysznic i 

scyzoryk. Wsiedliśmy do samolotu. Dla niektórych osób z grupy był to pierwszy lot w życiu, dla 

weteranów kolejny, ale i tak jak zawsze wywołujący emocje. 

 Z Kaliningradu do Moskwy dostaliśmy się w nieco ponad 1,5 godziny; lot był zatem krótki 

i przyjemny. Samolot gładko wylądował – praktycznie nie zdążyliśmy się zorientować, w którym 

dokładnie momencie koła podwozia dotknęły ziemi. Na następny lot, tym razem z Moskwy do 

Jakucka, czekaliśmy 6 godzin. Czas oczekiwania spędziliśmy na lotnisku SVO, ponieważ znajduje 

się ono w dość dużej odległości od centrum - około 40 km. Aby zwiedzić Plac Czerwony 

potrzebowalibyśmy minimum 8-9 godzin.  

Przed nami aż 6 godzin w przestrzeni powietrznej, czyli co najmniej trzy razy tyle, ile trwał 

lot z Kaliningradu do Moskwy. Już na pokładzie samolotu zjedliśmy smaczny obiad zaserwowany 

przez stewardesy. Lot bardzo się dłużył. Niektórzy oglądali film, inni czytali książki lub spoglądali 

przez okno. Osobiście uwielbiam widok białych chmur na tle błękitnego nieba, a także widok 

miasta, które z góry wydaje się takie malutkie. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment – 

wylądowaliśmy. Poszliśmy odebrać nasze bagaże – na szczęście były wszystkie, żaden nie zginął 

jak w tamtym roku. Na lotnisku czekali już na nas nasi przyjaciele z Jakucka. Zrobiliśmy sobie 

nasze pierwsze wspólne zdjęcie w tym roku.  

Paulina Synowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 3 - 25. 06. 2016 r.  

 

Po wspólnym zdjęciu pojechaliśmy do akademika zostawić bagaże. Byliśmy zmęczeni po 

podróży, jednak w naszym planie dnia nie było mowy o odpoczynku. Wyruszyliśmy autobusem na 

wycieczkę, dzięki której mogliśmy w dużym stopniu poznać kulturę naszych kolegów z Jakucji. 

Mieliśmy mianowicie okazję uczestniczyć w Ysyach (święcie Nowego Roku obchodzonego przez 

mieszkańców Republiki Sacha). Podczas tego wydarzenia wiele osób ubranych było w tradycyjne 

stroje i miało na sobie odświętną biżuterię. 

 Na powitanie kilka kobiet wymachiwało w naszą stronę przedmiotem wykonanym z drewna i 

z włosów z końskiego ogona o nazwie deybiir. W ten sposób odganiały one od nas złą energię i 

przywoływały dobre duchy. Wszechobecne konie symbolizują w szamanizmie przejście między 

niebem, a złym światem pod ziemią. Dawniej były one w Jakucji najpopularniejszym środkiem 

transportu. W centrum wydarzenia Sacha tańczą w kręgu osuochaj i powtarzają słowa pieśni za 

przewodnikiem. Biały szaman modli się i składa bogom kumys jako ofiarę. W trakcie tego święta 

Jakuci ugościli nas bardzo serdecznie. Spróbowaliśmy kumysu, jakuckich pierożków z mięsem, z 

jabłkami, a także szaszłyków wołowych. Kilku studentów miało okazję spróbować również koniny. 

Był to bardzo intensywny oraz pełen wrażeń dzień, który na pewno pozostanie w naszej pamięci.  

 

Barbara Kędzior 



Dzień 4 - 26.06.2016 r.  

 

Godzina 9:00, obudziły nas padające przez okno promienie słońca. Każdy z nas odbył 

szybką poranną toaletę i zjadł śniadanie, które składało się jak co dzień z kromki chleba i konserwy. 

 W planie dnia ustalonym jeszcze przed wyjazdem była wycieczka nad rzekę Lenę – jest to 

jedna z największych rzek Azji oraz największa rzeka na terytorium Rosji. To było nasze kolejne 

już spotkanie z Leną. Po raz pierwszy widzieliśmy ją w trakcie poprzedniego obozu. Podziwialiśmy 

jej rozlewiska także z samolotu podczas lotu do Jakucka. Widok był naprawdę piękny i cieszył oko. 

 Na dzisiaj zaplanowaliśmy integrację grupy na wspólnym biwaku. Nadarzyła się także 

okazja na poznanie roślinności rosnącej w pobliżu rzeki. Po dotarciu do celu po bardzo wyboistej, 

tradycyjnej rosyjskiej drodze zobaczyliśmy prawie 150-metrowy słup elektryczny, który dla 

niektórych przyjezdnych służył jako ,,punkt widokowy''. Naszym oczom ukazała się także polana i 

gęsty las. Z polany podziwialiśmy przepiękny krajobraz Leny i otaczających nas wzniesień. Naszą 

uwagę przykuły również trzy olbrzymie słupy, które stały na rzece. Słupy te połączone były bardzo 

długimi kablami, które zdawały się zwisać w niewielkiej odległości od lustra wody – okazało się 

jednak, że było to tylko złudzenie optyczne. 

 Przystąpiliśmy do rozbijania obozowiska. Męska część drużyny poszła poszukać drewna, 

aby rozpalić ognisko. Nikolay Yadrikhinskiy rozkładał grilla, a Ania i Radek robili szaszłyki z 

lokalnej wieprzowiny. Warto wspomnieć, że mięso wieprzowe na szaszłyki można kupić na wagę w 

sklepie, już pokrojone i zamarynowane. Kilogram kosztował około 1000 rubli w zależności od 

miejsca zakupu. Jakuci na co dzień spożywają więcej wołowiny i koniny niż wieprzowiny, 

ponieważ są one tańsze. Zaryzykuję stwierdzeniem, że szaszłyki z wieprzowiny nasi przyjaciele z 

Jakucji kupili na specjalną okazję - na nasz wspólny grill. Pozostałe dziewczyny kroiły inne 

produkty takie jak chleb, ser, salami. W trakcie oczekiwania na gotujące się potrawy usiedliśmy na 

karimatach i wspólne śpiewaliśmy. Okazało się, że Wojtek i Kamil potrafią dobrze grać na gitarze. 

Atmosfera podczas spotkania przybrała radosnego i miłego charakteru.  

Po zjedzeniu wybornych szaszłyków i mniej wybornej drobiowej kiełbasy, grupa studentów 

naszego uniwersytetu, wyposażona w wędki, wybrała się nad rzekę w celu połowu ryb pod 

kierownictwem Mariusza i Piotrka. Po dwóch godzinach połowów i nauki łowienia w lodowatej 

wodzie wróciliśmy do reszty grupy. Pomimo usilnych starań, połów zakończył się fiaskiem. Z 

pustymi rękami wróciliśmy do akademika. 



W akademiku przebraliśmy się w nasze specjalne obozowe koszulki i udaliśmy się na 

uroczystą kolację do restauracji Makhtae. Z racji tego, że jestem kucharzem z zawodu oraz 

studentem Technologii Żywości i Żywienia Człowieka, bardzo interesowało mnie tradycyjne 

Jakuckie jedzenie. Po przeczytaniu menu w języku rosyjskim i angielskim zamówiliśmy w 

większości tradycyjną przystawkę: Stroganina Nel’ma. Mówiąc dosłownie – są to wióry struganej, 

zamrożonej, surowej ryby ułożone na talerzu. Danie to należało zjeść stosunkowo szybko (aby ryba 

nie rozmarzła), z dodatkiem mieszanki przypraw składającej się z soli i pieprzu. Tradycyjna 

Stroganina robiona jest ze słodkowodnych ryb łososiowatych, złowionych m.in. w arktycznych 

wodach Syberii. Spróbowaliśmy również sałatki z surowej ryby pokrojonej w kostkę z dodatkiem 

niewielkiej ilości cebuli i dresingu z soku z cytryny, pieprzu i soli. Potrawa ta była podana w 

miseczce udekorowanej w piękny wzorek na rancie. Część z nas kupiło Stroganine z surowego 

mięsa źrebięcia. Dodatkowo każdy z nas mógł spróbować również zamrożonej wątroby źrebięcia. 

Okazała się ona być potrawą bardzo często jadaną przez naszego kolegę, Nikolaya. Dodam, że u 

niektórych ze studentów przystawka ta budziła strach i niechęć do spożycia. U nas w Polsce w 

restauracjach można spotkać przygotowywane w tym stylu tzw. Carpaccio na wiele różnych 

sposobów, m.in. z wołowiny, łososia, owoców i warzyw. Są to cienkie plastry zamrożonego 

produktu ułożone na sałacie lub bezpośrednio na talerzu.  

Jako danie główne zamówiliśmy Olenine (ros. оленина), czyli mięso z renifera w formie 

gulaszu składającego się z mięsa pokrojonego w kostkę, cebuli pokrojonej w piórka oraz plasterków 

pieczarek. Do mięsa renifera dobraliśmy gotowane ziemniaki. Przed daniem głównym, 

otrzymaliśmy jeszcze jedno małe danie, przywodzące na myśl znany nam wszystkim budyń. Po 

spróbowaniu stwierdziłem, że jest to coś na smak naszego beszamelu. Składało się z mąki, masła i 

śmietany. Konsystencja była papkowata, aczkolwiek w wyglądzie było rozwarstwione i zważone.  

Po dłuższym oczekiwaniu otrzymaliśmy danie główne. Każdy z ciekawością spróbował 

pierwszego kęsa renifera i na ciekawości się skończyło. Mięso twarde, żylaste, przypominające 

wieprzowinę, niektórym kojarzyło się to z wątróbką. Dla niektórych było to smaczne, dla 

niektórych zjadliwe. Ceny wymienionych dań były wysokie. Sama przystawka kosztowała 450 

rubli, renifer 480 rubli, ziemniaki 130 rubli, oczywiście nie możemy zapomnieć o kompocie (z ros. 

морж). 

 Wizyta w restauracji wyniosła nas po 1353 rubli i w przeliczeniu na polską walutę z 

dn.26.06. 2016r. jest to około 84zł. Dla nas, obozowiczów oraz studentów NEFU (North-Eastern 

Federal University in Yakutsk) wydawało się to bardzo dużo, zważywszy zwłaszcza na fakt, że nikt 

z nas nie wyszedł z restauracji najedzony, a tylko spróbowaliśmy nowych potraw. 



 Po wspólnej uroczystej kolacji pani docent Svetlana Ivanova otrzymała od nas i naszego 

uniwersytetu skromny upominek w podziękowaniu za zaproszenie i pomoc w organizacji całego 

przedsięwzięcia. Również studenci z uniwersytetu w Jakucku wręczyli nam upominki i 

podziękowali za przybycie. Zrobiło się naprawdę miło i serdecznie. Odczucia z restauracji były 

różne, lecz atmosfera, która nastała pod koniec kolacji przysłoniła niedoskonałości obsługi. 

 Zmęczeni całym dniem wróciliśmy do akademika mijając pomnik Lenina, znajdujący się w 

centrum miasta. O północy dotarliśmy do akademika. Grupka osób spotkała się w jednym z pokoi i 

zaczęła rozmawiać. „Weterani” – uczestnicy wcześniejszych wyjazdów zaczęli opowiadać o 

poprzednich obozach. Podziwialiśmy także z najwyższego piętra akademika białe noce, które były 

jeszcze w tym okresie widoczne. Około drugiej w nocy wróciliśmy do swoich łóżek na spokojny 

sen.  

Radek Leś 

 



Dzień 5 - 27. 06. 2016 

 

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaplanowane kilka rzeczy do zwiedzenia. Najpierw 

udaliśmy się do Muzeum Mamuta. Jest to nowoczesne muzeum, w którym znajduje się wiele 

eksponatów, takich jak kły mamutów, ich kości i czaszki. Opisane są gatunki jakie występowały 

kiedyś na tym terenie oraz sama historia mamutów. Projektanci sali wystawowych  postawili na 

nowoczesność - można obejrzeć film dotyczący tematyki przewodniej, a także stanąć oko w oko z 

mamutem. Co prawda to tylko eksponat, ale i tak robi ogromne wrażenie. Najlepszą niespodzianką 

był jednak pan przewodnik, który nas oprowadzał. Mówił w sposób bardzo ciekawy, widać było, że 

jest to jego pasja. To muzeum na pewno jest godne polecenia.  

Następnie udaliśmy się do muzeum wiecznej zmarzliny. Ponieważ w muzeum panuje niska 

temperatura, około -10 stopni, poproszono nas o ubranie specjalnych kurtek. Tak też zrobiliśmy i 

weszliśmy do środka. Ujrzeliśmy lodowe rzeźby, zamarznięte kwiaty w kostkach lodu. Na ścianach 

i suficie widoczne były kryształki lodu. 

 Po obejrzeniu muzeum udaliśmy się na Północno - Wschodni  Federalny Uniwersytet w 

Jakucku. Posłuchaliśmy wykładu pani docent Svetlany Ivanovy na temat geografii, omówiliśmy 

także trasę na najbliższe kilka dni. Posłuchaliśmy informacji na temat samego uniwersytetu i jego 

historii. 

 Następnie udaliśmy się na spotkanie z Rektorem Uniwersytetu w Jakucku. Wypytywał z 

jakich kierunków jesteśmy, czym zajmuje się nasz uniwersytet. Pani docent Svetlana opowiedziała 

o naszym porozumieniu, jak zapoczątkowaliśmy nasze wspólne działania i jaką trasę planujemy 

pokonać. Po spotkaniu wręczyliśmy panu Dziekanowi mały prezent od naszego uniwersytetu i 

udaliśmy się do akademika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paulina Synowiec 

 

Dzień 6 - 28.06. 2016 r.  

 

Tego dnia z żalem opuściliśmy Jakuck i udaliśmy się busem miejskim w kierunku 

południowo - wschodnim. Osobiście miałem duże obawy i wątpliwości, kiedy zdałem sobie sprawę 

z tego, że  środkiem komunikacji miejskiej mamy przejechać tak długi dystans – ponad 1000 km. W 

wesołym nastroju, śpiewając na całe gardło słowiańskie piosenki kontynuowaliśmy podróż wzdłuż 

rzeki Leny. W swojej beztrosce umieliśmy jednak skupić się też na sprawach naukowych, takich jak 

choćby wykład profesora Jaromira na temat ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej. Wykład był 

niezmiernie ciekawy, wsparty wieloma przykładami. Pan profesor posiada ogromną wiedzę 

geograficzną i geologiczną, którą umie przekazać w sposób jasny, prosty, a zarazem interesujący. 

Od razu widać, że jest pasjonatem tego, co robi. 

 Po kilku godzinach jazdy drogą asfaltową wijącą się pod pochmurnym niebem dotarliśmy 

do osady o nazwie ,Kardziom. Wioska była typową wioską syberyjską o szerokich, błotnistych 

drogach, po których nieraz chodziły konie, krowy czy psy. W centralnym jej miejscu królowała 

drewniana cerkiew z cmentarzem, gdzie odcyfrowaliśmy napisane cyrylicą imiona i nazwiska 

dawnych mieszkańców osady. Nasze przybycie nie wzbudziło specjalnego poruszenia ani 

zainteresowania. W taką deszczową pogodę nikt za bardzo nie wychodził z domu. 

 Pomimo niesprzyjającej pogody postanowiliśmy w tym miejscu przeprowadzić nasze 

badania ankietowe. Zarówno my, lekarze, jak i leśnicy udali się na poszukiwanie odpowiednich 

osób, z którymi można było porozmawiać na tematy zawarte w ankiecie. Pierwszym ankietowanym 

został mężczyzna budujący dom z drewnianych bali, który bez wahania odpowiadał na pytania. 

Opisał nam także sposób budowania tradycyjnych syberyjskich chat. Po przepytaniu kilku 

respondentów ruszyliśmy klekoczącym busem w dalszą drogę.  

Za oknami busa mijaliśmy bardzo dużo jakuckich miejsc czci związanych z kulturą 

szamańską. Widoczne były słupy z przywiązanymi wstążkami, rozrzucone monety, czy różne 

wyrzeźbione figurki.  

Wybraliśmy miejsce na nocleg nad rzeką, wyszliśmy z busa żeby zobaczyć czy miejsce jest 

odpowiednie. Po naszym ciele przeszły dreszcze, większości było bardzo zimno. Myśleliśmy, że 

kierowca pozwoli nam przespać się na siedząco w autobusie, ale cóż - nadzieja matką głupich. 

Kierowca nie ugiął się i nie pozwolił zostać. Musieliśmy szybko zabierać rzeczy. Ponieważ było już 

bardzo późno – koło drugiej w nocy, męska część naszej grupy postanowiła nie rozkładać 



namiotów; przecież się nie opłaca na tak krótko. Rozłożyli karimaty, weszli do śpiworów i zasnęli. 

Radek Kasperski postanowił pomóc dziewczynom rozłożyć namioty. Później zaczął rozpalać nam 

ognisko, żeby było choć trochę cieplej. Całe szczęście, że mieliśmy w grupie takiego gentlemana! 

Kierowca w tym czasie spał spokojnie w środku autobusu, który był podgrzewany. Wszyscy 

szczerze mu zazdrościliśmy.  

Wojciech Sierocki 

 

Dzień 7 – 29. 06. 2016 r.  

 

Tego dnia pobudkę urządził nam deszcz uderzający o dachy namiotów. Wstaliśmy 

wcześnie, bo około godziny 6 rano. Dziś mieliśmy w planach dojechać do Nieriungri. W niezbyt 

dobrych humorach zajęliśmy się składaniem obozu oraz rozpalaniem ogniska i robieniem śniadania. 

Nie było to łatwe, ponieważ  wszystko było mokre. Po zjedzeniu i wysuszeniu się przy ognisku 

nasze humory jednak się poprawiły i o godzinie 9 byliśmy gotowi do drogi. Wsiedliśmy do 

autobusu i wyruszyliśmy. 

Po przejechaniu 40 km byliśmy już w pełni rozbudzeni i dla zabicia nudy zaczęliśmy 

śpiewać i grać na gitarze. Przekroczyliśmy rzekę Ałdan, która jest najzasobniejszym w wodę 

dopływem Leny. Ma ona długość 2273 km, a w jej dorzeczu znajdują się złoża węgla kamiennego, 

złota oraz miki. Właśnie ze złotem związana jest miejscowość, w której zatrzymaliśmy się na 

postój. Jest to wieś Tommot. Różni się ona od typowych Jakuckich wsi i ma charakter dużo bardziej 

Rosyjski. W samym centrum wsi drogę zablokowało nam stado koni jakuckich. Po chwili przerwy 

pojechaliśmy dalej. 

 Zatrzymaliśmy się obok starej zamkniętej cerkwi i cmentarza żydowskiego. Leśnicy poszli 

przeprowadzać swoje badania, które polegały na przeprowadzeniu wcześniej przygotowanej 

ankiety. Weterynarze natomiast poszli zbierać próbki do swoich badań. 

 Wieś Tommot powstała, kiedy w okolicy odkryto złoża złota. Na początku kilogram tego 

kruszcu był tańszy niż ogórki, a ludzi opanowała gorączka jak na dzikim zachodzie. Klimat jest tu o 

wiele cieplejszy niż w reszcie Jakucji, dlatego przyroda rozwija się dużo lepiej. Zaobserwowaliśmy 

wielkie topole, które dorównywały tym z Polski, co nas bardzo zaskoczyło.  

Okręg Ałdański, w którym znajdowaliśmy się tego dnia, obfitował w złoża uranu. 

Zobaczyliśmy łagier, który znajdował się obok kopalni tego surowca. Miejsce to nazywa się 

Vasilevka i po obozie zostały już tylko szczątki. Przetrzymywano w nim około 5000 więźniów, 



głównie politycznych. Średnia długość życia człowieka, który został tam wysłany wynosiła 3 

miesiące i często panował tam kanibalizm. Był to jeden z najbardziej utajonych sowieckich łagrów. 

Ruiny wywarły na nas bardzo wielkie wrażenie i wprowadziły w nastrój zadumy nad tą piękną, 

jednak naznaczoną strasznym piętnem krainą, jaką jest Syberia. Na obszarze obozu studentka 

ochrony środowiska mierzyła licznikiem Geigera - Müllera obecność promieniowania i analizowała 

jego wpływ na szatę roślinną. 

Tego dnia mieliśmy do pokonania bardzo długą drogę, więc nie zatrzymywaliśmy się często 

i wieczorem zmęczeni usnęliśmy w autobusie. 

Piotr Janiec 

 

 

 



Dzień 8 – 30. 06. 2016 r.  

 

Po dość krótkiej nocy, poprzedzonej całodniową podróżą, wszystkim obozowiczom 

wstawanie sprawiało kłopot. Po wystawieniu głowy za okno ujrzeć można było tylko chmury i 

deszcz, co znacznie utrudniało i zniechęcało do pobudki. Zła pogoda znowu nas dogoniła. Na 

szczęście ciepła owsianka działa cuda i jest w stanie poprawić samopoczucie. Dodatkowo chęci do 

wstawania dodawała nam perspektywa ciepłego prysznica, co na obozie nie zdarza się często. 

Niewiele jednak osób spodziewało się tego, co kryło się pod słowem prysznic. Bardziej można było 

to określić jako grupową łaźnię z przegrodami, ale bez żadnej zasłonki. Do tego łazienki zamykane 

są na klucz, który odbiera się w recepcji, a takiej przyjemności, jaką jest prysznic, można zaznać 

tylko raz na dobę. Sądząc po minach większość  obozowiczów spotkało się z taką sytuacją chyba po 

raz pierwszy. Niektórzy stwierdzili, że te prysznice kojarzą im się z prysznicami wojskowymi. Na 

szczęście ciepła woda łagodzi wszelkie smutki i żale, i pozwala nawet zapomnieć o tym, że 

naprzeciwko myją się inni obozowicze.  

W planie na ten dzień mieliśmy zwiedzanie miasta, jednakże wszystko uzależnione było od 

pogody. Odkładaliśmy nasze wyjście tak długo, aż przyszła pora obiadowa. Nasz ulubiony kucharz 

Radek wraz z Pauliną i Anną zaserwowali makaron z sosem pomidorowym i tuszonką z puszki. 

Cała trójka spisała się na medal. Dawno nie było widać tyle radości na twarzach obozowiczów. 

Jedli, aż im się uszy trzęsły. 

 Po obiedzie pogoda poprawiła się i mogliśmy iść zwiedzać oraz zrobić zakupy. Do sklepu 

podjechaliśmy busem. Pod samym ,,magazinem'' zauważyliśmy ogromną ciężarówkę do przewozu 

osób. Koła tego auta miały wysokość przynajmniej metra, a pod samą bestią można byłoby 

bezproblemowo przejść tylko lekko się schylając. 

 Po zakupach pojechaliśmy zobaczyć tutejszy targ, udało się także przeprowadzić 

kilkanaście ankiet potrzebnych do naszych badań. Zaskakujące było jak dobrze na naszą inicjatywę 

reagują miejscowi. Słysząc, że jesteśmy z Polski  jeszcze chętniej chcieli z nami rozmawiać i 

odpowiadać na pytania ankietowe. Następnie zobaczyliśmy kolejny pomnik Lenina i wróciliśmy do 

akademika. 

 O godzinie 19:00 odbyło się spotkanie omawiające nasze postępy w badaniach. Każda 

specjalizacja omówiła założenia i cele badań, spodziewane wyniki oraz aktualne postępy w 



badaniach. Nasi medycy wprowadzili nas w sprawy dotyczące ratowania życia, udzielania pomocy 

oraz zapewnianiu bezpieczeństwa. Omówili metodę S.A.M.P.L.E. Tuż przed 22:00 wszyscy jak 

obozowa rodzina usiedliśmy do kolacji. Tym razem była to jajecznica z cebulką i kiełbasą 

krakowską, którą ku naszemu zdziwieniu Radek odnalazł w sklepie.  

Radosław Kasperski 

 

 



Dzień 9 – 1. 07. 2016 r.  

 

Oddając klucze do naszych pokoi w akademiku, tuż przed wycieczką, mieliśmy okazję 

przekonać się o gościnności mieszkańców Republiki Sacha. Ciepło powitała nas pani portierka, 

którą poznaliśmy poprzedniego dnia, w czasie robienia zakupów na rynku. Na parapecie w portierni 

zauważyliśmy kątem oka górę wysuszonych ziół, które nas zaintrygowały. Wyraźnie 

uszczęśliwiona naszą uwagą portierka postanowiła zdradzić nam sekret przygotowania tradycyjnej 

syberyjskiej herbaty. Jej podstawę stanowią suszone z dużą uwagą liście wierzbówki kiprzycy, do 

których następnie dodaje się owoce. Tak przygotowaną mieszankę należy parzyć pod przykryciem, 

a esencję która powstanie rozcieńcza się wrzątkiem. Portierka podarowała nam słoiczek 

przygotowanej esencji, którą wypiliśmy do obiadu. Syberyjska herbata jest naprawdę smaczna i 

dodaje energii. Postanowiliśmy podziękować naszej portierce wręczając jej drobny upominek z 

Polski. Gest ten zaskoczył ją do tego stopnia, że podarowała nam jeszcze worek suszu. W ten 

sposób, po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, że chociaż Jakucja to kraina zimna, to jej 

mieszkańcy mają gorące serca, otwarte na innych ludzi.  

Kolejnym punktem odwiedzonym w tym dniu było Muzeum Oswojenia Południowej 

Jakucji, w którym przedstawione są wszystkie etapy zasiedlania i bytowania ludności na tym 

terenie. Wizyta przybliżyła nam historię oraz kulturę naszych współtowarzyszy podróży. Jakuci 

wywodzą się z narodu tureckiego, posługują się językiem jakuckim, należącym do języków 

turkijskich. Turkowie przywędrowali w okolice środkowej części rzeki Leny. Mieliśmy okazję 

poznać tradycyjny jakucki ubiór, którego nieodzownym elementem są długie, srebrne naszyjniki na 

klatce piersiowej i plecach – ich ruch i dźwięk odstrasza złe duchy. Uczestniczyliśmy także w 

jakuckim święcie, podczas którego widzieliśmy setki osób radosnych, uśmiechających się, 

przebranych w stroje, śpiewających czy tańczących. Poznaliśmy także historię trzech słupów Serge, 

które są częstym widokiem w całej Jakucji.  Symbolizują one pomost pomiędzy trzema światami: 

dobrym, złym i pośrednim. Stanowią  niezwykle ważny symbol w wierzeniach miejscowej 

ludności.  

Muzeum w Nieriungri przybliżyło nam historię odkrycia złóż węgla w latach 1951 - 1953. 

Był to złoty wiek dla tych okolic. Wraz z rozpoczęciem wydobywania węgla, rozpoczęła się także 

budowa miasta Nieriungri. Ogromnym zaskoczeniem był dla nas fakt, że wtedy w ciągu jednego 

roku przybyło aż 12 tysięcy ludzi, a całe miasto powstało  w przeciągu 10 lat! Podziwialiśmy też 

czaroit – minerał z grupy krzemianów o barwie fioletowo – liliowej, którego występowanie 

stwierdzono dotychczas jedynie we wschodniej Syberii, w dorzeczu rzeki Czary. Największy nasz 



podziw wzbudziła jednak ogromna płaskorzeźba, wysoka na dwa piętra i wykonana z kory 

brzozowej. 

 Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do kopalni węgla w Nieriungri, gdzie każdego roku 

wydobywa się około 360 milionów ton węgla. Kopalnia zrobiła na nas duże wrażenie. Mogliśmy 

się poczuć jak liliputy w świecie Guliwera. Ogromne maszyny i koparki na tle 

postapokaliptycznego krajobrazu zapierały dech w piersiach. Na jedną z takich ogromnych koparek 

wspięliśmy się i zrobiliśmy sobie pamiątkowe, grupowe zdjęcie. 

 Następnie udaliśmy się do sklepu w celu uzupełnienia zakupów.  W miejscowym sklepie 

niektórzy z nas nie mogli się oprzeć rosyjskiemu kwasowi chlebowemu. Byli ciekawi czy smakuje 

podobnie do polskiego - a może jest lepszy? Próbowaliśmy także sałatkę z liści paproci.  

Wieczorem w akademiku Angelika, Wojtek i Piotr z kierunku lekarskiego przygotowali dla 

całej naszej grupy kurs pierwszej pomocy. W przystępny sposób postanowili przygotować 

wszystkich na ewentualne zagrożenie, które mogą nas spotkać w każdej sytuacji, także w trakcie 

wyjazdu. To był dzień pełen wrażeń.  

 

Piotr Filiberek 



Dzień 10 – 2. 07. 2016 r. 

 

Dzisiejszy dzień zaczął się jeszcze przed wschodem słońca. O 3:30 zostaliśmy obudzeni 

przez budziki naszych telefonów. Akademik w Nieriungri nagle ożył w środku nocy. Z ledwo 

otwartymi oczami i posępnymi minami dokończyliśmy pakowanie i wymeldowaliśmy się z 

akademika. Przed drzwiami czekało na nas 6 taksówek, które w szaleńczym tempie przewiozły nas 

na dworzec PKP w Nieriungri. Między taksówkarzami, a docent Svetlaną doszło do sporu o cenę za 

kurs, gdyż kierowcy bez uprzedzenia podwyższyli ją o 30 rubli za przewóz bagażu.  

 O dziwo, na dworcu przebywało sporo ludzi jak na tą porę dnia. Wystrój dworca był 

typowo komunistyczny - szarozielone ściany, szara posadzka. Wyróżniającym się elementem był 

zabytkowy, kryształowy żyrandol oraz mural naścienny. 

 Po 30 min czekania wsiedliśmy do pociągu relacji Nieriungri - Moskwa. Naszym 

przystankiem na szczęście była wcześniejsza stacja Nowa Czara - jedynie 23 godziny jazdy. 

Wchodząc do pociągu zachowaliśmy absolutną ciszę, aby nie zbudzić innych podróżnych. Po 

zajęciu odpowiednich miejsc z ciekawością rozglądaliśmy się po jego wnętrzu automatycznie 

porównując go z polskim PKP. 

 Wagon trzeciej klasy, którym jechaliśmy wyposażony był w otwarte przedziały, w których 

znajdowały się dwa piętra łóżek - dolne kanapy z miejscem na bagaż wewnątrz oraz górne, 

rozkładane. Dodatkowe dwupiętrowe łóżka biegły po drugiej stronie korytarza. Każdy z 

podróżnych otrzymał przy wejściu worek z pościelą, która okazała się czysta i dobrze 

nakrochmalona. Byliśmy zaskoczeni panującym wewnątrz porządkiem. 

 Kolejną miłą niespodzianką była nieograniczona ilość gorącej wody, którą obsługa pociągu 

gotowała w zabytkowych samowarach. Po zapoznaniu się z nowym otoczeniem i warunkami 

panującymi w pociągu stwierdziliśmy, że czas na śniadanie. Dyżurni Adam i Mariusz zrobili pyszne 

kanapki oraz gorącą herbatę. Po śniadaniu magiczny krajobraz lasów oraz pokrytych poranną mgłą 

wzniesień i pagórków ukołysał nas do snu. Obudziło nas ostre hamowanie pociągu. Okazało się, że 

dojechaliśmy do stacji Tylda, gdzie przewidziano 1,5 godziny postoju. Większość z nas udała się na 

spacer, by rozprostować kości i poszukać najbliższego sklepu. 

 Wszyscy ze smakiem zjedliśmy tradycyjne pierożki - drożdżowe ciasto z farszem z 

ziemniaków i sera, kapustą lub mięsem. Później nie obyło się bez zbiorowej sesji zdjęciowej z 

zabytkową lokomotywą w tle. Najedzeni i dotlenieni wróciliśmy do pociągu. Dalsza jazda upłynęła 



nam na rozmowach, grze w karty, nauce języka rosyjskiego i polskiego oraz podziwianiu 

niepowtarzalnego krajobrazu. 

 Patrząc za okno nieustannie zadziwiała nas ogromna przestrzeń lasów rozpościerających się 

aż po horyzont lub skalistych gór, których surowe piękno jest nie do opisania. Jadąc minęliśmy 

wiele malowniczych meandrów rzek, z których jedna z większych to Olyokma Yultali. Między 

poszczególnymi stacjami jedyną ingerencją człowieka w dziką przyrodę były trakcje kolejowe oraz 

słupy wysokiego napięcia.  

Podczas podróży poznaliśmy też paru pasażerów, którzy jechali do Moskwy. Większość z 

nich udawała się na spotkanie z rodziną. Tym co zaskoczyło nas w pociągu był ogromny spokój 

podróżnych oraz zwyczajny wygląd. Zasłyszane historie, w których groźnie wyglądający ludzie 

urządzają wielkie libacje w pociągu transsyberyjskim okazały się mitem.  

Do Nowej Czary przybyliśmy o drugiej w nocy, gdzie przywitał nas zimny deszcz - aby nie 

zmoknąć czym prędzej schroniliśmy się w budynku dworca i położyliśmy się spać na naszych 

karimatach. 

Anna Woszczek 

 



Dzień 11 – 3.07. 2016 r. 

 

Po wyjściu z pociągu, o godzinie 2:10, udaliśmy się na dworzec w Nowej Czarze, gdzie 

czekaliśmy do rana na nasz nowy pojazd. O siódmej rano, po krótkiej drzemce na karimatach 

wyszliśmy z naszymi bagażami przed budynek dworca. Podjechało duże, żółte auto na wielkich 

kołach, wysiadł z niego nasz nowy kierowca. Wsiedliśmy, nie dla wszystkich były miejsca - część 

musiała zadowolić się cienką deską opierającą się o dwa sąsiednie siedzenia. Pierwszym 

przystankiem był  pomnik postawiony ku czci budowniczych 74-kilometrowej kolei w tym mieście. 

 Budowa tego odcinka odbywała się w latach 1988 – 2001 i pochłonęła aż 600 milionów 

euro. Budowę prowadzono w celu transportu wydobywanych w okolicy wanadu i żelaza. Ten 

niedługi odcinek składał się z aż dwudziestu mostów i trzech wiaduktów. Niestety na tej trasie 

pociąg przejechał tylko dwukrotnie: pierwszy raz w ramach otwarcia, a drugi raz gdy wydobyto 

pierwszą rudę. Inwestycja była zupełnie nieprzemyślana, ponieważ w Rosji nie były jeszcze znane 

w tym czasie techniki oczyszczania wanadu. Kilka lat później odnowiono pierwsze 42 km trasy, na 

pozostałe 32 km nie znaleziono inwestora. Obecnie na tych torach można czasem ujrzeć stare, 

nieużywane pociągi.  

W trakcie podróży widzieliśmy największy most na tej trasie. Wznosił się około pięćdziesiąt 

metrów nad ziemią, był ogromny. Weszliśmy także na wieżę widokową, aby podziwiać krajobraz. 

Po obiedzie ugotowanym na ognisku, odwiedziliśmy ,,wioskę geologów'' w której mieszkają osoby 

wydobywające rudy wspomnianych już wcześniej metali. Miejscowość leży na wysokości 1500 m 

n. p. m. Aktualnie opustoszała, przebywa w niej tylko jeden strażnik, pilnujący wioski. 

 Następnie dotarliśmy do miejscowości Novaya Chara. W miejscowości tej wyczuwalne są 

czasami trzęsienia ziemi, ale mniejsze niż przy Jeziorze Bajkał. Żaden budynek nie posiada piwnicy 

- jest to spowodowane tym, że teren jest podmokły. Budynki stawiane są na specjalnie 

impregnowanych palach. Najbogatsi mieszkańcy to ludzie zajmujący się sprzedażą drewna, 

ponieważ jest go w tym rejonie niewiele. 

 Z opowieści naszego kierowcy wynika, że lokalna ludność zajmuje się łowieniem ryb. 

Niektóre są sporych rozmiarów, a te, które nie zostaną odłowione mogą dopłynąć aż do Jakucka. 

Turystyka nie jest tutaj zbyt rozwinięta. Wycieczki ukierunkowane są głównie w góry, gdyż są one 

wyjątkowo zjawiskowe. Drogi i trasy kolejowe są zniszczone w związku z zapadnięciami terenu. W 

czasie całego przejazdu mogliśmy podziwiać piękny, dziki krajobraz. Co prawda przez cały czas 

nasz samochód ,,podskakiwał'' ze względu na koleiny w drodze, ale to nie przeszkadzało w 



oglądaniu przez okno pięknych widoków. Wywoływało to na naszych twarzach radość, czuliśmy się 

jak na rollercoasterze w wesołym miasteczku. 

 Jadąc podziwialiśmy z jednej strony góry Udokan sięgające do 2500 m n.p.m., a z drugiej 

góry Kałarskie. Wreszcie przyszedł czas na posiłek. Na obiad tym razem zrobiliśmy kaszę gryczaną 

z tuszonką. Jana z Sainą znalazły w lesie spore ilości rabarbaru, z którego zrobiliśmy kompot. W 

czasie jazdy okazało się, że pojawiły się niedobory jedzenia. Zabrakło chleba, owsianki i gryczki, a 

do najbliższego sklepu mieliśmy dojechać dopiero za dwa dni, ale na pewno jakoś damy sobie 

radę... 

 Dzisiaj na prośbę pani docent Svetlany długo siedzieliśmy przy ognisku, śpiewaliśmy i 

graliśmy na gitarze - wszystko to dla bezpieczeństwa, aby odstraszyć potencjalne niedźwiedzie. 

Pani Svetlana opowiedziała także o przypadku kanibalizmu, jaki miał miejsce dokładnie trzy lata 

temu na tym terenie. Grupa poszukiwaczy złota przebywała kilka miesięcy w lesie, a gdy zabrakło 

im jedzenia zjedli dwóch swoich współtowarzyszy. 

Profesor Jaromir wyczerpująco opowiedział nam o geologii Nowej Czary. Przygotowując 

kolację oczywiście bez zastanowienia zrobiliśmy także porcję dla naszego kierowcy. Było to dla nas 

oczywistym zachowaniem. Kierowca był zdziwiony, ale widać było , że ucieszył się z ciepłego 

posiłku. Nagle wstał, poszedł do samochodu i przyniósł swój ostatni bochenek chleba, bardzo dobry 

ser żółty i słoninę. Kolejny raz przekonaliśmy się o otwartości i życzliwości mieszkańców 

Republiki Sacha.  

Angelika Stelmach 

 



Dzień 12 -  04.07. 2016 r. 

 

Dzisiejszego poranka obudziliśmy się o godzinie 8:00. Pobudkę o tej porze zafundowali 

nam dyżurni głośnymi okrzykami: „śniadanie!”. Po wyjściu z namiotu naszym oczom ukazał się 

przepiękny krajobraz górskiej doliny skąpanej w promieniach słońca. Podczas śniadania zgodnie 

stwierdziliśmy, że tak dobry sen tej nocy zawdzięczamy szmerowi pobliskiego strumienia, 

będącego prawym dopływem rzeki Tchina. Gdy skończyliśmy jeść, udaliśmy się do strumienia w 

celu porannej toalety, a następnie zwinęliśmy obozowisko i wsiedliśmy do naszego samochodu. 

Chwilę później okazało się, że część osób dostało zatrucia pokarmowego, które zostało określone 

klątwą rabarbaru. Zachciało nam się zbierać wczoraj rabarbar i robić z niego kompot, to mieliśmy 

za swoje. 

 Po pewnym czasie dotarliśmy na przełęcz o wysokości 1962 m n.p.m., gdzie całe podłoże 

zbudowane było z rudy żelaza tak bogatej w ten pierwiastek, że kamienie znajdujące się pod 

naszymi nogami były przyciągane przez magnes. Przełęcz wyglądała tak jakby cała pokryta była 

tlenkiem miedzi. Większość z nas dziwiła się dlaczego takie bogactwo naturalne nie jest w żaden 

sposób wykorzystywane. Tłumaczyć to można jedynie trudnym dostępem do miejsca pośród gór, 

gdzie znajdują się tak obfite złoża. Poza żelazem góry te zawierają również duże pokłady tytanu 

oraz wanadu. 

 Następnie udaliśmy się w drogę powrotną, gdzie natknęliśmy się na niewielki lodowiec 

zalegający w korycie rzeki. Uznaliśmy, że koniecznie musimy wykonać pamiątkowe zdjęcie w tym 

właśnie miejscu, pośród majestatycznych gór okalających ten urokliwy zakątek. 

 Kolejnym punktem naszej ekspedycji była nieczynna kopalnia miedzi będąca rezerwatem 

geologicznym. Droga prowadząca w to miejsce była ekstremalnie trudna - do tego stopnia, że część 

osób odwracała wzrok lub zamykała oczy, aby nie widzieć przepaści pojawiających się to z prawej, 

to z lewej strony. Kopalnia miedzi okazała się miejscem, gdzie tak naprawdę nie prowadzono 

wydobycia na skalę przemysłową. W miejscu tym działali geologowie wraz z górnikami, którzy 

prowadzili badania nad złożami znajdującymi się wewnątrz gór. 

 Tutejsze złoża miedzi są największymi pokładami tego surowca w Rosji oraz trzecimi co do 

wielkości na świecie. Szacuje się, że znajduje się tutaj około 25 milionów ton miedzi. W latach 70 

XX wieku teren ten został przeznaczony przez ówczesne władze do wykonania próbnej detonacji 

bomby atomowej, lecz nie doszła ona do skutku ze względu na brak możliwości 

przetransportowania ładunku w niedostępny teren. 



 Gdy dojechaliśmy do kopalni udaliśmy się do sztolni, która była otwarta, a osoby mające ze 

sobą latarki weszły do wnętrza. Po kilku metrach błotnistej ścieżki grunt pod nogami zmienił się w 

lodowy chodnik, a kolejne kilkanaście kroków zamieniło korytarz w istny labirynt lodowych 

stalagmitów o wysokości około siedemdziesięciu centymetrów. Ściany podziemnego korytarza w 

tym miejscu przypominały te, które obserwowaliśmy  w muzeum wiecznej zmarzliny i były pokryte 

warstwą białego szronu. W dalszej części tunelu widzieliśmy na fragmentach nieoszronionych ścian 

żyły miedzi, odznaczające się intensywnym, niebiesko - zielonym kolorem. 

 Po przebyciu około 300 metrów w głąb sztolni dotarliśmy do miejsca, gdzie podziemne 

chodniki krzyżowały się pod kątem prostym. Znajdowało się tu dużo śmieci, a większa podziemna 

sala wskazuje, że tutaj zbierano się na przerwy podczas pracy. Gdy opuściliśmy sztolnię ponownie 

wsiedliśmy do samochodu, aby udać się w dalszą drogę. 

 W dolinie rzeki znajdowała się opuszczona ,,wioska geologów''. W tym momencie wioska, 

pozostawiona samej sobie, była w stanie kompletnej ruiny. Po następnej godzinie przeprawy przez 

rzeki i górskie bezdroża zatrzymaliśmy się na obiad nad urokliwym strumieniem. 

 Krajobraz okolicy zachwycał, lecz komary, meszki i końskie muchy bardzo przeszkadzały 

większości z nas. Po obiedzie szybko wsiedliśmy do auta ponieważ kończyły się zapasy żywności i 

spieszyliśmy się do sklepu w miejscowości Novaya Chara. Na szczęście zdążyliśmy przed 

zamknięciem zrobić zakupy, ponieważ kolejne dwa dni nie będziemy mieli możliwości 

uzupełnienia zapasów. Następnie wraz ze sprawunkami szybko spakowaliśmy się do samochodu, 

aby przed zmrokiem dotrzeć na miejsce noclegu. 

 Przejechaliśmy przez most na rzece Czara i dotarliśmy do miejscowości o tej samej nazwie, 

która stanowi centrum regionu. W Czarze znajduje się nawet lotnisko, z którego latają samoloty 

pasażerskie na przestrzeni od Irkucka po Władywostok. Po pewnym czasie wjechaliśmy na drogę, 

która prowadziła do nieczynnej kopalni uranu. Droga ta nie była remontowana przez długi czas i 

wyglądała jak wielkie bagno pośród drzew poprzecinane wysepkami. Samochód raz za razem 

wyjeżdżał na suche wysepki po czym zanurzał się w ogromnych kałużach o głębokości około 

metra. Kilka razy czuliśmy trwogę gdy nasze auto przechylało się lub grzęzło w wodzie z błotem 

tak, iż wydawało się, że dalej nie pojedziemy. 

 W pewnym momencie dojechaliśmy do rzeki Czara, gdzie okazało się, że bród przez który 

mieliśmy przejechać w wyznaczonym dwoma palikami miejscu, po prostu nie istnieje. Kierowca 

zatrzymał się na rzecznej wyspie, do której udało mu się nas dowieźć i powiedział, że w tym 

miejscu nie przejedziemy, ponieważ jest już wieczór i poziom wody, spływającej z gór, znacząco 



się podniósł. Wszyscy byliśmy zmęczeni trudem dzisiejszej podróży, a miejsce postoju nie 

nadawało się do obozowania, ponieważ było zagrożone zalaniem po ewentualnym podniesieniu się 

poziomu wody w rzece. 

 Po krótkiej naradzie zapadła decyzja o próbie przekroczenia rzeki. Kierowca udał się na 

rekonesans po czym powiedział, że spróbujemy, lecz na własną odpowiedzialność, a w przypadku 

zatrzymania się samochodu pośrodku nurtu będziemy musieli wyskakiwać do rzeki. Gdy 

ruszyliśmy, wewnątrz auta zapanowała wielka cisza. Część osób jechała z duszą na ramieniu. 

Patrzyliśmy przez okna jak zwiększa się głębokość wody pod samochodem. W pewnym momencie 

każdy wziął swój podręczny bagaż z dokumentami do ręki, aby w razie wlania się wody do auta 

uchronić je przed zamoczeniem. 

 Gdy samochód zanurzał się coraz głębiej dwie osoby siedzące obok młotków służących do 

awaryjnego wybicia szyb wzięły je w dłonie i czekały w niepokoju. Zapanowała głęboka cisza 

przerywana jedynie pojedynczymi, szyderczymi komentarzami: „co by było gdyby…?”. Kiedy po 

pewnym czasie zaczęliśmy wyjeżdżać coraz wyżej i bliżej brzegu, w aucie zapanowała euforia 

połączona z oklaskami dla naszego dzielnego kierowcy. 

 Po tak trudnym, lecz pięknym dniu szybko rozbiliśmy obóz i rozpaliliśmy ogień. Dyżurni 

przygotowali kolację, wykąpaliśmy się, a część grupy poszła wędkować. Z biegiem czasu zaczęło 

ubywać osób przy ognisku pomimo śpiewów i gry na gitarze, i tak skończył się ten emocjonujący, 

ale jakże piękny dzień. 

Radek Kalisz  

 



Dzień 13 - 05.07.2016 r.  

 

Po wcześniejszym dniu pełnym wrażeń i emocji obudziliśmy się o godzinie 9. Okazało 

się, że nasz kierowca musi wrócić do domu, który znajduje się po drugiej stronie rzeki.  W 

stosunkowo krótkim czasie zmuszeni byliśmy załadować do ciężarówki niepotrzebne nam rzeczy. 

W wyniku ogólnej mobilizacji sił nastąpił pośpieszny przeładunek bagażu. Po załadowaniu bagaży 

rozejrzałem się po naszym obozowisku. Nagle ujrzałem suszące się na tubie od wędki banknoty 

oraz portfel. Cóż - tradycji stała się zadość, gdyż tak jak na poprzednim obozie, Mariuszkowi 

zamókł paszport i portfel. Widok Mariuszka suszącego gorączkowo najważniejszy swój dobytek 

wywołał u nas rozluźnienie i uśmiech. Ogólne niezadowolenie wywołane nocnym deszczem 

ustąpiło dobrym nastrojom i żartom. 

 Spakowaliśmy ostatnie bagaże, zrobiliśmy śniadanie i posprzątaliśmy obozowisko. Po 11 

byliśmy już gotowi do dalszej wędrówki. Przed nami było do przebycia 4 km przez las, zarośla, 

bagna. Naszym celem była pustynia Czarskie Piaski. 

 Oczywiście wędrówka zajęła dość dużo czasu, a marsz z plecakami nie należał do 

najłatwiejszych. Pierwszym etapem podróży było przejście przez mokradła i las wyznaczoną wąską 

ścieżką. W niektórych miejscach teren był tak podmokły, że musieliśmy szukać okrężnych dróg i 

przedzierać się przez bujne krzaki. Nie obyło się bez zmoczenia butów i nogawek spodni podczas 

przepraw przez strumienie i bagna, które pojawiały się na naszej drodze. Okazało się też, że 

jesteśmy przysmakiem dla komarów zamieszkujących okoliczne tereny.  

Za drzewami rozpoczęła się nasza wędrówka przez pustynię. Zapadający się grząski piasek i 

strome zbocza nie były najłatwiejsze do pokonania. Wydmy pustynne porośnięte były modrzewiami 

i kępami zielonej trawy. 

 Po tej przeprawie doszliśmy wreszcie do celu. Ogromna ilość śmieci zasugerowała nam, że 

jest to miejsce częstych spotkań okolicznej ludności. Rozejrzawszy się dookoła zobaczyliśmy 

jezioro otoczone z jednej strony drzewami, do którego można było zejść po łagodnym piaskowym 

zboczu, natomiast po drugiej stronie znajdowała się potężna, wysoka na dwadzieścia metrów 

wydma, która chroniła nas od wiatru. 

 Po nacieszeniu oczu pięknym widokiem rozbiliśmy namioty, rozparcelowaliśmy prowiant, a 

także wyznaczyliśmy miejsce na ognisko i prowizoryczną kuchnię. Po tych czynnościach 

postanowiliśmy się wykapać w stosunkowo ciepłej (jak na syberyjskie warunki) wodzie. Po kąpieli 

niektórzy z nas zrobili pranie i już wkrótce przestrzenie między drzewami zajęte były przez sznurki 



ze schnącą odzieżą. Po rozpaleniu ogniska dyżurni ugotowali obiad. Wkrótce potem padł pomysł 

kolejnej kąpieli, który wszyscy podchwycili i w parę sekund byliśmy w wodzie. 

 Po wyjściu z wody docent Svetlana opowiadała nam o pobliskim łagrze, z którego 

więźniowie byli dowożeni do kopalni uranu znajdującej się 20 km dalej. Po tej opowieści część 

grupy udała się na spacer wokół wydm, a ja z pozostałymi postanowiłem zostać w obozie. 

Wkrótce po powrocie grupy ze spaceru nadeszły ciemne chmury, z których spadł ulewny 

deszcz, któremu towarzyszyły mocne porywy wiatru. Na szczęście odpowiednio szybko 

spakowaliśmy plecaki ocalając nasze jedzenie i rzeczy przed zamoknięciem. 

 Deszcz był także okazją do pobicia rekordu na pojemność naszego 4 osobowego namiotu, 

w którym zgromadziło się aż 14 osób. Chociaż atmosfera w namiocie była bardzo przyjemna i 

wesoła to cieszyliśmy się, że burza przeszła bokiem i szybko przestało padać. Niestety straciliśmy 

jeden namiot, ponieważ dziewczyny nie najlepiej go rozłożyły, więc w efekcie przewrócił się i 

zamókł. 

 Po uratowaniu rzeczy z namiotu poszliśmy gotować kolację. Przyszedł też czas na łowienie 

ryb. Mariusz uczył łowić Radka Lesia. Chłopaki bohatersko złapali za pomocą patelni dwie 

malutkie rybki, które jednak wspaniałomyślnie wypuścili z powrotem do wody. Podczas 

spożywania kolacji pojawił się nieoczekiwany gość - miejscowy leśnik, którego poczęstowaliśmy 

jedzeniem. Nie obyło się bez setek pytań na temat pracy w tajdze zadawanych przez naszych 

studentów leśnictwa. Jedynym zgrzytem  z nowo poznanym kompanem była jego odmowa 

wypełnienia ankiety przygotowanej przez leśników dotyczących lasów na Syberii. Z opowiadań 

Rosjanina wynika, że gospodarka w tamtejszych lasach jest słabo rozwinięta w stosunku do Polski. 

Dowiedzieliśmy się, że leśnik zarabia 9000 rubli co jest wyjątkowo niską wypłatą. Powiedział nam 

również, że drzewa z tego terenu nie eksportuje się za granicę. Po ścięciu drewno jest przewożone 

za pomocą Urali, identycznymi do tego, którym mieliśmy przyjemność jechać. Leśnik powiedział 

nam również, że odnowa lasu zachodzi tylko naturalnie, a pożary lasów nie są gaszone. 

 Po kolacji zostaliśmy przy ognisku, gdzie śpiewaliśmy i rozmawialiśmy do 1 w nocy. 

Zmęczeni emocjonującym dniem udaliśmy się do namiotów spać. 



 

 

 

Adam Czuprynowski 

 

 

 

Dzień 14 – 06. 07. 2016 r. 

 

Dziś jest czternasty dzień naszego pobytu na terenie Rosji. Muszę przyznać, że czas na 

takich wyprawach bardzo szybko upływa. Pamiętam, jak czekaliśmy na peronie na wyjazd z 

Krakowa, a teraz już po raz kolejny budzą mnie słowa: “Mariusz, wstawaj, za dziesięć minut 

wychodzimy, a Ty jeszcze nie jesteś spakowany!”. Kto uczestniczył w takich wyjazdach wie, jak 

bardzo te słowa potrafią zmotywować i przyśpieszyć pakowanie ekwipunku. Pakowanie przebiegło 

mi nad wyraz sprawnie i szybko - zwłaszcza, że ostatnia osoba miała zabrać siatkę z garnkami. 

Każdy szybko się zbierał, żeby nie doznać tego zaszczytu.  

Po wypiciu herbaty, która jako jedyna ostała się z porannego śniadania, wyruszyliśmy na 

dalszą część naszej przygody. W czasie pokonywania drogi powrotnej zauważyliśmy wiele grup, 

które tak jak my zwiedzały i przemierzały ten rejon. Świadczy to o bardzo rozwiniętej turystyce w 

tej części Rosji. Po dotarciu do miejsca zbiórki czekaliśmy na kierowcę, który nazywał się Anatolij 



Iwanowicz. 

 Nasz kierowca przyjechał z blisko godzinnym opóźnieniem, co było wynikiem podniesienia 

poziomu wody w rzece. Następnie ruszyliśmy dalej i choć poziom wody dalej się podnosił, nie 

stanowiło to problemu dla naszego auta. Kierowca wiedział jak nas poprowadzić, abyśmy się 

wydostali. Wybraliśmy inną drogę, ale równie trudną do pokonania jak poprzednia. Kiedyś 

prowadziła ona przez miasto liczące 20 tysięcy mieszkańców, natomiast dziś pozostały po nim tylko 

ruiny. Pomimo tego, że rzeka zniszczyła drogę, która biegła obok jej koryta, to dzięki orientacji w 

terenie Anatolija Iwanowicza dotarliśmy do Nowej Czary o godz. 13.00. 

 Wszystkie muzea, które zwiedziliśmy w Rosji wyglądają bardzo podobnie – to również nie 

różniło się znacząco od pozostałych. Pierwsza sala była poświęcona przyrodzie. Na jednej ze ścian 

umieszczone zostały zdjęcia z najpiękniejszymi miejscami kraju zabajkalskiego, jak Czarskie Piaski 

czy Góry Kadar. W tej samej sali mogliśmy podziwiać wystawę poświęconą zwierzętom. Kolejna 

sala przedstawiała historię Centralnej Magistrali, jej budowy, użytkowania oraz wszystkiego, co 

było z nią związane, zarówno pod względem politycznym jak i ekonomicznym. W kolejnej 

mogliśmy zobaczyć wystawę poświęconą odkrywcom złóż miedzi w tym rejonie. Następna 

wystawa przybliżała życie ludzi, zanim w rejonie nastąpiła szeroko rozumiana cywilizacja. W 

ostatniej sali zaprezentowano nam minerały, które wydobywano z tej ziemi oraz produkty, które 

były z nich wyrabiane. 

 Po odwiedzeniu muzeum mieliśmy trochę czasu, aby kupić pamiątki i odetchnąć. 

Większość z nas udała się na zakupy do małej budki gdzie można było spróbować pysznych 

wyrobów takich jak ciepłe bułeczki z nadzieniem mięsnym, grzybowym lub z kapustą. Zrobiliśmy 

również większe zakupy, w końcu mieliśmy jechać aż 30 godzin pociągiem. 

 Punktualnie o godzinie 19 przed dworcem w Nowej Czarze zjawił się nasz kierowca 

Antalii, aby zabrać nas do prawdziwej rosyjskiej bani. Bania ta znajdowała się nieopodal miasta, a 

dotarcie do niej zajęło nam pół godziny. Naszemu opiekunowi udało się wynegocjować bardzo 

korzystną cenę. Cały kompleks, który wynajęliśmy składał się z sauny suchej, basenu 

wewnętrznego i kamiennych, zewnętrznych jacuzzi z gorącą wodą. W saunie temperatura wynosiła 

około 120ºC, ciężko było usiąść na deskach, a zamknięcie drzwi stanowiło dla nas nie lada 

wyzwanie z powodu rozgrzanej klamki. Drzwi zamykaliśmy więc przez ręcznik. W basenie 

wewnętrznym woda była najchłodniejsza, ale i tak bardzo ciepła. Basen nie był rozmiarów 

olimpijskich, ale spokojnie mogło się w nim zmieścić 15 osób i swobodnie grać w piłkę i urządzać 

różne wyzwania, gry. Dwa mniejsze  zewnętrzne baseny, kształtem przypominające oczka wodne 

czy wewnętrzne jacuzzi, ulokowane były pod gołym niebem i wpływała do nich bardzo gorąca 

woda. Korzystając z ich uroków poznaliśmy właścicielkę obiektu - przemiłą Rosjankę, która na 



przywitanie poczęstowała nas cukierkami. O godzinie 22 wyruszyliśmy w drogę powrotną do 

Nowej Czary, gdzie na dworcu głównym mieliśmy oczekiwać na nasz pociąg. Planowy przyjazd 

miał nastąpić o 2 w nocy. Po przepakowaniu najważniejszych rzeczy, większość z nas skorzystała z 

chwili wolnego czasu i położyła się spać, niektórzy pisali dziennik lub grali w karty. I tak zakończył 

się kolejny dzień naszego obozu. 

Mariusz Biskupski 



Dzień 15 – 7. 07. 2016 r.  

 

Obudziliśmy się o 2 w nocy, gdyż zaraz miał przyjechać nasz pociąg do Niżnieangarska. 

Miejsca wyznaczone były w trzech nietypowych przedziałach. Na dole znajdowały się miejsca do 

siedzenia dla sześciu osób, a na górze natomiast miejsca leżące dla dwóch osób. Nad drzwiami była 

jeszcze półka - być może przeznaczona na jakiś niewielki bagaż. Pewnie czytając myślicie, że 

położyliśmy tam po prostu bagaż. W pewnym sensie tak - ale jaki? Otóż trudne warunki 

spowodowały, że pomysłowi studenci wykorzystali tę półkę jako kolejne miejsce do leżenia. Nasza 

nie najwyższa koleżanka Angelika Stelmach wpasowała się w nią idealnie i tak przespała całą noc. 

 Planowo mieliśmy spędzić w pociągu 30 godzin ale okazało się że trasę przebyliśmy dużo 

szybciej. Podróż była ciekawa, zawieraliśmy nowe znajomości. Widok za oknem był cudowny - 

góry, skały, torfowiska i jeziora, które idealnie współgrały, tworząc malowniczą panoramę. Duży 

teren stanowiły lasy, w których  główne gatunki stanowiły modrzew i brzoza. Ten przejazd 

pociągiem był nam wszystkim potrzebny. Każdy odespał nieprzespane noce i mógł nacieszyć oko 

pięknymi widokami. 

 W czasie jazdy jedliśmy głównie purre i zupki w proszku. Po kilku godzinach od wschodu 

słońca zaczęło się robić bardzo gorąco. W czasie, gdy ja grałem w karty Basia spała na górnej 

pryczy. Miała chyba najlepsze miejsce, przy lekko uchylonym oknie przez które wpadało trochę 

chłodnego powietrza. Podróż umilaliśmy sobie grając w blefa. Chłopaki wcześniej nie znali tej gry, 

ale szybko zrozumieli zasady i zabawie nie było końca. W międzyczasie odwiedzali nas sąsiedzi, 

chcieli pogadać lub skubnąć trochę słonecznika. 

 Zbliżał się czas wysiadki. Warto tutaj wspomnieć, że kolej w Rosji rządzi się swoimi 

prawami. Pani konduktor nie wychodzi na peron, nie komunikuje się z innymi konduktorami, nie 

ma gwizdka czy krótkofalówki, czego nie do końca byliśmy świadomi. Niezbyt miła pani 

konduktor powiedziała, że mamy dwie minuty na opuszczenie pociągu. Przy tak dużej ilości osób i 

bagaży było to nierealne. Uznaliśmy, że chce nam przekazać w ten sposób, że mamy to zrobić po 

prostu szybko. Myliliśmy się… Pociąg zatrzymał się, a my szybko ruszyliśmy do wyjścia. Stałem 

już ze swoimi bagażami i większością grupy na peronie. Patrzyliśmy, jak wychodzi reszta i nagle 

pociąg zaczął po prostu odjeżdżać. Najzwyczajniej w świecie. Zaczęliśmy krzyczeć, żeby się 

zatrzymali. Piotrek, Wojtek i Aina wyskoczyli już w czasie jazdy. W jadącym pociągu zostały 

jeszcze Paulina, Angelika i Saina, którym nie udało się wyskoczyć z jadącego już zbyt szybko 

pociągu. Dziewczyny krzyczały, aby pociąg się zatrzymał. Pani konduktor pociągnęła za hamulec 



ręczny i pociąg zatrzymał się, dziewczyny wysiadły. Znowu rozległ się krzyk, że z drugiej strony 

nadjeżdża drugimi torami inny pociąg, więc szybko musieliśmy przerzucać nasze rzeczy dalej i 

uciekać z torów. Nie zatrzymaliśmy się oczywiście na dworcu, tylko około sto metrów przed 

dworcem. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tylko Aina lekko się skaleczyła podczas 

skoku, a Saina zniszczyła zegarek, ale te straty można uznać za niewielkie. 

 Na dworcu czekał na nas mikrobus. Radek Kalisz z panią docent Svetlaną pojechali autem 

osobowym po jedzenie, a my wsiedliśmy do busa i ruszyliśmy. O godzinie 13:15 jechaliśmy przez 

Niżnieangarsk - bardzo ładną miejscowość, choć nieco zaniedbaną. Przyglądaliśmy się małym 

drewnianym domkom ze ślicznie zdobionymi okiennicami. 

Wtem, po lewej stronie dostrzegliśmy wielką taflę wody. Serca zaczęły nam bić mocniej, a 

w głowach pojawiła się myśl - to chyba to, to chyba nasz cel! Pan Doktor Kacorzyk potwierdził, 

patrzyliśmy na BAJKAŁ! Marzenia się spełniły! Błękitne oko Syberii było już tak blisko! Po 

drodze minęliśmy jeszcze kilka interesujących obiektów, między innymi piękną cerkiew. Po 

wyjściu z busa od strony jeziora poczuliśmy delikatny chłód. Słońce mocno prażyło, zrzuciliśmy 

więc plecaki i ruszyliśmy w stronę wody. Pierwszy do wody wskoczył Adam. Gdy reszta się 

przebierała, on tylko ściągnął plecak, wyjął z kieszeni dokumenty wraz z telefonem i wskoczył do 

wody w ubraniach. 

 Woda była cieplutka, chyba cieplejsza niż w Bałtyku. Wokół góry, najgłębsze jezioro 

świata, słońce, piasek - było wspaniale. Czekaliśmy na przyjazd prowiantu, żeby móc załadować się 

na katamaran i popłynąć na noc na wyspę Jarki. Potrzeba było trzech kursów abyśmy wszyscy, 

razem z naszymi plecakami, mogli znaleźć się na wyspie. Chłopaki z prowiantem dopłynęli na 

miejsce docelowe katamaranem, a my musieliśmy iść ok. 20 min piechotą po piasku na miejsce 

noclegu. 

 Rozbiliśmy namioty. Ja z Basią ulokowaliśmy się kilkanaście metrów od ogniska obok Jany 

i Sainy. Zaraz po tym poszliśmy szukać drewna, a nie było to łatwe. Otaczała nas brzoza karłowata i 

mogliśmy zbierać tylko to, co przyniosła woda. Część grupy w tym czasie weszła już do wody. 

Niestety podobno wczoraj był sztorm i w wodzie było pełno glonów. Po drugiej stronie wyspy 

woda była dużo czystsza, ale też dużo zimniejsza. 

 Po kąpieli poszliśmy wykonywać nasze badania: zbieraliśmy owady i porządkowaliśmy je. 

Zorganizowaliśmy także spotkanie podczas którego omawialiśmy nasze badania. Podsumowaliśmy, 

co udało nam się już wykonać, a co jeszcze nas czeka, oraz ile ankiet już przeprowadziliśmy. Także 

grupa naszych kolegów z Jakucka opowiadała nam o miejscu, w którym jesteśmy i dzieliła się z 



nami swoją wiedzą geograficzną. 

 Po omówieniu badań przyszedł czas na obiadokolację - kanapki z pasztetem lub z pastą z 

cukinii. Na kolację jedliśmy tuszonkę i makaron. Oczywiście wszystko zostało przyrządzone na 

ognisku; wszystkim smakowało. Piotrek, Mariuszek i ja zaczęliśmy przygotowywać się do łowienia 

ryb. Każdy postanowił zrobić pranie, więc rozwiesiliśmy sznurki, aby były gotowe na późniejsze 

suszenie i praliśmy ubrania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Później ogrzewaliśmy 

się przy ognisku i żegnaliśmy kolejny dzień. Niestety w trakcie podróży zepsuła nam się gitara, 

więc musieliśmy się obyć bez muzyki. Zmęczeni ale szczęśliwi poszliśmy spać. 

Kamil Adamski 

 



Dzień 16 – 8. 07. 2016 r.  

 

Poranne słońce przygrzewało z ogromną mocą w nasze namioty, co spowodowało, że 

sporo osób wcześnie wstało. W naszym tymczasowym miejscu zamieszkania czuliśmy się jak 

przepyszna tuszonka, którą prawie codziennie jemy, przygotowywana na rozgrzanej na ognisku 

patelni. Pranie zrobione wieczorem w Bajkale było już suche, więc mogliśmy je zebrać. Jednak 

okazało się, że pająki w nocy nie próżnowały - wszystkie nasze ubrania pokryte były ich siecią. W 

niektórych z naszych rzeczy nawet się zadomowiły. Najgorsze były te z olbrzymimi odwłokami. 

Jeden z nich chodził w nocy Wojtkowi po twarzy, co go oczywiście obudziło – było to oczywiście 

okropne doświadczenie. Pająki, komary i ,,gnus”, czyli bajkalskie meszki – to wszystko 

doskwierało nam równocześnie. 

 

 Adam i Mariusz z racji tego, że mieli dyżur, zajęli się przygotowywaniem owsianki na 

śniadanie. Tym razem nie dostaliśmy wraz z nią darmowego zabiegu piaskowania zębów. Słońce 

cały czas przygrzewało. 

 O godzinie 10:00 wybraliśmy się na spacer wzdłuż bajkalskiego brzegu. Podczas tego 

wyjścia dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji od Koli i docent Svetlany. Miejsce naszego 

pobytu znajdowało się w Buriacji, a dokładniej na Północnym Bajkale, na wyspie Jarki. Wyspa ta 

ma 200 – 500 m szerokości i około 20 kilometrów długości. Aby dostać się na nią, musieliśmy 

przepłynąć rzekę Kiczerę. Sam Bajkał jest zarówno najstarszym (ok. 25 mln lat), jak i najgłębszym 

jeziorem świata (w najgłębszym miejscu ma 1642 m). Jego wody stanowią 20% światowego zapasu 

słodkiej wody. Szerokość zbiornika wynosi 40 - 60 km, a jego długość osiąga około 600 km. 

Poziom wody w zbiorniku zmniejsza się prawdopodobnie przez ruch płyt tektonicznych. Na tym 

obszarze panują silne wiatry, których nazwy pochodzą od nazw rzek i dolin. Od północy wieje 

Wierchowik, od zachodu najsilniejszy - Sarma, ze wschodu - Barguzin, a z północnego – zachodu - 

Kułtuk. Do jeziora wpływa wiele rzek, m. in. Górna Angara, Serenga, Kinora. Z Bajkału wypływa 

tylko jedna rzeka - Angara. 

 Według legendy Bajkał miał pięćset dzieci, a każde z nich wpadało do jeziora. Jedynie 

córka Angara zbuntowała się i wbrew sprzeciwom ojca zakochała się w Jenseju. Aby ją ukarać, 

ojciec zamknął ją w ciemni, z której uciekła. W gniewie rzucił za nią kamieniem, który do tej pory 

można zobaczyć na rzece Angarze. 



 W północnej części Bajkału występują piaszczyste wybrzeża, a temperatura jest wyższa, niż 

na południu. Na wysokości Severobajkalska pojawiają się już kamienne plaże. Podczas spaceru 

obserwowaliśmy rozpościerający się przed nami Barguziński łańcuch górski. Docent Svetlana 

opowiedziała nam o gatunkach endemicznych tego regionu, m.in. o jedynej słodkowodnej foce i o 

omule bajkalskim, którego mieliśmy okazję spróbować. Dawniej popularne wśród mieszkańców 

tych terenów były wytrzymałe na mokry śnieg czapki z młodych nerp, jednak z biegiem lat uległo 

to zmianie. Wiele drzew, ze względu na obecną tu wieczną zmarzlinę, wytworzyło płaski system 

korzeniowy. Z tego powodu są one mało odporne na wiatr. Bajkał znajduje się na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO. Jezioro jest ważnym punktem turystycznym. Co jakiś czas odwiedzają je 

uczniowie, którzy sprzątają śmieci - są one tu dużym problemem. Przez Bajkał miał przechodzić 

ropociąg Wschodnia Syberia - Ocean Spokojny, jednak przez protesty ekologów i miejscowej 

ludności, plany te uległy zmianie. Ropociąg zbudowano na terenie Jakucji. Tych wszystkich 

ciekawostek mogliśmy się dowiedzieć od naszych przyjaciół z Jakucji.  

Po krótkiej wyprawie wróciliśmy do obozu na obiad - tym razem był to ryż z curry i z naszą 

ulubioną tuszonką. Po krótkim odpoczynku kąpaliśmy się w Bajkale. Zbyt długie opalanie 

poskutkowało u niektórych oparzeniami słonecznymi. Około 17:00 przypłynęły po nas dwa 

katamarany, dzięki którym dostaliśmy się na stały ląd. 

 Po dotarciu na brzeg, zakwaterowaliśmy się w ośrodku. Właściciel, którego pradziad był 

Polakiem zesłanym na Syberię, przyjął nas bardzo serdecznie. Pokazał nam filmy dotyczące 

Bajkału, w których sam występował oraz opowiedział o wszystkim, czym się zajmuje (m. in. 

hodowlą reniferów, ratownictwem górskim i połowem ryb). Gospodarz stwierdził, że w głębi duszy 

czuje się Polakiem. 

 W tym samym dniu odwiedziliśmy również muzeum. Mieliśmy okazję zobaczyć tam wiele 

interesujących eksponatów związanych z kulturą Syberii i samym jeziorem Bajkał. 

 Wieczorem, gospodarz ośrodka ugościł nas w myśl sentencji: ,,czym chata bogata”. 

Siedzieliśmy na zewnątrz, otoczeni śpiewami, liczyliśmy też minuty do odśpiewania ,,Sto lat” z 

okazji urodzin Mariusza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 17 – 9.07. 2016 r.  

Kolejny dzień rozpoczął się pobudką o godzinie 6:00. Ze względu na urodziny naszego 

kolegi Mariusza i ciepłą noc nie spaliśmy długo. Szybko spakowaliśmy nasze bagaże i w 

towarzystwie naszego gospodarza udaliśmy się na prom. Po drodze pokazał nam swój statek, 

którego jest właścicielem. 

 O 7:20 byliśmy już na promie. Był to niewysoki, ale długi statek z miejscami do siedzenia. 

Przed nami było 18 godzin podróży przez cały Bajkał w kierunku Irkucka. 

 Podróż statkiem przypominała podróż samolotem, tylko że po wodzie. Zarówno wnętrze 

promu jak i odgłosy wydawane przez statek przypominały właśnie te znane nam z lotu smaolotem. 

Pomiędzy częścią przednią a tylną statku był korytarz, częściowo otwarty, gdzie można było 

chociaż w niewielkim zakresie obserwować Bajkał. W środku promu były tylko małe okienka przez 

które mało co było widać, w dodatku nie przy wszystkich siedzeniach. W pewnym momencie 

minęliśmy wyspę Olchon – największą wyspę Bajkału, zamieszkiwaną przez około 1500 

mieszkańców, w większości Buriatów. 

Powierzchnia wyspy wynosi niecałe 750 km². W pobliżu północnego jej krańca znajduje się 

najgłębsze miejsce Bajkału (1637 m). Powierzchnia wyspy jest górzysta, występują tu takie skały 

jak: marmury, migmatyty i granitognejsy. Południową i zachodnią część wyspy stanowią stepy, 

resztę porastają sosny i modrzewie. Płynęliśmy z prędkością zaledwie 55 km na godzinę, chociaż 

mieliśmy odczucie, że poruszamy się znacznie szybciej. 

 Po 11 godzinach dotarliśmy do portu Bajkał. Muszę przyznać, że osobiście inaczej 



wyobrażałam sobie nasz rejs. Myślałam, że będzie to duży prom z odkrytą częścią, gdzie można 

podziwiać widoki, że towarzyszyć temu będzie słoneczna pogoda i wiatr, który będzie rozwiewał 

nasze włosy. Jednak prom okazał się małym, zamkniętym stateczkiem, a jedyny widok to krajobraz 

wyłaniający się z niewielkich okien, które najwyżej co druga osoba miała w pobliżu fotela. 

Oczywiście pogoda też nie dopisała, było deszczowo i zimno. 

 Po dotarciu do Portu Bajkał musieliśmy poczekać na drugi statek płynący do Listwianki. 

Podróż miała tym razem trwać tylko 2 godziny. Od razu po wejściu na prom zostaliśmy zauważeni. 

Najpierw zostaliśmy wzięci za Litwinów, natomiast po chwili już za Polaków. Jak się okazało, w 

pierwszym rzędzie siedziała grupa Polaków. Nauczyciele i pani z polskiego konsulatu uczestniczyli 

w projekcie szkoły letniej - w Irkucku uczyli języka polskiego. Jeden z nauczycieli jest lektorem na 

Politechnice Krakowskiej. Ambasada RP po raz pierwszy zorganizowała szkołę letnią w Irkucku, 

wcześniejsze dziewięć edycji odbywało się w Nowosybirsku. W grupie znalazł się również jeden 

były zakonnik, teraz zajmujący się turystyką. Porozmawialiśmy chwilkę o ich pobycie i szkole 

letniej, a także o naszych doświadczeniach i obranej przez nas trasie przejazdu. Wymieniliśmy się 

adresami po czym musieliśmy się pożegnać, gdyż czekały już na nas taksówki do centrum. 

 Jechaliśmy około 10 minut, koszt takiej taksówki to około 250 – 300 rubli. Po dotarciu do 

wcześniej zamówionej kwatery, zjedliśmy kolację. Kwatera składała się z dwóch pokoi, kuchni i 

łazienki. Rozłożyliśmy swoje karimaty i poszliśmy spać.   

Paulina Synowiec 



Dzień 18 – 10.07. 2016 r.  

 

Nastał kolejny dzień naszej wielkiej wyprawy polskich studentów na Syberię. Unoszący 

się wokół zapach świeżo usmażonej jajecznicy oraz zapach „gorącego” chleba sprawił, że o 

godzinie 9 wszyscy wstaliśmy i zjedliśmy śniadanie. Po bardzo szybkiej toalecie spakowaliśmy 

rzeczy i ruszyliśmy w dalszą podróż. 

 Pierwszym bardzo ważnym przystankiem był dworzec autobusowy w Irkucku. 

Pojechaliśmy tam w celu odebrania naszej przyjaciółki Katarzyny Bery, która właśnie dziś miała 

dołączyć do naszej grupy. Po przyjechaniu na dworzec kolejowy i autobusowy zaczęliśmy 

poszukiwania. Część grupy, która zna Kasię poszła na dworzec. 

 Po przeszukaniu całego dworca i próbie wywołania jej przez megafon (50 rubli), udało nam 

się w końcu z nią skontaktować telefonicznie. Okazało się, że Katarzyna jest w Porcie Bajkał 

kilkadziesiąt kilometrów od nas. Umówiliśmy się, że postara się dotrzeć do nas jak najszybciej. My 

w tym czasie pojechaliśmy do marketu w celu zrobienia zakupów na najbliższe cztery dni. Na 

zakupy wydaliśmy łącznie 6000 rubli. Kupiliśmy kaszę gryczaną, ryż, makaron oraz tradycyjnie - 

tuszonki wołowe i sosy pomidorowe. 

 Po zakupach czekaliśmy w dość napiętej atmosferze na naszą koleżankę Berę. O godzinie 

13:45 Bera w końcu do nas dotarła. Wszyscy przywitaliśmy ją serdecznie, lecz dało się odczuć 

lekkie zdenerwowanie i niezadowolenie ze strony pani Profesor, która zdawała sobie sprawę, że 

czeka nas bardzo długa podróż a także, że kierowcy podniosą cenę przewozu za czas oczekiwania. 

Ważne jednak, że się odnaleźliśmy i mogliśmy kontynuować podróż już wspólnie. 

 Następnie ruszyliśmy w drogę, w góry Sajany. Wyjeżdżając z miasta Irkuck, minęliśmy, 

oprócz typowej miejskiej zabudowy, fabrykę aluminium. Poza zmieniającym się krajobrazem 

zmieniła się również pogoda. Zaczął padać intensywny deszcz, aura ewidentnie nie działała na 

naszą korzyść. Mając nadzieję na przejaśnienia słuchaliśmy rosyjskiej muzyki, która towarzyszyła 

nam również w tamtym roku, na wyprawie do Magadanu. 

 Podziwialiśmy otaczający nas i zmieniający się krajobraz. Na postoju część z nas robiła 

zdjęcia, a kierowca szybko naprawił samochód. Wyjechaliśmy również na punkt widokowy. O 

godzinie 18:00 zatrzymaliśmy się w przydrożnej kafe by zjeść obiadokolację. 

 Większość z nas zamówiła tradycyjnie pyzy z mięsem oraz surówkę. Cena zestawu 

wynosiła 290 rubli. Po skosztowaniu typowo rosyjskich potraw ruszyliśmy w dalszą drogę. 



 Muzyka towarzyszyła nam przez cały czas podróży. Częstym utrudnieniem w podróżny są 

w Rosji są zwierzęta, które swobodnie chodzą po drodze oraz stoją w pobliskich rowach i polach.  

W pewnym momencie znaleźliśmy się w strefie przygranicznej Rosji z Mongolią, więc 

każdy z nas musiał mieć przy sobie paszport. Dojechaliśmy w końcu do „granicy” – strefy kontroli, 

na której sprawdzono nam paszporty i karty imigracyjne. 

 Procedura ta trwała ok. 30 minut. Przeprawa przebiegała spokojnie. Wszyscy najpierw 

oddali paszporty wraz z kartami imigracyjnymi, wyszli z busa, następnie po odebraniu paszportów 

wsiedliśmy do pojazdu i ruszyliśmy dalej. Ponadto obowiązywał całkowity zakaz fotografowania. 

Pomijam fakt, że oprócz krajobrazu, pola ziemniaków nieopodal jednej małej budki strażników i 

rampy, niezbyt okazałej rampy, którą nawet mały samochód mógłby bez trudu staranować, nie było 

nic ciekawego do sfotografowania - chyba, że praca „celnika”. 

 Po dotarciu do budynku kontroli, do naszego busa wszedł młody mężczyzna w koszulce 

polo i poprosił o nasze paszporty. Ponadto musieliśmy pokazać nasz plan wyprawy w góry Sajany, 

który został opracowany i zatwierdzony przez Uniwersytet w Jakucku. W pewnym momencie 

strażnik poprosił panią docent Svetlanę o wyjście na zewnątrz busa i zaczął wypytywać skąd 

jesteśmy, w jakim celu tutaj przyjechaliśmy i co zamierzamy tu robić oraz jak długo zamierzamy 

zostać. Reszta zaś osób w milczeniu oczekiwała w busie na odbiór paszportów i przejazd. 

Formalności zajęły nam ok. 40 minut. Punkt kontrolny znajdował się w miejscowości Mondy - jest 

tam niezwykle czyste powietrze, co sprawia, że fale dźwiękowe rozchodzą się bardzo łatwo. 

Ponadto w okolicy znajduje się obserwatorium astronomiczne – szkoda, że nie było okazji go 

zobaczyć. 

 O godzinie 22:30 ruszyliśmy w dalszą drogę. Na zewnątrz znów zaczął padać deszcz. Po 

drodze zatankowaliśmy benzynę U95, której cena wynosiła 39 rubli za litr.  

Pędziliśmy po kamienistej drodze, która wprawiała nasze ciała w drgania,  odczuwaliśmy 

turbulencje. Od granicy do miejsca rozbicia namiotów mieliśmy do pokonania 150 km.  Bacznie 

obserwowaliśmy pogodę zastanawiając się z niepokojem, czy znowu będziemy musieli spać 

podczas deszczu. Część osób przy zgaszonym świetle w busie i włączonej muzyce zapadła w sen. 

 O godzinie 2 w nocy mieliśmy krótki desant z busa, gdyż z drogi, która biegnie między 

skarpą z prawej strony, a rzeką płynącą po lewej stronie zrobiło się osuwisko. Naszym oczom 

ukazała się wysoka skarpa z osuwającymi się kamieniami i piaskiem. Wyjście z busa miało na celu 

odciążenie środka transportu i jego swobodny przejazd. Każdy z nas zaspany i zmęczony 

całodzienną podróżą, przy pomocy latarek z telefonów i czołówek podążał za busem. 



 Po dotarciu na drugą stronę zorientowaliśmy się, że brakuje jednej osoby. Doktor Kacorzyk 

wraz z kilkoma osobami natychmiast wrócili po zgubę. Na szczęście nic poważnego się nie stało i 

nasz kolega dotarł szczęśliwie do busa. Jednak doktor w związku z zaistniałą sytuacją zdecydował, 

iż za karę wszyscy mężczyźni przez kolejne 24 godziny nie będą jedli, chyba że ktoś ma problemy 

zdrowotne. Oczywiście herbata, soki i woda były dozwolone. Powodem tego było, iż grupa nie 

trzymała się razem i była zdezorganizowana, a był w końcu środek nocy i panowały trudne 

warunki. 

 O godzinie 2:30 dotarliśmy na miejsce, do obozowiska nieopodal wioski Orlik, liczącej ok. 

1000 mieszkańców. Rozbiliśmy się przy lesie i tradycyjnie rozpaliliśmy ognisko, aby każdy mógł 

się ogrzać przed snem. Następnie udaliśmy się do namiotów na krótki nocleg. Tak minął nam dzień 

w podróży w dolinie Tunkińskiej. 

 Koszt busa z Irkucka do Orlika wyniósł nas 26000 rubli. Początkowa cena uległa 

podwyższeniu ze względu na godzinny postój, podczas którego czekaliśmy na naszą koleżankę 

Katarzynę. Jutro w planach jest wyjazd w wyższe partie gór Tunkińskie Golce, gdzie znajdują się 

ciepłe źródła w Hojto-Gol. Jak potoczą się nasze losy przekonamy się jutro o świcie.  

 

Radosław Leś 

 



Dzień 19 -  11. 07. 2016 r.  

 

Tego poranka obudziły nas dźwięki dzwoneczków i odgłos ciężkich kroków - było to 

przechodzące nieopodal stado krów i jaków. Oczekując na środek transportu wybraliśmy się na 

krótki spacer i dostrzegliśmy buddyjski dacan. Dacany to buddyjskie uczelnie lub klasztory, bardzo 

popularne we wschodniej Syberii. W tym miejscu była to akurat świątynia, a wokół niej mieszkalne 

budynki oraz dwie jurty typu mongolskiego. Mieszkańcy Przybajkala to Buriaci, którzy w 

większości są buddystami, a część z nich praktykuje szamanizm. We wnętrzu świątyni trwały 

aktualnie obrzędy w których uczestniczyło trzech Buriatów. 

 Głośny ryk silnika zmusił nas do jak najszybszego przybycia do naszego samochodu. 

Naszym oczom ukazał się ził z otwarta paką – wskoczyliśmy na nią czym prędzej po załadowaniu 

bagaży. Otaczała ją prowizoryczna kratka która miała za zadanie chronić podróżnych przed 

gałęziami i wypadnięciem. 

 Na początku jechaliśmy przez zielone łąki, po których skakały puszyste burunduki. 

Następnie przez las, który po chwili ustąpił miejsca bagnom. Bagna były dość sporych rozmiarów, 

musieliśmy nawet wysiąść, aby samochód był lżejszy i łatwiej przez nie przejechał. Warto też 

dodać, że kierowca usadowił nas w ten sposób, że wszyscy mężczyźni potencjalnie uważani za 

cięższych siedzieli po prawej stronie auta, aby w czasie ostrych przechyłów samochód nie zsunął 

się ze skarpy. 

 Po 5 godzinach jazdy dotarliśmy do celu zwanego Hojto–Gol, które powstało wokół 

gorących, siarkowych źródeł. Miejsce to stanowiło uzdrowisko, wypoczywali tu pracownicy 

kołchozów. Jest to także ważne miejsce dla Buriatów, co krok można było natknąć się na 

charakterystyczne kapliczki, pozawiązywane wstążki na drzewach, monety składane w ofierze. 

 W Buriacji przechodząc koło takich miejsc wykonuje się tak zwane ,,burchamienie'', czyli 

polewa się miejsce wodą lub składa ofiary pieniężne, czy zawiesza kolorowe wstążki. Także nasi 

kierowcy tradycyjnie wykonywali powyższe czynności, lub składali coś w ofierze. 

 Część z nas rozłożyła się w opuszczonym domku,  część rozłożyła namioty. Zjedliśmy 

kolację w postaci tuszonki i rozpoczęliśmy planowanie naszej wyprawy w góry, która miała 

nastąpić jutro. 

Wojciech Sierocki  

 

 



Dzień 20 - 12. 07. 2016 r.  

 

W obozie podzieliliśmy się na dwie grupy – pierwsza miała zostać w obozie, a druga 

wyruszyć w dwudziestokilometrowy marsz do wulkanów. 

Po wyjściu grupy z obozu w góry, Paulina dogaszała ognisko i rozkoszowała się 

nadchodzącym  dwudniowym wypoczynkiem pośród szumu drzew i gorących źródeł Hojto – Gol. 

Dima przeglądał zdjęcia, a docent Svetlana udała się na odpoczynek do domku. 

Rozmyślania Pauliny zostały przerwane przez nagłe nadejście części grupy, która wyruszyła 

godzinę wcześniej na szlak. Niestety wspinaczka górska, ze względu na strome podejście, okazała 

się dla 6 osób zbyt wyczerpująca, dlatego zachowując zdrowy rozsądek zmuszeni byli zawrócić do 

obozu. 

Wyczerpani wycieczką stwierdziliśmy, że zasłużyliśmy na kwadrans odpoczynku, w ramach 

którego położyliśmy się na polanie, by odsapnąć w promieniach słońca. 

Trzy godziny później otworzyliśmy na chwilę oczy, by przewrócić się na drugi bok. 

Niektórzy z nas zaczęli czytać książki. Zapanowała wszechobecna atmosfera harmonii i spokojnego 

lenistwa. 

Po kolejnej godzinie wyczerpującego leżenia poczuwszy pierwsze oznaki głodu 

podnieśliśmy się, by przygotować obiad. Po szczegółowym remanencie posiadanej żywności nasz 

wybór padł na zupę kapuśniak ze słoika. Podzieliliśmy się zadaniami: mężczyźni zdobyli drewno i 

rozpalili ogień, natomiast kobiety przygotowały zupę oraz herbatę, po czym usiedliśmy do 

wspólnego posiłku. 

Po obiedzie zgodnie stwierdziliśmy, że powinniśmy przygotować się do nadchodzącej nocy. 

Wykorzystawszy to, że zwolniła się jedna z chat w obozie, przenieśliśmy tam swoje rzeczy. 

Okazało się jednak, że jest ona bardzo zakurzona, dlatego wspólnie posprzątaliśmy, pozamiataliśmy 

podłogę i zgromadziliśmy żywność w jedno miejsce. Nauczeni doświadczeniem poprzedniej nocy, 

podczas której bardzo zmarzliśmy, chłopaki poszli po drewno, aby później rozpalić ogień w kozie 

stojącej w kącie. 

Po tych czynnościach uznaliśmy, że zasłużyliśmy na kąpiel regeneracyjną w gorących 

źródłach. Chwile spędzone w basenie uświetniły nam kawior oraz koktajl ze ,,strumyczanki” (jak 

żartobliwie nazwaliśmy wodę ze strumienia) z witaminami. 

Po wyjściu z basenu przygotowaliśmy kolację składającą się z kanapek z polską kiełbasą 

oraz grzanek czosnkowych z ogniska. 



Wspólne chwile przy jedzeniu i omawianie planu na następny dzień przez docent Svetlanę 

zostały zakłócone przez nadchodzące deszczowe chmury. Wszyscy poderwaliśmy się z miejsc by 

pozbierać pranie, które suszyło się na zewnątrz. Wielkie krople deszczu i zimny wiatr wygoniły nas 

do chaty. Jej wnętrze okazało się niezwykle ciemne przy panującej na zewnątrz szarówce. 

 Po zapaleniu resztki świeczki pozostawionej przez naszych poprzedników oraz po 

rozpaleniu w piecu zostaliśmy otoczeni niepowtarzalną atmosferą górskiej chatki. Deszcz znikł 

szybko i pojawił się ponownie dopiero koło jedenastej w nocy. 

 Wieczór spędziliśmy wewnątrz domku na cichych rozmowach, w które wplótł się niepokój 

o resztę grupy, zmuszonej do marszu w ciężkich warunkach pogodowych. 

Spokojna atmosfera chaty oraz szum wiatru i kropli deszczu na zewnątrz powoli ukołysał 

nas do snu. Przejęci losem nieobecnych współtowarzyszy wyprawy, nazajutrz postanowiliśmy 

przywitać ich gorącą herbatą i dobrym obiadem. 

W tym samym dniu nasza druga część grupy wyruszyła w dolinę wulkanów. Po wczorajszej 

głodówce wszyscy chcieli trochę dłużej pospać, jednak musieliśmy się obudzić z samego rana. 

Kiedy część osób jeszcze smacznie spała, jedni przygotowywali śniadania, a drudzy poszli się 

wykąpać ostatni raz w gorących źródłach. Po szybkim posiłku przepakowaliśmy nasze plecaki i 

zabraliśmy skromny prowiant. Mieliśmy do przebycia około 20 kilometrów po stromych górach bez 

oznakowanych szlaków, więc wyszliśmy bez zbędnego ociągania się.  

Już na pierwszym stromym podejściu część grupy uznała, że nie da rady pokonać trasy i 

wróciła do obozu. Silniejsi ruszyli w dalszą drogę. Po przejściu paru kilometrów i pokonaniu rzeki 

naszym oczom ukazały się ośnieżone szczyty wschodnich Sajanów. Miejscowi na dolinę wulkanów 

mówią Hi-Gol - od nazwy rzeki, która przez nią przepływa. Znajduje się ona na wysokości od 1650 

do 2000 m n. p. m. i ma długość ponad 20 kilometrów. 

Trasa była ciężka, w szczególności, że mieliśmy ze sobą ciężkie plecaki - wzięliśmy śpiwory 

i namioty, aby spędzić noc w dolinie. W miarę upływu czasu robiliśmy coraz częstsze przystanki i 

szliśmy coraz wolniej z powodu doskwierającego upału. Najtrudniejsze do pokonania były wartkie 

potoki górskie, które musieliśmy przekraczać bez butów, trzymając się za ręce. 

 Woda często sięgała nam aż po uda, jednak na szczęście tego dnia nikt z nas się nie 

wywrócił. Jedynymi oznaczeniami drogi były kupki kamieni, które odnajdywaliśmy co jakiś czas. 

Każdy kto szedł tą trasą dokładał do takiego znaku swój kamień. Z zazdrością obserwowaliśmy 

Buriatów na koniach, których spotkaliśmy po drodze. Oczywiście mieli oni ze sobą strzelby do 



odstraszania niedźwiedzi, których w tej okolicy jest podobno bardzo dużo.  

Po całym dniu podróży w końcu naszym oczom ukazał się wulkan, do którego 

zmierzaliśmy. Otaczały go ogromne pola lawy, które powstały po wybuchu. Według buriackiej 

legendy są to szczątki pałacu o nazwie Besar, podpalonego przez płonącą strzałę. 

 W samej dolinie znajduje się wiele wulkanów, jednak dwa z nich się wyróżniają: Kropotkin 

i Peretolchina, obok którego rozłożyliśmy obóz. Jego wysokość to 2044 m n.p.m. Nieopodal 

naszych namiotów stanął także namiot dwóch profesorów z Petersburga, którzy przeszli tę samą 

trasę co my. Byli w dość podeszłym wieku, jednak na pewno przewyższali nas swoimi 

umiejętnościami i kondycją. 

Po szybkim rozbiciu namiotów wyruszyliśmy na szczyt wulkanu. Ku naszemu zaskoczeniu 

był on porośnięty drzewami, jednak na samym szczycie naszym oczom ukazał się wielki lej, 

głęboki na 30 i szeroki na 140 metrów. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia z poznanymi 

profesorami i zeszliśmy na dół.  

Część z nas udała się pod pobliski wodospad, żeby się wykąpać. Po drodze znaleźliśmy 

wiele śladów niedźwiedzi i ich świeże odchody, więc szliśmy głośno krzycząc i śpiewając, żeby je 

odstraszyć. Woda pod wodospadem była lodowata. Zimniejsza nawet od tej, w której kąpaliśmy się 

pod lodowcem. Przyzwyczajeni już do takich warunków, daliśmy radę. 

 Po powrocie do obozu usiedliśmy na chwilę przy ognisku, ale nim słońce całkowicie zaszło 

za horyzont wszyscy zasnęliśmy zmęczeni tą ciężką wędrówką. 

Anna Woszczek  



Dzień 21 – 13. 07. 2016 r.  

 

Kolejny wolny dzień dla osób które nie zdecydowały się na podbój wulkanu zaczynał 

się bardzo powoli. Po wszystkich dniach podróży, walki z pogodą, przeziębieniem, rwącymi 

rzekami i jazdą w pełnym słońcu, nikt z nas nie myślał nawet o wstawaniu. Słońce delikatnie 

wpadało przez okna pozwalając zaznać ciepła, które jeszcze bardziej rozleniwiało. Chwilę przed 

południem nadszedł czas zebrania się w sobie gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że niedługo mogą 

wrócić nasi podróżnicy, pewnie głodni, pewnie zmęczeni, ale pełni opowieści o trudach swojej 

wyprawy. 

 Rozpaliliśmy ognisko, zrobiliśmy śniadanie, które również celebrowaliśmy bez pośpiechu. 

Komu spieszyłoby się jedząc ciepłe śniadanie i pijąc kawę w pełnych promieniach słońca, z 

widokiem na przepiękne góry, których widok nigdy nie nudził? Jednakże fakt, iż nie znaliśmy 

dokładniej godziny powrotu naszej drużyny zmotywował nas do tego stopnia, że zaraz po naszym 

posiłku od razu zaczęliśmy przygotowywać obiad. 

 Jak się okazało ilość osób jaka została w obozie była optymalna – dla każdego znalazło się 

zajęcie: Anna z Pauliną gotowały, a ja z Mariuszem i Adamem rąbaliśmy drewno i dorzucaliśmy 

szczapy do ogniska, pozostali sprzątali domek. 

Radosław Kasperski  

W tym samym czasie druga część grupy, na wulkanach... 

 

Zejście planowane było na 6:30, jednak trudy poprzedniego dnia dały o sobie znać 

większości uczestnikom i wymarsz nastąpił z około półgodzinnym opóźnieniem. Gdy obudziliśmy 

się z kamiennego snu i wyszliśmy przed namioty rozbite u podnóża wulkanu naszym oczom ukazał 

się sielankowy górski krajobraz z rozległym polem zastygłej magmy. Na niebie pojawiły się 

chmury, co z jednej strony cieszyło wszystkich, którzy liczyli na choćby odrobinę cienia dla 

spalonej wcześniej skóry, z drugiej - w warunkach górskich taki obraz nieba niósł ryzyko 

wystąpienia deszczu. 

 Po szybkim śniadaniu w ekspresowym tempie złożyliśmy namioty i wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do reszty obozowiczów, którzy pozostali w domku. Kierowaliśmy się po własnych 

śladach z dnia poprzedniego, jednak po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że najprawdopodobniej 

zboczyliśmy ze wczorajszej ścieżki. 

 Początkowo sądziliśmy, że wyraźna ścieżka którą podążamy również zaprowadzi nas do 



miejsca przeprawy przez rzekę, gdzie dzień wcześniej przeszliśmy na drugi brzeg. Po upływie 

kilkunastu kolejnych minut i wnikliwej analizie mapy, która tak naprawdę była jedynie mało 

dokładnym planem terenu zorientowaliśmy się, że podążając dalej obraną ścieżką nie wrócimy na 

znany nam szlak i zejdziemy w zupełnie inną dolinę. Wszyscy obecni zastanawiali się, co dalej 

robić. Część grupy była za tym, żeby zawrócić po dzisiejszych śladach i znaleźć wczorajszą 

ścieżkę, lecz wygrała opcja trawersowania poza jakąkolwiek ścieżką na azymut w kierunku miejsca 

wczorajszej przeprawy przez rzekę. 

 Teren poza wydeptanymi przez nieliczne konie i ludzi ścieżkami okazał się bardzo trudny i 

wymagający. Niejednokrotnie przedzieraliśmy się przez torfowiska, mszary, pola skalne, zarośla 

wierzbowe i brzozowe oraz przekraczaliśmy potoki. Przedzieranie się po bezdrożach wszystkim bez 

wyjątku dało się we znaki, lecz dzięki tym trudom mieliśmy okazję do jeszcze bardziej wnikliwych 

obserwacji przyrodniczych. 

 Po niespełna godzinie marszu wyszliśmy na otwarty terenu nad brzegiem rzeki, którą 

pokonywaliśmy poprzedniego dnia, a grupa rozciągnęła się na odległość około 200 metrów. 

Przemieszczaliśmy się wzdłuż brzegu poszukując miejsca dogodnego do sforsowania rzeki, 

uznając, że szlaku z poprzedniego dnia poszukamy już na drugiej stronie. 

 Po kilkuset metrach osoby idące z przodu zdecydowały, że nie ma sensu szukać 

wczorajszego miejsca przeprawy, a rzeka w miejscu obecnego postoju rozlewa się szeroko, przez co 

będzie płytsza i prostsza do sforsowania, choć przeprawa będzie dłuższa. 

 Zaczęła się przeprawa, część osób starała się przejść przez rzekę wyłącznie po kamieniach, 

co wymagało nie lada sprytu. Inni od razu ściągnęli buty starając się przejść boso po śliskich 

kamieniach. Byli też tacy, którzy uznali, że ich buty są już na tyle przemoczone lub w tak złym 

stanie, że nie zaszkodzi im pełne zanurzenie i po prostu weszli w nich do rzeki. Jedna z koleżanek 

starała się także przejść po kamieniach w butach, lecz gdy doszła do połowy rzeki, gdzie kamienie 

nie wystawały już na powierzchnię, stwierdziła, że ściągnie buty. Wykonała to karkołomne zadanie 

stojąc niczym czapla, to na jednej to na drugiej nodze balansując na kamieniu pośrodku rzeki z 

dużym plecakiem na plecach. 

 Część osób przeszła suchą nogą, kilka osób pokonało rzekę boso, a niektórzy zamoczyli 

obuwie w różnym stopniu. Zdarzyło się także poślizgnięcie, które poskutkowało zamoczeniem 

tylnej części ciała. To co dla jednych było dobrą zabawą i okazją do kolejnej przygody dla innych 

okazało się jednak punktem krytycznym, w którym puściły nerwy. 

 Sytuacja pomiędzy jednym z uczestników wyprawy, a kierownikiem obozu zaogniła się do 



tego stopnia, że został on zawieszony w prawach członka obozu i po dotarciu do Irkucka miał sam 

wrócić do Polski. Cała grupa odczuła to nieprzyjemne zdarzenie i godziny powrotu z gór upływały 

w trudnej atmosferze. 

 Po przekroczeniu rzeki musieliśmy jeszcze znaleźć szlak, którym podążaliśmy wczoraj w 

kierunku wulkanu. Przedzieranie się przez gęste zarośla wierzbowe i brzozowe poprzecinane 

licznymi potokami zajęło nam kolejną godzinę, po której wróciliśmy na upragniony szlak. Przez 

następne trzy godziny podążaliśmy znaną już drogą, pośród majestatycznych gór, robiąc tylko 

niedługie postoje na złapanie oddechu. Pogoda była niepewna, a osoby pozostające w obozie 

czekały na nasz powrót. 

 Gdy pokonaliśmy maksymalne przewyższenie i pozostało nam około 3 godzin do obozu, 

zjedliśmy niewielki obiad na pięknie ukwieconej górskiej łące i skierowaliśmy się w stronę doliny, 

gdzie czekała reszta obozowiczów. 

 Schodzenie przebiegało sprawnie, a po drodze czekało nas przejście przez jeszcze jeden 

wartki strumień, który po dwóch dniach ekstremalnej wędrówki nie wywarł na nas już większego 

wrażenia. Kiedy wszyscy znaleźli się już po właściwej stronie potoku pozostało nam tylko zejście 

do domku, gdzie czekała druga część grupy.  

Radek Kalisz  

 

Niedługo po tym jak woda na herbatę zaczęła wrzeć w kociołku, zaczęliśmy dostrzegać 

pierwsze powracające osoby. Już z daleka widać było ich zmęczenie oraz zadowolenie z faktu, że 

wrócili do obozu. Nikt im się nie dziwił, trasa była długa i wymagająca. Zadowolenie na ich 

twarzach widać było jeszcze bardziej w momencie kiedy dostrzegli, że na ognisku grzeje się, 

zrobiony specjalnie dla nich ciepły obiad, który miał pomóc zregenerować siły. 

 Po obiedzie przysłuchiwaliśmy się żywiołowym opowieściom o trudach, które spotkały ich 

na trasie a także o tym co widzieli, czego doświadczyli. Wyjście w tak trudny teren to nie tylko 

piękne widoki, ale także sprawdzenie siebie, tego jak każdy z nas jest w stanie poradzić sobie w 

sytuacji ekstremalnej, skrajnego zmęczenia i nagromadzenia złości i innych emocji narastających w 

człowieku. 

 Wrócili do nas szczęśliwi i zdrowi mimo, iż miejscami górę brały emocje, ale czy to coś 

niezwykłego? W trudnych warunkach nawet i bardzo doświadczonego wspinacza mogą ponieść 

emocje. Grunt to zrozumieć sytuacje, w której człowiek się znajduje, a po zejściu ze szlaku umieć 

przyznać się do błędów, które każdemu zdarza się popełniać. 



 Fakt jest taki, że o tak długiej i forsującej pieszej wyprawie można opowiadać godzinami, 

cóż więc nam się dziwić że przenieśliśmy nasze dywagacje, emocje i opowieści do 

przyjemniejszego środowiska. Ku zadowoleniu podróżników wskoczyliśmy do basenu siarkowego, 

który po ciepłym obiedzie jeszcze bardziej ich uradował. 

 Do późnego popołudnia siedzieliśmy w wodzie dużo rozmawiając. Później jednak przyszła 

pora na obowiązki. Kierownik wyprawy dr Piotr Kacorzyk zarządził zebranie, na którym każda z 

grup miała omówić postępy w badaniach, oraz jakie mamy odczucia w stosunku do tej części naszej 

wyprawy i jak będzie wyglądać nasz ostatni odcinek trasy. 

 Spotkanie odbyło się w domku, który zajmowaliśmy. Poruszony został również temat mniej 

przyjemny, a mianowicie wyżej wspomnianego konfliktu. Wiadomo, że jeśli grupa liczy dziesięć 

osób, każdy może mieć swoje zdanie na temat trasy, którędy iść, w którym miejscu jest lepiej 

przejść - czy w płytszym? Czy może jednak po kamieniach? A może tam, gdzie rzeka jest 

najwęższa? Dlatego oczywiste jest, że każdy może inaczej to postrzegać i mieć inny pomysł, ale 

jesteśmy grupą i musimy podejmować wspólne decyzje, nie możemy się rozłączać. Dlatego dobrze, 

że jest ktoś taki jak kierownik obozu – nasz Pan Doktor Kacorzyk, który jest doświadczony w tym 

co robi, zna bardzo dobrze góry i biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw podejmuje ostateczną 

decyzję. 

 Niewątpliwie wyprawa na wulkan była najbardziej wymagającym sprawdzianem podczas 

tej wyprawy, nie tylko pod względem fizycznym, ale także psychicznym i społecznym. Po 

burzliwej dyskusji, przypomnieniu paru zasad, także zasad bezpieczeństwa w górach, powróciliśmy 

do swoich obowiązków. 

 Wieczorem po dniu pełnym wrażeń, rozpaliliśmy dwa piecyki, które stały w domku. 

Siedzieliśmy do późna, przy znikomym świetle z latarek uwieszonych u sufitu i cieple 

rozchodzącym się z piecyka, które nadawały niesamowitej atmosfery. Jednakże następnego dnia 

czekał nas ciężki dzień, długa droga powrotna do Irkucka, więc pomimo cudownej atmosfery, chcąc 

czy nie, musieliśmy udać się spać. 

Radosław Kasperski 

 

 

 



Dzień 22 - 14. 07. 2016 r.  

 

Rankiem gdy część osób jadła śniadanie, weterynarze pobierali jeszcze próbki do swoich 

badań. Gdy skończyli, załadowaliśmy się na nasze ogromne auto i udaliśmy w drogę powrotną. 

 Patrzyliśmy za siebie i widzieliśmy znikające w oddali Sajany. Są one górami fałdowymi 

powstałymi w orogenezie kaledońskiej; zbudowane z prekambryjskich skał metamorficznych 

(gnejsy, łupki krystaliczne), z częstymi intruzjami skał granitowych. Sięgają do wysokości 3500 m 

n.p.m. Podziwialiśmy piękne widoki górskiej, dzikiej przyrody. 

 W pewnym momencie zauważyliśmy stado jaków. Zatrzymaliśmy się i wysiedliśmy, żeby 

przez chwilę je poobserwować. Jaki to ssaki z rodziny wołowatych, parzystokopytne. Żyją nawet na 

wysokości 6000 m n.p.m. Są odporne na niekorzystne warunki, a przede wszystkim na niską 

temperaturę. Po obejrzeniu tych ciekawych zwierząt wsiedliśmy ponownie na pakę samochodu i 

pojechaliśmy dalej, bo przed nami jeszcze co najmniej cztery godziny jazdy. 

 Ze względu na złą pogodę i deszcz znaleźliśmy miejsce na nocleg w drewnianych domkach, 

przypominających kształtem owalne namioty.  

Paulina Synowiec  

 

 



Dzień 23 – 15. 07 2016 r.  

 

Wstaliśmy, gdy na polu było jeszcze ciemno. Nasz kierowca już na nas czekał, chciał 

abyśmy wyjechali punktualnie. Tak też się stało. Dotarliśmy do źródełek ważnych dla tutejszych 

mieszkańców. Koło źródełek stała też niewielka drewniana budowla. Służyła zapewne jakimś 

lokalnym obrzędom. Mijany dzisiaj krajobraz to w większości skały, rwąca rzeka i drzewa. To 

wszystko sprawia, że czuje się naturalność i dzikość przyrody. 

 Dzisiejszy dzień z pewnością był rajem dla profesora Jaromira, geologa, ze względu na 

dużą ilość otaczających nas skał. Z zaciekawieniem słuchaliśmy jak opowiada o utworach jakie 

znajdywał. Opowiadał o genezie ich powstania i czynnikach jakie na to wpłynęły. Przyjechaliśmy 

do akademika w Irkucku – wreszcie. 

 Zmęczeni chcieliśmy napić się herbaty. W każdym pokoju był czajnik więc postanowiliśmy 

ją przygotować, ale gdy chwyciliśmy czajnik nasz zapał znikł. Czajnik był strasznie lepki i tłusty, a 

w środku było kilkanaście karaluchów. Towarzyszyły nam wszędzie, najwięcej znaleźliśmy chyba 

w kuchni i pokoju Pana Doktora. 

 Poszliśmy zwiedzić Irkuck nocą. Nie było czego żałować, główna promenada była piękna, 

ładnie oświetlona, tętniąca życiem. Niestety było już dość późno i trzeba było wracać do 

akademika. Tak zakończył się  dzień. 

 

 

 



Dzień 24 - 16. 07. 2016 r.  

 

Dzisiejszy dzień był naszym jedynym wolnym dniem w Irkucku. Na ten dzień na 

godzinę dwunastą zaplanowane było spotkanie z Panią Dziekan, dlatego poprzedniego dnia 

ustaliliśmy, że pójdziemy zwiedzać Irkuck dopiero po spotkaniu na Uniwersytecie Rolniczym w 

Irkucku.  

Jednak nasze plany nieco się pokrzyżowały. Godzina spotkania przesuwana była 

dwukrotnie. Ostatecznie miało ono miejsce dopiero po 16:00. Trochę było nam żal tego czasu, który 

od rana upłynął w zasadzie na krzątaniu się bez celu i oczekiwaniu  na spotkanie, bo przecież w tym 

czasie moglibyśmy spacerować po Irkucku. 

 Jednak spotkanie z Panią Dziekan również było ważnym elementem naszego wyjazdu więc 

dobrze, że ostatecznie doszło ono do skutku. Jak mówi stare polskie przysłowie: nie ma tego złego 

co by na dobre nie wyszło – Irkuck nocą także jest piękny, a może nawet piękniejszy niż za dnia. 

 Podczas spotkania z Panią Dziekan dowiedzieliśmy się o historii Uniwersytetu, kierunkach 

studiów na jakich mogą kształcić się studenci, liczbie studentów, wyróżnieniach i stypendiach, jakie 

przyznaje uniwersytet, a także o studentach zagranicznych – największą liczbę studentów 

zagranicznych stanowią osoby z Korei Południowej. Polacy również tu studiują, nie stanowią 

jednak tak licznej grupy. Spośród prowadzonych kierunków najtrudniej jest się dostać na 

weterynarię. Na Uniwersytecie Rolniczym w Irkucku nie ma kierunku o nazwie leśnictwo. 

Najbardziej zbliżonym kierunkiem jest przetwórstwo drewna. Nazwa Uniwersytetu związana jest z 

pierwszym absolwentem uczelni, który to jeszcze w podeszłym wieku kształcił się, poszerzał 

wiedzę i ciągle twierdził, że nadal wie za mało. 

 Sam wygląd Uniwersytetu odbiega znacznie od wyglądu polskich uczelni. Ścianę zdobią 

liczne obrazy, związane głównie z przyrodą, zwierzętami, polowaniami, liczne fotografie zwierząt i 

natury oraz ludzi związanych z Uniwersytetem. Podłogę okrywają czerwone dywany, a w holu 

ustawiona jest gablota z medalami i pucharami studentów, którzy wygrali je w konkursach z 

różnych dziedzin, podczas studiów. W kątach poustawiane są liczne doniczki z kwiatami. 



 Sala wykładowa (przynajmniej ta, którą widzieliśmy) nie była bardzo nowoczesna – raczej 

przeciętna, ale za to bardzo duża. Studenci z Wydziału Leśnego zaprosili panią Dziekan i studentów 

na konferencję, która odbędzie się na naszym Uniwersytecie Rolniczym z początkiem nowego 

semestru, w bieżącym roku akademickim. 

 Po spotkaniu zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i przekazaliśmy upominek dla Pani Dziekan. 

Potem udaliśmy się na upragnione zwiedzanie Irkucka. Część z nas zobaczyła – mocno zachwalane 

w przewodnikach - muzeum Angara. Jest to lodołamacz zacumowany na Bajkale, główną atrakcją 

wystawy miała być maszynownia. Koszt wejścia to 150 rubli. Niestety okazało się, że mimo 

licznych pozytywnych opinii o muzeum, nie jest ono godne polecenia. Zwiedzanie trwało bardzo 

krótko - maksymalnie dziesięć minut, a statek był mały. Do oglądnięcia były w zasadzie stare 

zdjęcia statku i trochę informacji o jego historii do przeczytania. Jednorazowy bilet autobusowy do 

centrum jest tani - kosztuje 0,20 rubla. W centrum zwiedziliśmy rynek i promenadę, kupiliśmy 

także podżupnik. Jest to coś w rodzaju niedużej maty, którą nosi się wokół bioder - u nas w Polsce 

to element ubioru w ogóle nieznany. Po nocnym zwiedzeniu Irkucka wróciliśmy taksówką do 

akademika (przejechanie siedmiu kilometrów kosztuje  350 rubli). Warto zaznaczyć, że taksówki są 

dość mocno rozpowszechnione, nie jest trudno je znaleźć, choć te stojące blisko promenady i galerii 

oraz taksówki pomalowane na żółto są drogie. Komunikacja miejska (szynobusy i autobusy) jeżdżą 

do około 22.00. 

Paulina Synowiec 



Dzień 25 - 17.07. 2016 r. 

 

Po pobudce i zjedzeniu śniadania, około godziny 10:00 wyruszyliśmy wynajętym busem 

z przed akademika w Irkucku do Listwianki. Droga do celu trwała ponad godzinę. Listwianka jest 

najpopularniejszym miasteczkiem portowym nad jeziorem Bajkał. Jej nazwa pochodzi od 

rosyjskich modrzewi, które porastają tamtejszą tajgę. 

 Naszym pierwszym przystankiem było muzeum Bajkalskie, które otworzono w 1928 roku. 

Wystawy przedstawiają przeszłość i historię jeziora Bajkał, jego faunę i florę, strukturę geologiczną 

oraz klimat tamtejszego regionu. Bilety jak na nowoczesne i ciekawe muzeum nie były drogie, 

kosztowały około 12 zł. Po ekspozycjach oprowadzał nas przewodnik. Pierwsza sala przedstawiała 

historię naszej planety, przybliżała teorię wielkiego wybuchu oraz historię powstania Bajkału. 

Zobaczyliśmy projekcje i symulacje dotyczące różnych teorii powstania Ziemi, plansze i makiety 

przedstawiające Bajkał. 

 Następnie w sali poświęconej faunie dowiedzieliśmy się, że w Jeziorze Bajkał żyją 62 

endemiczne gatunki ryb oraz kilka gatunków endemicznych ssaków, a wśród nich duma jeziora, 

jedyna na świecie słodkowodna foka - nerpa. Odwiedziliśmy salę, na której przedstawiono 

temperaturę w różnych miejscach i głębokościach Bajkału. Mieliśmy też okazję poznać zasadę 

działania sejsmografu monitorującego bardzo częste w tym rejonie trzęsienia ziemi. 

 Muzeum w Listwiance znajduje się na chłodniejszym i bardziej stromym brzegu jeziora. 

Oczywiście odwiedziliśmy także salę ze zwierzętami oraz salkę etnograficzną. Widzieliśmy 

pierwszą mapę Bajkału. Mieliśmy także okazję do poznania najważniejszych badaczy Bajkału  

wśród których znaleźli się Polacy: Czerski, Godlewski i Dybowski. W poświęconej im sali 

znajdowały się popiersia Godlewskiego i Czerskiego wraz ze szczegółowym życiorysem i opisem 

ich działalności. 

 Muzeum składa się nie tylko z salek tematycznych, ale także ogromnych akwariów, w 

których można podziwiać ryby występujące w Bajkale. W jednym z akwariów żyje największa, 

żywa atrakcja tego muzeum – nerpa bajkalska. Nerpy to morskie ssaki z rodziny fokowatych. 

Oprócz Bajkału występują jeszcze tylko w Morzu Kaspijskim i w Oceanie Arktycznym. Foki te 

okazały się niezwykle towarzyskie i uraczyły swoją widownie pokazem umiejętności 

akrobatycznych. 

 Przechodząc na drugie piętro odwiedziliśmy wystawę fotografii przedstawiającą piękno 

Syberii i Bajkału oraz mieliśmy okazję obejrzeć film o jeziorze. Następnie przeszliśmy do sali z 



mikroskopami, gdzie podziwialiśmy jednych z najmniejszych przedstawicieli fauny jeziora. 

Ostatnim punktem muzeum była ekspozycja historii nurkowania przedstawiająca sprzęty i 

skafandry nurków. 

Po wizycie w muzeum udaliśmy się do arboretum, czyli ogrodu dendrologicznego, gdzie 

mogliśmy podziwiać drzewa rosnące  w tamtej okolicy. Odwiedziliśmy też punkt widokowy 

skierowany w stronę Bajkału. Niestety widok znacznie ograniczyło załamanie pogody. 

Następnie nasza grupa udała się pieszo do centrum Listwianki, gdzie mieliśmy czas wolny. 

Idąc wzdłuż brzegu zaobserwowaliśmy liczne restauracje i bary wskazujące na rozwiniętą turystykę 

miasteczka. Po stronie jeziora natomiast rzuciły się w oczy zacumowane liczne łodzie i mola. 

 Po dotarciu do centrum miasta rozpadało się na dobre. Udaliśmy się na targ w celu zakupu 

pamiątek i schronienia przed deszczem. Mieliśmy też okazję do zjedzenia wędzonych omuli. Nie 

obyło się bez wytargowania odpowiednio niskiej ceny z miejscowymi sprzedawcami. Po zjedzeniu 

udaliśmy się na zbiórkę i około godziny 17 udaliśmy się z powrotem do Irkucka, gdzie nadszedł 

czas na pakowanie i przygotowania do powrotu. 

 Po raz ostatni zgromadziliśmy się na wspólnym zebraniu w pokoju Pana doktora Kacorzyka, 

podczas którego podsumowaliśmy wyjazd, a docent Svietlana wręczyła nam dyplomy i certyfikaty 

uczestnictwa. Dokonaliśmy też wymiany flag uczelnianych, na których złożyliśmy nasze podpisy. 

Zapanował ciężki i nostalgiczny nastrój, ponieważ każdy był myślami już w drodze powrotnej. Po 

oficjalnym zebraniu i pakowaniu po raz ostatni zebraliśmy się w jednym pokoju. Każdemu żal było 

kończyć naszą Syberyjską przygodę i niechętnie myśleliśmy o jutrzejszym wyjeździe. Niestety 

kiedyś musiało to nastąpić. 

 

 

 

 

 

 



Adam Czuprynowski 

 

 

Dzień 26 – 18.07. 2016 r.  

Kolejny dzień obozu zaczął się nieco wcześniej niż zwykle. Kierowca, który miał nas 

zawieść na Port Lotniczy w Irkucku, powinien się zjawić o 6.30, więc od 6.00 większość z nas już 

nie spała, tylko szybko się pakowała.  

Kierowca przybył punktualnie i po około 30 minutach byliśmy już na lotnisku. Po 

odprawieniu bagaży, nastąpił czas pożegnań, w którym uczestniczyła również pani dziekan 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Irkucku. Podczas naszego pobytu bardzo nam pomogła. Rozstanie 

przebiegło w bardzo wzruszającej atmosferze, w końcu przeżyliśmy razem wspaniałą przygodę. 

Przed nami był kolejny lot tym razem z Irkucka do Moskwy. Start samolotu przewidziany był na 

godzinę 9. Minęła godzina naszego odlotu, a samolotu dalej nie było. W końcu po około 1,5 

godziny oczekiwania weszliśmy na pokład i polecieliśmy do Moskwy. 

 Lot trwał około 5,5 godziny. Po wylądowaniu w Moskwie mieliśmy nadzieję, że uda nam 

się pojechać i zwiedzić słynny Plac Czerwony. Niestety wiedzieliśmy, że z lotniska i z powrotem 



często są korki i należy mieć spory zapas czasowy aby zdążyć przed lotem. Dodatkowo my 

mieliśmy 1,5 godzinne opóźnienie, dlatego sześć godzin jakie pozostało nam do kolejnego lotem 

było zbyt krótkim czasem. Ale to nic, może jeszcze uda nam się kiedyś wspólnie odwiedzić Plac 

Czerwony. 

 Po sześciu godzinach oczekiwania ustawiliśmy się przy bramkach, znużeni czekaliśmy 

tylko kiedy będziemy mogli wejść na pokład. Niestety znowu mieliśmy opóźnienie, co prawda tym 

razem tylko godzinne, dlatego zawsze warto mieć pewien zapas czasowy pomiędzy przesiadkami. 

Lot do Kaliningradu miał trwać niecałe dwie godziny, i tak po półtorej godzinie byliśmy już w 

Kaliningradzie. Podczas odbierania bagaży jeden z pasażerów, który z nami leciał dostał 

najprawdopodobniej ataku padaczki. Pasażerowie wezwali pomoc, której udzieliła osoba 

przypominająca pielęgniarkę. My udaliśmy się do busa, który po nas przyjechał, był to ten sam 

przewoźnik, który wiózł nas wcześniej. 

 Gdy dotarliśmy do granicy, ogarnęło nas wielkie zdziwienie gdyż przejście wyglądało na 

puste. Był to wynik zaostrzenia przepisów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w 

Krakowie. 

 Do Olsztyna przybyliśmy wyczerpani długą podróżą dopiero około drugiej w nocy. 

Wycieńczeni podróżą chcieliśmy rozłożyć w kącie dworca karimaty i poczekać na pierwszy pociąg 

do Krakowa. Natychmiast zjawiła się ochrona dworca i zakazała rozkładania karimat, czy 

jakiegokolwiek leżenia na podłodze. Na nic zdały się nasze tłumaczenia, że wracamy aż z Syberii, 

jesteśmy zmęczeni i jest środek nocy. Ochrona dworca zagroziła nawet wezwaniem policji. 

 Wszyscy byliśmy zdziwieni i zdenerwowani całą sytuacją. Nawet na lotnisku w 

Kaliningradzie nie było problemu, żeby móc wejść do budynku, czy rozłożyć karimaty i chwilkę się 

zdrzemnąć. Jesteśmy w Polsce, więc musieliśmy poczekać w zasadzie na siedząco do pierwszego 

pociągu.  

Mariusz Biskupski  

 



Dzień 27 – 19. 07. 2016 r. 

 

Nadszedł ostatni dzień naszej podróży. Pociąg z Olsztyna do Krakowa startuje o 5:45, 

więc obudziliśmy się około 5:00. Szybko odświeżyliśmy się w dworcowej toalecie, spakowaliśmy 

śpiwory i karimaty oraz zrobiliśmy szybkie zakupy w dworcowej piekarni. Zanim doszedłem do 

kasy ludzie wykupili większość pizzerek i została ostatnia dla mnie. Szkoda, że tylko jedna, bo były 

bardzo smaczne. Świetnie zjeść pieczywo w Polsce po prawie miesiącu przerwy. Chociaż muszę 

stwierdzić, że po kulinarnych nowościach z ostatniego miesiąca bardziej jednak smakowała mi 

pizzerka w Irkucku. Była bogatsza w ilość składników (dużo papryki czerwonej, zielonej, żółtej, 

sera i majonezu). 

Wypatrzyliśmy nasz pociąg i wsiedliśmy. Mieliśmy prawie cały przedział w Intercity dla 

siebie. Pełna wygoda, stoliki, gniazdka z prądem, zasięg polskich sieci komórkowych, 

powróciliśmy do cywilizacji.  

Byliśmy ponad 3 tygodnie razem, a tematów do rozmów nam jeszcze nie zabrakło. 

Tak naprawdę każdy z nas z chęcią kontynuowałby tę podróż. Padały oczywiście różne pomysły - a 

może pod namiot na Mazury, a może nad morze, a może w Bieszczady... Niestety każdy z nas ma 

obowiązki i musieliśmy wracać. 

 Zatrzymaliśmy się na stacji Warszawa Centralna. Radek Kasperski usłyszał komunikat, że 

będzie kwadrans postoju. Nagle Adam wstał, bo już od dawna chciał zapalić papierosa, wziął przy 

okazji śmieci do wyrzucenia i wyszedł z pociągu. Radek zaproponował, że będzie na wszelki 

wypadek pilnował, aby nie zamknęły się drzwi pociągu. Po chwili usłyszeliśmy gwizdek, drzwi się 

zamknęły i ruszyliśmy. Nie, nie pominąłem fragmentu wchodzenia Adama do pociągu. 

Zobaczyliśmy go tylko przez szybę, jak próbuje biec i otwierać drzwi - na marne. Najpierw 

ogarnęło nas przerażenie, szybki rekonesans co ma przy sobie. A miał przy sobie najważniejszą 

rzecz - portfel. Telefonu nie miał, zostawił go w pociągu. Po chwili dzwoni telefon Adama – jego 

właściciel zadzwonił z pożyczonej od kogoś na peronie komórki. Odebraliśmy, powiedział, że 

będzie się kierował do Krakowa innym pociągiem i żebyśmy tylko pozbierali jego wszystkie rzeczy 

i zaopiekowali się jego bagażem. Nagle zaczęliśmy się wszyscy śmiać z całej sytuacji. Przebyliśmy 

kilkanaście tysięcy kilometrów, po nieznanych nam dotąd terenach i nic się nie stało, nikt się nie 

zgubił, a tu nagle nasz kolega zgubił się w Polsce, w Warszawie. 

 O godzinie 12:30 wysiedliśmy na Dworcu Głównym w Krakowie. Ze schodów biegnie już 

do nas Adam. Wszyscy byliśmy w szoku – jak on to zrobił , że dotarł na miejsce szybciej niż my, 



jadący w końcu szybkim Intercity. Okazało się, że zaraz za nami jechał inny pociąg pośpieszny do 

Krakowa. Adam do niego wsiadł, ale nie miał biletu. 

 Konduktor wysłał go na koniec pociągu i kazał czekać. Na samym końcu wagonu siedzieli 

jacyś Hiszpanie, którzy mieli kupiony zły bilet – bilet ulgowy, a ich córka nie miała prawa do ulgi 

bo skończyła już 16 lat. Hiszpanie nie mogli się dogadać z konduktorem, zaczęli mówić do Adama 

po angielsku a on tłumaczył wszystko konduktorowi.  

- A Pan gdzie ma bilet? – zwrócił się konduktor do naszego kolegi. Adam zaczął tłumaczyć, że na 

postoju wyszedł na moment z pociągu, którym jechał wcześniej i nie zdążył wsiąść z powrotem, a 

wracał  prawie z końca świata – z Syberii. 

 Konduktor powiedział, że jak mu udowodni, że wraca z Syberii, to mu pozwoli zostać. 

Adam wyciągnął z portfela paszport z rosyjską wizą. Ale mało tego - okazało się konduktor zna 

ojca Adama, byli razem w wojsku. Takim oto sposobem Adam dotarł do Krakowa i to nawet 

szybciej niż my! Doktor ze smutkiem oznajmił zakończenie obozu, część poszła w swoją stronę, a 

część na utęsknionego, wyczekiwanego przez miesiąc kebaba…   

Kamil Adamski  


