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Dzień 1. - 04.09.2017r. - Kraków 
 

 

 Dzień wyjazdu rozpoczął się dla mnie od szybkiego sprawdzenia bagaży. Chciałem 

upewnić się, czy na pewno zabrałem najpotrzebniejszy ekwipunek. Nie mogłem pozwolić sobie 

na zmarnowanie cennego miejsca w plecaku na chociażby dodatkowy podkoszulek. Plecak ważył 

18,5 kilograma. 

 

 Na dworzec kolejowy w Krakowie dotarłem krótko przed odjazdem pociągu. Przywitałem 

się ze znajomymi i Panem dr Piotrem Kacorzykiem. Wszyscy byli podekscytowani. Pociąg 

z Krakowa odjechał dokładnie o 10:12. Podróż przebiegła w miłej atmosferze. Rozmowa 

w pociągu była dla mnie świetną okazją do poznania moich znajomych. 

 

 Na przystanku Warszawa Centralna kupiliśmy bilety. Następnie pobiegliśmy na pociąg 

i odjechaliśmy punktualnie. Dotarliśmy na lotnisko Chopina w niespełna kilkanaście minut, gdzie 

czas jakby przyśpieszył. Plecaki zabezpieczyliśmy taśmą, przeszliśmy odprawę i krótko po tym 

byliśmy już w samolocie. Nie był to dla mnie pierwszy lot samolotem, dlatego nie czułem 

strachu. Lot minął rutynowo, nie wystąpiły żadne utrudnienia. Jedynie, co jakiś czas odczuwałem 

lekkie turbulencje, ale nie był to problem. 

 

 Na lotnisku w Moskwie (Sheremetyevo) zaskoczył mnie widok celników. Były to młode 

panie w schludnych mundurach. Pierwszy raz widziałem uniformy o tak specyficznych wzorach. 

 Przyjemnie wspominam podróż z lotniska do hotelu. Zawiózł nas tam taksówkarz 

o typowo wschodnich rysach. Przejazd trwał około 30 minut. Pierwszy raz w życiu miałem 

okazję podziwiać Moskwę. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałem się, że jest aż 

tak duża. Wstępnie zaznajomiłem się ze stolicą Rosji i jej odmienną architekturą. Udało mi się 

porozmawiać z taksówkarzem w języku rosyjskim. Bardzo ucieszyła mnie ta krótka rozmowa. 

 

 Na miejscu w hotelu rozpakowaliśmy się i zmęczeni poszliśmy na kolację. Podczas 

posiłku powitał nas Rosjanin. Próbował się z nami porozumieć. Początkowo rozmowa szła nam 

opornie, ale po chwili coraz lepiej się dogadywaliśmy. Poczęstowaliśmy naszego 

niespodziewanego gościa ,,podpłomykami'', które przywiozła z Polski Natalia Juszczak. Po 

chwili Rosjanin wrócił do nas, po czym poczęstował nas mlekiem i potrawą, której nie znałem. 

Była podobna do krokietów z kapustą i grzybami, według mnie i Łukasza Kuźniara była 

wyśmienita. 

 

 Wieczorem zagrałem z Łukaszem w szachy. Graliśmy około godziny, a następnie 

zmęczony wrażeniami poszedłem spać. Tak minął mi pierwszy dzień ,,Kaukaskiej Mozaiki''. 



 
 

Jakub Okoński 

 

  



Dzień 2. - 5.09.2017r. - Moskwa 
 

  

 Noc spędziliśmy w hotelu Ostankino (https://www.booking.com/hotel/ru/vashotel-

ostankino.pl.html) na obrzeżach Moskwy. Wypoczęci po podróży zjedliśmy wspólnie śniadanie  

i oczekiwaliśmy na przybycie studentów z Jakucka.  

Zapoznaliśmy się z Panią prof. Svetlaną oraz studentkami Ulyaną i Szurą z Północno – 

Wschodniego Federalnego Uniwersytetu w Jakucku, a następnie wyruszyliśmy na zwiedzanie 

okolicznego ogrodu botanicznego. Dowiedziałem się, że człowiek nie ingerował zbyt mocno 

w tamtejszą florę.  

Kolejnym punktem, do którego zmierzaliśmy było centrum Moskwy. Dotarliśmy tam 

metrem, które przytłoczyło nas swoją wielkością, organizacją i przepychem. Stacje, na których 

się zatrzymywaliśmy, były zdobione mozaikami, kolumnami, a ściany pokrywał wartościowy 

biały i czerwony marmur. Gdy wyszliśmy z metra, udaliśmy się na Plac Czerwony. Po drodze 

mijaliśmy bogato zdobione budynki w stylu socrealistycznym. Pod Cerkwią Soboru Wasyla 

Błogosławionego i Kremlem, zatrzymaliśmy się, by zrobić pamiątkowe zdjęcie i posłuchać 

opowiadania Pani prof. Svetlany o czasie Wielkiej Smuty – narodowego święta Rosjan. 

Następnie udaliśmy się pod grób nieznanego żołnierza. Tam obserwowaliśmy uroczystość 

zmiany wart żołnierzy czuwających nad mogiłą.  

Głodni, zmęczeni, ale też pełni wrażeń udaliśmy się do restauracji. Po posiłku, 

skierowaliśmy się w stronę galerii handlowej, aby uzupełnić braki w ekwipunku. Wyposażeni 

odpowiednio na dalszą podróż, wróciliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy odpocząć, a także uczcić 

spotkanie dwóch uniwersytetów lampką szampana i śpiewem ludowych pieśni rosyjskich.  

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/ru/vashotel-ostankino.pl.html
https://www.booking.com/hotel/ru/vashotel-ostankino.pl.html


 
 

 



 
 

 



 
 

Artur Ślepaczuk 



Dzień 3. - 06.09.2017r. - Moskwa 

 

 Poranek minął leniwie. Niektórzy dopiero się budzili, inni kończyli jeść śniadanie. 

Mieliśmy dużo czasu, gdyż hotel mieliiśmy opuścić dopiero o 14. 

 Po posiłku grupa składająca się ze mnie, Karoliny, Zuzy i dwóch naszych koleżanek 

z Jakucka - Szury i Ulyiany wybrała się metrem na zakupy z zamiarem kupna „wietnamek”- po 

naszemu japonek, miski i paru kubków. Wyprawa zakończyła się powodzeniem. Niestety klapki 

kupione w starej szklarni na terenie Instytutu Fizjologii Roślin, rozpadły się pod koniec 

wyprawy. 

 Po powrocie do hotelu zabraliśmy plecaki i taksówkami pojechaliśmy na dworzec 

Kazański. Przed wyjazdem do Machaczkały zamierzaliśmy odwiedzić najdroższą dzielnicę 

Moskwy- Arbat, która ostatecznie mocno mnie rozczarowała. Nie było ani niesamowicie drogich 

sklepów, ani restauracji. Były natomiast ulice pełne sklepów z matrioszkami i tandetnymi 

koszulkami. Po godzinnym spacerze, wróciliśmy na dworzec i zjedliśmy lekki obiad. Niedługo 

później na peron wjechał nasz pociąg.  

  Wagony były znacznie większe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. 

Każdy z uczestników wyprawy miał swoją pryczę, czystą pościel i poduszkę. Krótko po starcie 

każdy z nas wyciągnął najpotrzebniejsze rzeczy, a plecaki wylądowały na półkach i pod łóżkami. 

Czas przed pójściem spać minął na rozmowach, grze w szachy i karty. 

 

Łukasz Kuźniar 



Dzień 4. - 7.09.2017r. - Podróż pociągiem do Machaczkały  

 

 Przerażeni tak długą podróżą, już w Moskwie zastanawialiśmy się jak wykorzystać dany 

nam czas. 

 Noc upłynęła spokojnie i o dziwo komfortowo. Po przebudzeniu poza humorem, 

dopisywał nam także apetyt. Wspólnie delektowaliśmy się owsianką z proszku i pierożkami 

z kartoszkami, co w smaku przypominało bułkę z kluską śląską. 

 Im dalej na południe, tym intensywniej odnotowywaliśmy zmiany klimatyczne 

i krajobrazowe. Temperatura wzrastała, zaś gęsta roślinność przerzedzała się tworząc stepy. Ku 

naszemu przerażeniu oglądaliśmy sporej wielkości pogorzeliska. 

 Dla nas - młodych przyrodników, jest to widok niezmiernie przykry, gdyż zdajemy sobie 

sprawę ile drobnych zwierząt straciło tam życie. 

 W Rosji jednak, wypalanie pól i łąk to proceder powszechnie praktykowany. 

Tym razem noc nie upłynęła łagodnie jak poprzednia, gdyż suchy, południowy klimat dawał nam 

się we znaki. 

 

 

Agnieszka Wojtaczka 



Dzień 5. - 08.09.2017r. - Machaczkała 

 

 Tego dnia każdy obudził się dość wcześnie. To chyba z gorąca i poczucia, że zbliża się 

kres jazdy pociągiem. Za oknem widać było coś jakby półpustynie, czasem stepy, na horyzoncie 

pojawiły się góry. Co jakiś czas można było zobaczyć stada krów, owiec, a czasem gęsi przy 

dość małych, ubogich zabudowaniach. Latały pustułki i kraski. Na jednym z postojów Agnieszka 

z Simoną zerwały fioletowe kwiaty, podobne do zatrwianu. Włożyłyśmy je sobie do książek.  

 

 

 



 

 

 

 

 Powoli pakowaliśmy plecaki. Przeszłyśmy się jeszcze z Simoną zobaczyć kupiejny 

wagon. Tam mieszkała Pani Svetlana i Władysław. Przed samym wyjściem zrobiłyśmy sobie 

zdjęcie z naszymi sąsiadkami. Serdecznie uściskały nas i życzyły szczęśliwej podróży. 

 O 12:30 wysiedliśmy na stacji. Zostawiliśmy bagaże na dworcu i zrobiliśmy sobie zdjęcie 

w koszulkach z flagami. Pan dr Kacorzyk został pilnować bagaży, a reszta wybrała się na miasto. 

Machaczkała leży nad Morzem Kaspijskim. Pod tą nazwą funkcjonuje od 1921r. Jest stolicą 



Dagestanu – jednej z Republik Rosyjskich. W zdecydowanej większości zamieszkują ją 

muzułmanie. 

 

 

 

 

 Najpierw poszliśmy na plażę. Woda była bardzo ciepła. Potem szliśmy bardzo długo - aż 

dotarliśmy do meczetu (po drodze zobaczyliśmy jeszcze Plac Główny z pomnikiem Lenina). 

Budynek meczetu był ogromny. Zobaczyliśmy miejsce, gdzie mężczyźni myją nogi przed 

wejściem do świątyni i drugie, o tym samym przeznaczeniu, ale dla kobiet. Niestety, nie 

mogliśmy wejść do środka.  

W drodze powrotnej zjedliśmy obiad. Do picia wzięłam oranżadę o smaku berberysu. 

Było smacznie i niedrogo. Przy opuszczaniu lokalu jacyś mężczyźni wyrazili swoje oburzenie 

w związku z naszym ubiorem (krótkie spodenki i brak nakryć głowy). Na szczęście pracujące 

tam kobiety uciszyły ich. Radziły jednak wyposażyć się np. w chusty.  

 



 

 

 Poszliśmy dalej. Mijaliśmy przeróżne sklepy. Na wystawach widniały przepiękne suknie. 

Przy chodnikach rosły kwiaty, takie jak u nas: cynie, róże, szałwia, aksamitki. Na ulicach 

królowały wszelkiego modelu łady, ale problemem nie było spotkać również najnowsze toyoty, 

hyundaie, mazdy itp. 

 Gdy wróciliśmy na dworzec , Doktor wyszedł na miasto. Byliśmy umówieni z kierowcą 

na 18:00, ale okazało się, że będzie jednak o 19:00. Po 19:00 spakowaliśmy się do białego 

mercedesa z klimatyzacją. Kierowca Siergiej puszczał nawet polskie piosenki. Po ok. 2 

godzinach dotarliśmy do hotelu Relax w miejscowości Izberbasz (adres: Republika Dagestanu, 

miasto Izberbash, ul. 2-ya Primorskaya, 35; e-mail: www.relax-izberbash.ru). Nareszcie 

wykąpaliśmy się po 39-godzinnej podróży pociągiem. Byłoby jednak dziwne gdyby nic nas nie 

zaskoczyło. Woda w hotelu była śliska… Jak się później dowiedzieliśmy, zawierała w sobie ropę 

naftową. Nie jest to jednak groźne, a może nawet pozytywnie działa na skórę. 

 

Natalia Juszczak 



Dzień 6. - 09.09.2017r. - Izberbash 

 

 Spaliśmy w hotelu "Relaks" w miejscowości Izberbash. Zaraz po śniadaniu wsiedliśmy 

do wynajętego busa i przez około dwie godziny jechaliśmy do miejscowości Derbent. Udaliśmy 

się tam, aby podziwiać kaukaskie zabytki. Z wysokich murów twierdzy Naryn-kala, wpisanej na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO, mogliśmy podziwiać rozległą panoramę miasta oraz 

Morze Kaspijskie. Pierwotnym zadaniem twierdzy była obrona granic Persji przed najeźdźcami 

z północy, obecnie stanowi interesującą atrakcję turystyczną. Wstęp dla zwiedzających kosztował 

100 rubli, a obejrzenie wszystkich części budowli zajęło nam znacznie ponad godzinę. 

 Następnie busem pojechaliśmy pod bramy muzułmańskiego cmentarza. Uwagę zwracał tu 

nietypowy kształt nagrobków - wąska mogiła ze strzelistą, kamienną kolumną. Niektóre 

z grobów były całkiem współczesne, z wypolerowanego na błysk kamienia, ozdobione portretami 

spoczywających w nich zmarłych, a nawet wizerunkami ich ulubionych samochodów. 

 Na cmentarzu spędziliśmy tylko krótką chwilę, następnie wsiedliśmy do busa 

i podjechaliśmy niemalże pod sam meczet Juma - najstarszy w całym Związku Republik 

Radzieckich (zaskakującym był dla mnie fakt, że Juma starszy jest nawet od meczetów 

w Uzbekistanie). Przy bramie wejściowej wszyscy zakryliśmy głowy kolorowymi chustami. Dla 

niektórych była to pierwsza wizyta w muzułmańskiej świątyni i pierwsze zetknięcie 

z odmiennymi zwyczajami - przed wejściem do wnętrza meczetu należy zdjąć buty oraz 

koniecznie pamiętać, aby do środka wkroczyć prawą nogą. Mieliśmy niezwykłe szczęście 

spotkać uprzejmego klucznika, który opowiedział nam pokrótce historię samego meczetu oraz 

nakreślił rys historyczny całego regionu. Za pełnienie funkcji naszego przewodnika nie chciał ani 

kopiejki, a pieniądze, które chciał zapłacić mu Doktor, postanowił przekazać jako darowiznę na 

rzecz świątyni. 

 Po wizycie w meczecie (wszyscy wspominaliśmy ją później jako najciekawszą część 

zwiedzania zabytków) od razu pojechaliśmy do Izberbash, na długo wyczekiwaną kąpiel 

w Morzu Kaspijskim. Na plaży każdy znalazł dla siebie zajęcie - większość bawiła się w ciepłej 

wodzie, a zmarzluchy spacerowały po kostki w morzu, które o tej porze było bardzo płytkie - 

można było przejść kilka metrów w głąb, nie zanurzając nóg nawet do wysokości kolan.  

 Zachodziło już słońce, kiedy wracaliśmy do hotelu. W kuchni zastaliśmy miłą 

niespodziankę - kolację ugotowaną przez naszego kierowcę, Siergieja. Na koniec wypełnionego 

atrakcjami dnia zasiedliśmy do stołu głodni jak wilki. 

 Późnym wieczorem, gdy naczynia były już umyte, zdołaliśmy jeszcze znaleźć siłę na 

spotkanie, podczas którego omówiliśmy dotychczasowe wrażenia z wyprawy. Na razie trwała 

ona zbyt krótko, by mówić o czymś więcej niż pierwszym wrażeniu, niemniej jednak słuchanie 

opinii innych uczestników i porównywanie je z własnymi spostrzeżeniami było bardzo ciekawe. 

 



 

 

Zuzanna Kosman 



Dzień 7. - 10.09.2017r. - Derbent 

 

 Nadszedł wreszcie dzień, w którym ze słonecznego i gorącego Derbentu mieliśmy 

wyruszyć w tereny górskie. Z samego rana kilka osób poszło pożegnać się z Morzem Kaspijskim, 

podczas gdy reszta grupy wybrała taktyczne rozwiązanie przedłużenia snu i tym samym 

zregenerowania sił przed długą jazdą busem. Po śniadaniu rozpoczęliśmy podróż do Gunibu. 

Początkowo krajobraz suchych równin działał na nas usypiająco, ale gdy tylko zaczęły pojawiać 

się liczne winnice na malowniczych pagórkach, stawaliśmy się coraz to bardziej ożywieni. 

Dalsza podróż była już tylko zbiorem naszych zachwytów nad pięknem gór Kaukazu, a im 

wyższy był szczyt, tym bardziej byliśmy nim oczarowani. Podczas jazdy robiliśmy kilka 

postojów, aby uwiecznić tak niezwykłe widoki na zdjęciach. Im bliżej byliśmy celu, tym droga 

stawała się coraz bardziej wyboista z mnóstwem zakrętów i przepaściami. Jednakże nasz 

kierowca Pan Sergiej, niczym Vin Diesel w "Szybkich i Wściekłych" nie dał się zastraszyć 

i z zawrotną prędkością pokonywaliśmy każdy ostry zakręt. Niestraszne były nam także krowy, 

które pojawiały się w najbardziej niebezpiecznych miejscach i całkowicie nie przejmowały się 

przejeżdżającymi obok nich samochodami.  

 Po około 3 godzinach jazdy dotarliśmy do celu. Gunib okazał się być wsią położoną nad 

okolicą trudno dostępnego płaskowyżu, otoczony ze wszystkich stron kilkusetmetrowymi 

przepaściami. Nasza baza noclegowa znajdowała się dokładnie w Gunibie Górnym i nazywała się 

(przetłumaczona na język polski) Orle Gniazdo. Nazwa ta pochodzi od orła, który znajduje się w 

klatce na terenie ogrodu. Jako studenci Uniwersytetu Rolniczego i miłośnicy przyrody, bardzo 

zmartwiliśmy się, czy jest ważny powód trzymania go w takich warunkach. Okazało się, że jest 

stary i chory. Resztę dnia spędziliśmy na wspólnej integracji, grając w siatkówkę i rozmawiając. 

Zasypiając myśleliśmy o jutrzejszym dniu, w którym nareszcie pójdziemy w wyższe partie gór 

i staniemy "oko w oko" z ich potęgą i pięknem.  

 

 



 

 

Karolina Cieniawska 

 

 

 

 



Dzień 8. - 11.09.2017r. - Gunib 
 

 

 Dzisiaj wstaliśmy wszyscy nieco wcześniej, aby podziwiać wschód Słońca wyłaniający 

się zza gór. Słońce pojawiło się o godz. 5:55. Niektórzy oglądali to widowisko z altanki. Ja 

podeszłam nieco wyżej i moim oczom ukazała się czerwień wschodzącego Słońca znad 

przełęczy. Widok był niezwykły.  

Po śniadaniu wyruszyliśmy w góry. Podczas wyprawy zatrzymaliśmy się przy pomniku 

upamiętniającym wojnę kaukaską i zaczerpnęliśmy nieco historii. Po drodze wstąpiliśmy do 

ogrodu botanicznego, w którym znajdowały się ciekawe gatunki drzew i krzewów m.in.: berberys 

zwyczajny, jarząb kaszmirski, lilak pospolity oraz pęcherznica. Gospodarz poczęstował nas 

pyszną ziołową herbatką własnego wyrobu. Po wyjściu z ogrodu zauważyliśmy górujące nad 

nami stado sępów.  

Postanowiliśmy zrobić pierwsze kaukaskie badania nad tutejszą roślinnością, 

drzewostanem oraz glebą. Wędrując napotkaliśmy na wiele interesujących roślin , takich jak: 

goryczka wąskolistna, szałwia lepka, goździk kropkowany, czyściec leśny. Dotarliśmy do tunelu, 

wydrążonego niegdyś w górze przez żołnierzy cara Aleksandra II. Po drugiej stronie góry 

rozlegał się niesamowity widok na ciągnące się pasma Kaukazu oraz rzekę Avarskoye Koysu. 

Wróciliśmy tą samą trasą w towarzystwie stada krów i kotka , którzy nie chcieli się z nami 

rozstać. Z drzew spadały pożółkłe liście świadczące o zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. 

 

 

 

 



 

 

Simona Jeziorowska 



Dzień 9. - 12.09.2017r. - Gunib 

 

 Poranek rozpoczęliśmy od śniadania o 8:00. Zjedliśmy owsiankę połączoną z lokalnymi 

owocami. W pokoju Pan dr Piotr Kacorzyk poinstruował nas, żebyśmy założyli długie spodnie. 

Chodziło o to, że w mieście Grozny obowiązują muzułmańskie obyczaje. Nie wolno odsłaniać 

nóg, a w szczególności nie mogą tego robić kobiety. Była to cenna rada. Kilka dni temu nie 

znaliśmy tych zasad i w Machaczkale dziewczyny z obozu naukowego były ubrane w krótkie 

spodenki. Na ulicach miasta kierowcy niemal cały czas na nie trąbili. 

 O 9:00 opuściliśmy Gunib i udaliśmy się do miasta Grozny. Znajduje się na terenie 

Republiki Czeczeni. W autobusie słuchaliśmy muzyki z playlist'y Pani Svetlany. Były tam 

piosenki zarówno rosyjskie, jak i polskie. Pomiędzy wersami znanych piosenek podziwiałem 

góry, a reszta osób drzemała. Mnie pewnie przyśniłby się ,,doszirak''. W Rosji stał się jednym 

z moich częstych posiłków. Jest to popularna ,,szybka zupa''. Z tego co mówi Szura studenci na 

jej Uniwersytecie w Jakucji jedzą ,,doszirak'' niemal codzienne. 

 Nie wiedząc kiedy, ja również usnąłem. Po przebudzeniu zobaczyłem Karolinę, która 

bacznie przypatrywała się niebu w poszukiwaniu drapieżnych ptaków. Jej projekt polegał na 

fotografowaniu i opisywaniu ich. 

 Majestatyczne góry przeplatają się z krętą rzeką a w oddali widać niewielkie wsie. Po 

drodze zatrzymaliśmy się w celu sfotografowania malowniczej panoramy. Kształt gór 

nieporośniętych drzewami odbijał się w zwierciadle lekko wzburzonej rzeki. Podczas postoju 

odszedłem od grupy o kilka kroków i spostrzegłem dwa groby. Znam cyrylice, ale po odczytaniu 

epitafium, nie mogłem zrozumieć znaczenia słów. Pani Svetlana powiedziała mi, że napisy nie są 

po rosyjsku tylko w lokalnym języku. Okazało się, że jest to powszechne zjawisko w Rosji ze 

względu na różnorodność etniczną i narodową tego kraju.  



 

 Przejechaliśmy przez najdłuższy tunel w Rosji. Ma on 4,3 km długości. Jego wygląd 

zrobił na mnie wrażenie. Skojarzył mi się z tunelami opisanymi w książce autorstwa Dmitry'ego 

Glukhovsky'ego. 

 Podczas podróży krajobraz zmieniał się stopniowo z typowo górskiego na podgórski,  

a następnie na stepowy. Szata roślinna z każdym kilometrem ubożała. 

 

 

 

 Kontrola na granicy z Czeczenią przebiegła rutynowo. Z tego co zaobserwowałem, 

w każdym miejscu służby mundurowe mogą zatrzymać obywatela i sprawdzić jego paszport. 

Wzmacnia to poczucie bezpieczeństwa. W szczególności w południowych republikach, które 

chcą oderwać się od Rosji i utworzyć suwerenne państwa. 



 O 15:22 dotarliśmy do miasta Grozny. Wszystkie budynki były nowe. Zdziwiło mnie to, 

bo w sąsiedniej Republice Dagestanie budynki miewały po kilka tysięcy lat. Dowiedziałem się, 

że wojna rosyjsko-czeczeńska skończyła się w 2008 roku. Wiele miast było całkowicie 

zniszczonych przez bombardowania. Grozny podczas wojny był całkowicie zrujnowany. 

Wyglądał jak Warszawa w 1944 roku. Miasta zostały odbudowane przez Rosjan. Infrastruktura 

jest imponująca. Budynki są bogato zdobione, a ulice czyste. Czego nie można powiedzieć 

o ulicach Machaczkały. 

 

 

 

 



 Najpierw zwiedziliśmy meczet ,,Serce Czeczeni''. Zbudowano go w 2008 roku. Prace 

nadzorował turecki architekt. Nazwa meczetu pochodzi od jednego z pierwszych prezydentów 

Czeczeni. Świątynię zbudowano z białego marmuru w stylu osmańskim. Ma 4 minarety, 36 luster 

Swarovskiego. Powierzchnia całkowita wynosi 5000 m². Na terenie meczetu znajduje się 

Uniwersytet Muzułmański. Świątynia jest bogato zdobiona w barwne witraże, rzeźbione poręcze 

i złocone elementy. Ma 2 wejścia. Pierwsze jest dla mężczyzn, a drugie dla kobiet. Do meczetu 

należy wejść prawą nogą. Mężczyźni muszą zakryć nogi, a kobiety nosić szaty zakrywające 

niemal całe ciało. Podczas modlitwy mężczyźni i kobiety są oddzieleni. Przez cały mój pobyt 

w meczecie panowała cisza, co jakiś czas przerywana słowami kapłana. 

 

 



 

 

 



 Następnie udaliśmy się pod fontannę, ukwiecony plac i spacer ulicą Putina. Po drodze 

spróbowałem lokalnej kawy, lemoniady i kwasu chlebowego. W Czeczeni napoje i ciasta są 

bardzo słodkie, a kwas chlebowy najlepszy jaki dotąd piłem.  

 Do hotelu ,,Lyke'' w mieście Piatigorsk dojechaliśmy o 23:03. Godzinę zajęło nam 

zakwaterowanie i rozpakowanie się. Hotel był gustowny i czysty. Zjadłem kolację, zrobiłem 

pranie i tak zakończył się wtorek.  

 

 

 

Jakub Okoński 



Dzień 10. - 13.09.2017r. - Piatigorsk 

  

 Z Groznego udaliśmy się do Piatigorska (ros. Пятигорск) w Stawropolskim Kraju. 

Nazwa miasta jest zlepkiem rosyjskich słów : Пять (pięć) oraz гора (góra) ,  pochodzi od nazwy 

pobliskiej góry o pięciu szczytach Besztau.  

 Po długiej podróży przez kilka republik, zatrzymaliśmy się w hotelu 

(http://pyatigorsk.likehostels.ru/). Zakwaterowani do swoich pokoi spędziliśmy spokojnie noc, 

a nazajutrz z samego rana wyruszyliśmy zwiedzać miasto. Naszym przewodnikiem po mieście 

został nasz współlokator Aleksy. Już po krótkim marszu, naszym oczom ukazała się bizantyjsko-

rosyjska świątynia Soboru Chrystusa Zbawiciela z pięcioma złotymi kopułami. Idąc dalej 

mijaliśmy zdobione kamienice, a także obdarzone bogatymi wzorami fontanny i pomniki.  

 Upał towarzyszył nam przez cały czas. W celu zaczerpnięcia odrobiny cienia i chłodu, 

udaliśmy się do miejscowego parku. Okrążając parkowy staw, w którym pływały "черепаха” 

(żółwie), zmieniliśmy kierunek. Postanowiliśmy pójść na gorące źródła, które mieszczą się na 

skale wulkanicznej góry Maszuk. Góra porośnięta jest głównie drzewami liściastymi, a na jej 

szczycie, czyli wysokości ok. 993 m n.p.m. znajduje się pokaźna wieża radiowo-telewizyjna 

i taras widokowy. Wymęczeni upałem oraz wspinaczką dotarliśmy do źródeł, gdzie przywitał nas 

nieprzyjemny zapach siarkowodoru. W okolicy znajduje się około 40 źródeł wód mineralnych  

( w tym cieplice do 60 stopni) o różnym składzie chemicznym. Uzdrowisko specjalizuje się 

między innymi w leczeniu chorób układu moczowego, trawiennego, serca oraz reumatyzmu. 

W źródłach zregenerowaliśmy siły, a następnie udaliśmy się do hotelu, by zjeść obiad. 

  Kolejnym celem odkrywania miasta było Jezioro Novopyatigorskoye. Zbiornik okazał 

się sztucznym tworem wodnym, o kamienistej plaży, otoczonej przez zieleń poprzecinaną 

ścieżkami, a to wszystko zwieńczał cudowny widok na góry. Część osób zachwycała się 

widokiem, a w tym samym czasie pozostali ochoczo wskoczyli do wody. Czas minął nam na 

zabawie w wodzie, wyścigach w pływaniu i pozowaniu do zdjęć. Gdy zrobiło się chłodno, 

wróciliśmy do hotelu, zabraliśmy potrzebny ekwipunek i pojechaliśmy na gorę Maszuk. 

Odpoczywaliśmy w leczniczych, gorących źródłach. Tym razem widok, który nas przywitał był 

jeszcze bardziej spektakularny. Otaczająca panorama nocnego Piatigorska zachwycała, a gorąca 

woda pozwalała cieszyć się jeszcze dłużej z widoku. Kąpiel błotna okazała się zbawienna dla 

naszych ciał, lecz należało wracać do hotelu, ponieważ następnego dnia czekała nas podróż 

w stronę Elbrusu (5 642 m), najwyższego szczytu Kaukazu. Góra ta jest najwyższym szczytem 

Europy, a nie jak powszechnie uważa się-Mont Blanc (4 810 m). Schodząc ze zboczy Maszuk 

zobaczyliśmy pomnik Lenina i udaliśmy się do hotelu na spoczynek. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://pyatigorsk.likehostels.ru/


 
 

 



 
 

 



 
 

  

Artur Ślepaczuk 



Dzień 11. - 14.09.2017r. - Piatigorsk 

 

 Dzień rozpoczęliśmy od gorącej parówki z pomidorem w kuchni naszego Piatigorskiego 

hostelu. Krótko po tym, z pełnymi brzuchami wybraliśmy się do Muzeum Michaiła Yrievicha 

Lermontova.  

 Uświadomiono nas, że był to poeta pokroju Juliusza Słowackiego, co pomogło mi 

w pojęciu wielkości jego twórczości. Z wielkim zainteresowaniem podziwialiśmy jego prace oraz 

słuchaliśmy o życiu, które zakończył w zbyt młodym wieku. Kiedy zwiedzanie dobiegło końca, 

zapakowaliśmy się do autobusu i ruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Elbrusa. 

  Po drodze zatrzymaliśmy się w Tyrnyauz - mieście w republice Kabardino-Balkarii, 

położonym na złożach wolframu i molibdenu. Wielka opuszczona fabryka straszy, ale i wabi 

potencjalnych interesantów, którzy dzień po dniu rozbierają ją na części pierwsze. Nawet nam 

udało się spotkać dwóch panów, tnących palnikiem stary samochód oraz zobaczyć dogasające 

ognisko po przepalaniu izolacji starych kabli w celu pozyskania miedzi i aluminium. Do 

autobusu odprowadziła nas wataha dzikich psów. 

 Niecałą godzinę później, zatrzymaliśmy się przy przydrożnym straganie. Wraz z Arturem 

Ślepaczukiem i Jakubem Okońskim kupiliśmy czapki z baraniej wełny, domowe wino i grube, 

ręcznie wyszywane skarpetki. Niedaleko dalej znajdował się nasz camping. Niewielki kawałek 

ziemi ogrodzony blachą falistą z zadaszoną kuchnią i dwoma domkami. Po krótkiej kolacji 

zasiedliśmy wokół ogniska i omówiliśmy dotychczasowe spostrzeżenia na temat wyprawy. 

Niedługo po tym wszyscy poszliśmy spać. 

 

Łukasz Kuźniar 



 

Dzień 12. - 15.10.2017r. - Polana Azau/Elbrus 

 

 To był długo wyczekiwany dzień. Być może główny cel tej dalekiej podróży. Elbrus - 

najwyższy szczyt Europy. Brzmi jak tytuł jakiegoś filmu akcji z Izabelą Scorupco w roli głównej. 

 Błędem byłoby opisywanie tu śniadania - owsianki jak co rano, gdyż wszystko to mało 

znaczy w obliczu tak potężnej góry. Znajdując się u jej podnóża uświadamiamy sobie, jak mali 

jesteśmy. Góry nie służą podreperowaniu swojego ego, raczej skłaniają nas do refleksji nad 

sensem swego istnienia. Zdobywanie góry to złożony proces, w którym to głównie ona decyduje 

o losie wspinacza.  

Dzisiaj dotarliśmy pod lodowiec, miejsce zwane przez środowiska wspinaczkowe base 

camp’em. Była to wysokość blisko 4 tys. m n.p.m. Do osiągnięcia szczytu brakowało nam dwóch 

dni wspinaczki (1600 m w pionie), ale też siły i rozwagi. Elbrus to szczyt kapryśny i wymagający 

pewnej technicznej strategii, a także pokory. Zawsze w takim miejscu należy pamiętać o tych, 

którzy w górach zostali na wieki. Uczciliśmy pamięć żołnierzy, którzy zginęli na zboczach 

Elbrusa broniąc granic swojego kraju, a także tych, którzy zginęli idąc tam w poszukiwaniu 

siebie. Wspominaliśmy także wybitne polskie postacie – Jerzego Kukuczkę i Wandę Rutkiewicz. 

Rozważając cytat J. Kukuczki ,,od śmierci w dolinie uchowaj nas Panie
’’
 doszliśmy do wniosku, 

że lepiej oddać życie w imię swej największej pasji, niż leżeć bez ruchu pod aparaturą 

podtrzymującą nasze życiowe funkcje. Schodząc ze szczytu, te nieco ponure myśli zostały 

przysłonięte czarującymi krajobrazami, a widok ośnieżonych grani podziałał jak inspiracja 

i motywacja do ćwiczenia swej tężyzny fizycznej i podjęcia próby zdobycia w niedalekiej 

przyszłości Dachu Europy. 

 

       

 



 

 

 



 

 

 

 

Agnieszka Wojtaczka 



Dzień 13. - 16.09.2017r. 

 

 Tego dnia wybraliśmy się do obserwatorium. Wyruszyliśmy o 9:00. Wędrowaliśmy 

serpentynami. Na trasie rosły sosny, maliny, różne gatunki barszczu, m. in. barszczu 

Sosnowskiego. Kaukaz jest jego ojczyzną. Do Polski został sprowadzony po raz pierwszy w II 

poł. lat 50 XX wieku. Miał być znakomitą paszą dla bydła. Niestety, szybko opanował spore 

areały. Obecnie jest zwalczany jako roślina inwazyjna zagrażająca rodzimej florze. Dodatkowo 

zawarte w jego soku furanokumaryny powodują oparzenia. W Polsce roślina ta osiąga znacznie 

większe rozmiary, ze względu na żyźniejsze siedliska. 

 

 



 

 

 

 



 Mimo dość wczesnej pory bardzo dokuczał nam upał. Po około 2 godzinach dotarliśmy 

w pobliże wodospadu. Większość zrezygnowała z obserwatorium i zdecydowała się zostać przy 

„dziewiczych śluzach”, gdyż na górze temperatura była na pewno jeszcze wyższa. Na twarzach 

czuliśmy orzeźwiającą bryzę. Woda była bardzo zimna, bo pochodziła z lodowca, ale tego nam 

było trzeba. Ciekawym doświadczeniem okazało się przechodzenie pod wodospadem 

i spoglądanie na otaczające nas góry zza wodnej ściany. Każdemu ta atrakcja bardzo się 

podobała. W tym czasie pobrałam próbkę wody z rzeki Bakan.  Chwilę odpoczęliśmy 

i wyruszyliśmy z powrotem, ponieważ chcieliśmy jeszcze zrobić badania. Zuza pobrała kilka 

próbek gleby, Karolina wypatrywała ptaków a Simona znalazła stanowiska różanecznika. 

Wszyscy byli usatysfakcjonowani. 

 

 

 

 Po powrocie na kemping zjedliśmy obiad przygotowany przez naszego kierowcę 

Siergieja. Po posiłku część grupy pojechała na badania, a reszta odpoczywała. Wieczorem prawie 

cała ekipa wybrała się do bani. Była to niewielka sauna z basenem wypełnionym lodowatą wodą. 

Po kilkunastominutowym wygrzaniu się i wypoceniu w temp. ok. 70 ᵒC wskakiwało się do 

basenu. Towarzyszyło temu wydawanie odgłosów dzikich zwierząt.  



 Przed 22:00 byliśmy już wszyscy w domku. Zjedliśmy kolację, zażyliśmy toalety 

i poszliśmy spać.  

 

 

 

Natalia Juszczak 



Dzień 14. - 17.9.2017r. - Tyrskol 

 Z Tyrskola wyjechaliśmy o 10:00. Niestety okazało się, że nasze wizy nie pozwalają na 

wjazd do Abchazji (wydano nam wizy jednokrotne). W naszym planie wyprawy powstała luka, 

dlatego postanowiliśmy pojechać na Krym. Jechaliśmy tam bardzo długo busem. Bardzo długo. 

 Po 16 godzinach jazdy dojechaliśmy do portu, punktu załadunku promów...  

 

Zuzanna Kosman 



Dzień 15. - 18.09.2017r. - Krym  

 

 Statek był miłą odskocznią od ciągłej jazdy busem, jednak długo nie mogliśmy się tym 

cieszyć, gdyż przeprawa trwała tylko pół godziny. Po dostaniu się na ląd, znów wróciliśmy do 

busa i jechaliśmy do około 4 rano. Wtedy też nasz kierowca po prostu wyłączył silnik, zgasił 

światło i poszedł spać. Po mojej 3-godzinnej próbie zaśnięcia, ruszyliśmy w dalszą drogę. Jak się 

później okazało krótką, bo polegała tylko na znalezieniu miejsca do spania. Około 8 rano 

rozpoczął się dla nas czas wolny, który pozwolił nam na odpoczynek po wykańczającej podróży. 

Resztę dnia spędziliśmy kąpiąc się w Morzu Czarnym, śpiąc i przygotowując się do dalszych 

badań.  

 Koktebel okazał się bardzo przyjazną miejscowością. Zadziwiło mnie, że tak blisko 

położone miasta - muzułmańskie i prawosławne, tak bardzo mogą się różnić między sobą. Nie 

chodzi mi tutaj nawet o architekturę, ale o sposób życia. Plaże naszej nadmorskiej miejscowości 

były częściowo wypełnione przez osoby w strojach kąpielowych i nudystów. Na promenadzie 

było mnóstwo sklepów, a na ulicach tętniło życie. Całkowite przeciwieństwo stanowi także 

nadmorskie miasto - Derbent, które jak wiadomo jest muzułmańskie. Szczerze mówiąc (a raczej 

pisząc), lepiej czuję się w miastach o podobnej kulturze do naszej.  

 Na koniec dnia poszliśmy na "banana" w kształcie smoka. Szaleliśmy na morzu, a po 

skończonej zabawie właściciel, który był jednocześnie DJ-em puścił nam "Deszcze niespokojne". 

Była to dla nas bardzo miła niespodzianka, szczególnie, że wcześniej mówił, że kojarzy serial 

"Czterej pancerni i pies". Wieczorem poszliśmy na miasto nieco się zrelaksować. Dzień 

zakończył się noclegiem pod milionem gwiazd. W tak piękną noc wystarczył śpiwór, karimata 

i można było poczuć, że się żyje. 

 



 

 

Karolina Cieniawska 



Dzień 16. - 19.09.2017r. - Jałta 
 

 Wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Jałty. Droga wiodła przez kręte serpentyny, 

z których rozpościerał się malowniczy widok na góry i Morze Czarne. W dolinach rosły 

winogrona, a na polanach pasły się konie. Po drodze zwiedziliśmy cerkiew z bogatym wystrojem. 

Po dotarciu do Jałty część grupy zwiedziła pałac Romanowów, gdzie odbyła się konferencja 

Jałtańska, w której uczestniczyli : Józef Stalin, Winston Churchil oraz Franklin Roosvelt. 

Zapadły tam ważne decyzje dotyczące Europy. Osobiście urzekł mnie przypałacowy ogród, 

w którym rosły: mamutowce olbrzymie, cyprysy olbrzymie, drzewa laurowe, ogromnych 

rozmiarów platany oraz palmy. Kolejnym punktem wycieczki był zamek „Jaskółcze Gniazdo” 

znajdujący się nad stromym klifem w miejscowości Haspra. Jest to symbol Krymu, który zawsze 

chciałam zobaczyć. Mieliśmy okazję podziwiać ciekawą kolekcję egzotycznych owadów na 

przydrożnym straganie, a Karolina zrobiła sobie zdjęcie z małpą kapucynką. 

 

  

 
 

 



 
 

 
\ 

 

Simona Jeziorowska 



Dzień 17. - 20.09.2017r. - Koktybel 

 

 Dzień rozpoczęliśmy rutynowo: szybki prysznic i śniadanie. Przy posiłku poruszyliśmy 

ważne dla nas tematy. 

 Podczas porannego spaceru natrafiliśmy na sklep z upominkami. Pracowały tam dwie 

Rosjanki. Jedna pochodziła z Kaliningradu, a druga z Moskwy. Po krótkiej rozmowie 

skorzystałem z okazji i kupiłem dla rodziny prezenty. Między innymi zapachowe mydła, które są 

produkowane w okolicy Sewastopola. Były w nich kawałki róż, lawendy, malin i migdałów. 

 Do portu ,,Krym'' dotarliśmy o 12:30. Przez całą przeprawę promem towarzyszyły nam 

mewy. Domagały się kolejnych smakołyków, a pasażerowie, co chwile podrzucali im kawałki 

chleba. 

 Infrastruktura po dotarciu do Noworosyjsk zmieniła się znacząco. Na Krymie drogi były 

stare i w remoncie, a w Nowosujsk nowe i zadbane. 

 Podróż z portu ,,Kaukaz'' do miasta Topsa trwała 10 godzin. Na miejscu powitał nas 

właściciel. Był to mężczyzna w wieku około 40 lat.  

 

 

 

 Na terenie hotelu, w szczególności zainteresowało nas mini-zoo. Była tam para szopów 

praczy. Czas w hotelu spędzaliśmy głównie w otoczeniu tych zwierząt. Pierwszy raz byłem w tak 

bliskiej odległości od szopa. 

 



 

 

 

Jakub Okoński 



Dzień 18. - 21.09.2017r. - Dederkoy 

 

 W Dederkoy obudziły nas promienie słońca. Zjedliśmy śniadanie, a następnie przez 15 

minut trwały przygotowania do wyjścia na plażę. W hotelowym ogrodzie oczekiwaliśmy na 

zaspanych, spóźnionych członków wyprawy. Chłopcy znużeni czekaniem, postanowili nakarmić 

szopy winogronem, a te w zamian dały się pogłaskać po delikatnym futrze. Gdy byliśmy już 

w komplecie, ruszyliśmy w kierunku morza. Po drodze minęliśmy targowisko z licznymi 

straganami, wypełnionymi po brzegi pamiątkami i smakowitym jedzeniem. Skuszeni degustacją, 

którą oferował prawie każdy stragan, zdecydowaliśmy się na zakup miejscowego wina. Trunek 

był bardzo dobry w smaku, odpowiednio słodki, kwaśny, idealnie schłodzony.  

Biorąc kąpiel w morzu dostrzegliśmy na horyzoncie ponton ciągnięty przez motorówkę. 

Część z nas zdecydowała się na ekstremalną przejażdżkę i następne 20 minut spędziliśmy na 

pokonywaniu morskich fal oraz skokach do wody. Zmęczeni upalnym słońcem, wróciliśmy do 

hotelu zjeść pożywny obiad i odpocząć chwilę przed popołudniowymi badaniami pobliskiego 

lasu.  

Wieczorem, gdy upał zelżał, udaliśmy się na spacer po plaży. Zwieńczeniem dnia była 

wizyta w restauracji karaoke. Zostaliśmy ciepło przyjęci jako goście zza granicy, a prezentem dla 

nas był zestaw polskich utworów muzycznych, do których większość z nas tańczyła i śpiewała.  

 

 

 
 



 

 
 



 
 

 

Artur Ślepaczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 19. - 22.09.2017r. - Dederkoy 
 

 Do wszystkich czytających ten fragment. Nie będzie w nim wielu zachwycających 

momentów, zwrotów akcji czy choćby jazdy na bananie. Będzie za to morze. Dużo morza, nad 

brzeg, którego wyruszyliśmy tuż po śniadaniu. By choć troszkę urozmaicić tę część dziennika 

dodam, iż na śniadanie była jajecznica. Miła odmiana po codziennych na zmianę śniadaniach 

z owsianki czy ryżu na mleku.  

 Leżenie i opalanie się, to dwie główne czynności uprawiane przez naszą grupę. Słońce, 

plaża, woda powtarzały się w tej samej kolejności dla niektórych nawet trzy razy w ciągu tego 

dnia. Popołudniu nastała przerwa, głównie z uwagi na temperaturę, choć według mnie, wszyscy 

poczuli zapach gotowanego obiadu. Karolina i Artur przygotowali prawdziwą ucztę. Ryż 

z potrawką z wieprzowiny był zaskakująco dobry. Nie z uwagi na zdolności kulinarne naszych 

współtowarzyszy, lecz na walory smakowe tak prostego połączenia. W końcu nie mieliśmy pod 

nosem wielkiego hipermarketu z uginającymi się półkami od towaru, z którego moglibyśmy 

wybrać jarzyny do obiadu. Mieliśmy za to straganik, na którym na przemian można było kupić 

pomidory, ,czaczę'' (rodzaj gruzińskiej wódki), cebulę, koniak, marchewkę i domowe wino. 

 Po kolejnej sesji na plaży, kiedy zaczął zbliżać się wieczór, wszyscy zebraliśmy się na 

krótkie zebranie podsumowujące nasze dotychczasowe badania. Każdy miał szansę na 

przedstawienie dotąd zebranych wyników i wysuniętych wniosków. Wraz z Doktorem i innymi 

członkami wyprawy pokrótce omówiliśmy plusy i minusy każdej z prac. Dzień zakończył się 

krótko po skończeniu spotkania. Jedni grali w karty, inni rozmawiali. 

 

Łukasz Kuźniar 



Dzień 20. - 23.09.2017r. - Dederkoj/Uch-Dere 

 

 Przedpołudnie upłynęło nam na pożegnaniu z właścicielami, a także gośćmi ceglanego 

domu w Dederkoju. Nie zapomnieliśmy także o miejscowych sprzedawcach, którzy służyli nam 

przez cały pobyt. Nim wyjechaliśmy pożegnaliśmy również stado kociąt, dwa szopy i psa 

Sylwestra, który towarzyszył nam w drodze na peron.  

Ruszyliśmy w podróż brzegiem morza. Po 2.5 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się pośród 

niczego - na stacji Uch-Dere. Zrezygnowani dreptaniem z plecakiem po kolejowym nasypie, 

dotarliśmy w końcu na nasz camping. Wieczór upłynął w wesołej atmosferze. 

 Niesamowicie zmęczeni szybko zasnęliśmy ukołysani szumem morza. 

 

 



 

Agnieszka Wojtaczka 



Dzień 21. - 24.09.2017r. - Soczi 

 

 To było bardzo uroczyste niedzielne śniadanie, ostatnie z naszymi koleżankami z Jakucji. 

Zaraz po nim dziewczyny odjechały taksówką na lotnisko. Żegnaliśmy się ze smutkiem, ale też z 

nadzieją na spotkanie w przyszłości.  

 Przedpołudnie było czasem wolnym. Ja, Simona, Agnieszka i Zuza wybrałyśmy się nad 

jezioro. Otoczone było lasem. Porastała go bujna roślinność i panowała wysoka wilgotność. 

Widziałyśmy przepiękne języczniki i sporych rozmiarów bluszcze. Czułyśmy się jak w dżungli. 

 

 

 

 Po przechadzce zjedliśmy szybki obiad i udaliśmy się do Soczi. Zaraz na początku 

spotkaliśmy starszego, ale bardzo energicznego pana, który najpierw zaprowadził nas do sklepu, 

a następnie do pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej, poległym w czasie wojny 

w latach 1941-1945. Podziękowaliśmy naszemu przewodnikowi za pomoc, pożegnaliśmy się 

i dalej poszliśmy już sami.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 Długo spacerowaliśmy po mieście, obejrzeliśmy zachód słońca w porcie. Miasto było 

pełne przechodniów, ale jednocześnie bardzo spokojne i ciche. Wzdłuż alei przechodzącej przez 

centrum rosły palmy. Był to dla nas bardzo egzotyczny widok. 

 Do Uch-Dere wróciliśmy ostatnim pociągiem odjeżdżającym z Dworca Głównego 

w Soczi. Budynek dworca został wybudowany w latach 50. Mimo to, jest nowoczesny 

i znakomicie utrzymany. Gdy dotarliśmy na kwaterę, zmęczeni poszliśmy spać, gdyż nazajutrz 

czekał nas kolejny dzień pełen wrażeń.  

 



 

 

Natalia Juszczak 



Dzień 22. - 25.09.2017 - Soczi 

 

 Z samego rana (o 8:00) wyjechaliśmy z naszej kwatery do Soczi (jeden przejazd 

pociągiem kosztował nas 34 ruble). Dotarcie do miasta nie zajęło nam dłużej niż pół godziny. Na 

miejscu większość uczestników wyprawy wybrała się do banku, aby wymienić pieniądze. 

Musieliśmy się trochę naczekać, bo placówkę otwierano dopiero o 9:30, a poza tym jeszcze przed 

otwarciem uformowała się spora kolejka ludzi oczekujących na realizację usług bankowych.  

 Kiedy tylko wszystkim udało się zdobyć rosyjskie ruble, udaliśmy się w stronę 

przystanku autobusowego w celu znalezienia transportu do Krasnej Polany, gdzie w 2014 roku 

odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie. Zanim zdążyliśmy dotrzeć do 

jakiegokolwiek autobusu, zaatakowali nas taksówkarze, przebijający się nawzajem 

atrakcyjnością ofert dla całej naszej grupy. Oczywiście skusiliśmy się na propozycję jednego 

z nich, gdyż wiedzieliśmy, że taksówką dotrzemy na miejsce o wiele szybciej, a cena za przejazd 

jednej osoby, była wyższa zaledwie o kilkadziesiąt rubli od ceny biletu autobusowego. Kierowca 

zawiózł nas do miasteczka, gdzie mieliśmy zaledwie godzinę czasu wolnego. Dla wielu było to 

zdecydowanie zbyt krótko na podziwianie piękna otaczającej przyrody – majestatycznych gór 

o zboczach porośniętych przepięknymi lasami.  

 Wszystkie budynki w miasteczku wybudowano niedawno, a w każdym z nich znajdował 

się hotel, droga restauracja albo butik z odzieżą zarówno górską, jak i codzienną. Przybysze 

mogli zrelaksować się przy burgerze z McDonald’s lub pijąc piwo w licznych knajpkach, 

urządzonych w zachodnim stylu a oferty menu były napisane wyłącznie w języku angielskim. 

Myślę, że stylem architektonicznym i formą zagospodarowania przestrzeni Krasnaja Polana nie 

odbiega od alpejskich kurortów.  

 Ten sam taksówkarz zabrał nas z Krasnej Polany do miejsca, z którego zaczynaliśmy 

spływ pontonem po rzece Mzymta – było to w okolicy miejscowości o nazwie Monastyr. 

Ponieważ poziom wody był dość niski, spływ trwał niecałą godzinę – przewodnik powiedział 

nam, że wiosną, przy dużym natężeniu przepływu wody, czas pokonania tej samej trasy może 

skrócić się nawet do 20 minut. Opowiadał również o napotykanych osobliwościach przyrody, 

często przy tym żartując.  

 Na ,,finiszu" czekało nas wielkie rozczarowanie – zamówiona bania nie była w ogóle 

rozgrzana, a firma nie zaproponowała za to żadnej rekompensaty. Cóż było robić – wsiedliśmy 

do taksówki (nasz kierowca czekał już na nas w miejscu zakończenia spływu) i wróciliśmy do 

Soczi. Stamtąd udało nam się wsiąść do pociągu, który jechał do Ucz-Dere. Następnego dnia 

mieliśmy wrócić do Moskwy. 

 Dodatkowo o 21:00 odbyło się pożegnalne spotkanie, na którym Pani prof. Svetlana 

wręczyła nam certyfikaty uczestnictwa w wyprawie podpisane przez rektora Wschodniego 

Federalnego Uniwersytetu im. M.K. Ammosowa w Jakucku. Podczas rozmowy wspominaliśmy 

przebieg całej wyprawy oraz omówiliśmy trasę, którą udało nam się pokonać w tak krótkim 

czasie.  



 

 

 

 

Zuzanna Kosman 



Dzień 23. - 26.09.2017r. - Soczi 

 

 We wtorek nastał dzień naszego powrotu do domu. Rano wyruszyliśmy do Soczi, skąd 

wyjeżdżał nasz pociąg do Moskwy. Jeszcze z samego rana udało mi się pożegnać z naszym 

ślimakiem, który zadomowił się pod prysznicem i mrówkami, które mieszkały w moim i Natalii 

pokoju. Jak to mówią, życie w zgodzie z naturą. 

 W Soczi czas szybko zleciał na kupnie ostatnich pamiątek, wysłaniu pocztówek 

i zjedzeniu posiłku w Mc Donald'zie. Wszyscy cieszyliśmy się, że znów pojedziemy pociągiem, 

mając dobre wspomnienia z podróży z Moskwy do Machaczkały i tym razem nie zawiedliśmy 

się. Komfortu zbytniego w tych pociągach nie ma, ale łóżka, dostęp do wrzątku i mili ludzie 

całkowicie nam wystarczają. Tak jak i poprzednim razem, ludzie chętnie rozmawiali z nami 

i częstowali nas wszystkim co mieli. W godzinach popołudniowych wsłuchiwaliśmy się 

w opowieści Pana dr Kacorzyka o gościnności jakiej doznał na poprzednich wyprawach. 

Wieczorem graliśmy w karty i żartowaliśmy. Widać było, że bardzo się zintegrowaliśmy podczas 

tej wyprawy. Zasnęliśmy wcześnie, ale cóż innego można robić podczas tak długiej podróży 

pociągiem. 



 

 

Karolina Cieniawska 

 



 Dzień 24. - 27.09.2017r. - Powrót do Moskwy  
 

 W nocy obudził mnie turkot przemieszczającego się pociągu. Około godziny 2 

przejeżdżaliśmy przez teren Ukrainy. Zachwycił mnie widok ciągnącego się w nieskończoność 

lasu. Tej nocy gwiazdy były bardzo widoczne na tle czarnego nieba. Widok był bajeczny. 

Niektórzy obudzili się nieco niewyspani, lecz w pozytywnych nastrojach. Czas upłynął nam na 

graniu w państwa miasta i szachy. Krajobraz za oknem znacznie różnił się od tego, który 

podziwialiśmy w drodze z Moskwy do Machaczkały. Zniknęły góry, nie było stepów ani 

półpustyń. Ku uciesze leśników ciągle towarzyszył nam wszechobecny, jesienny, złoty las. 

Przejeżdżaliśmy przez rzekę Don wpływającą do Morza Czarnego, mającą swoje źródła na 

Wyżynie Środkoworosyjskiej. Ta rzeka jest pokryta lodem nawet 160 dni w roku, a jej długość 

wynosi 1950 km. Największym jej portem jest Rostów nad Donem. Za oknem podziwialiśmy 

pola pszenicy i słoneczników rosnących na żyznych czarnoziemach. Korzystając z dłuższego 

postoju na stacji w Jelcu zakupiliśmy tutejsze suszone ryby. W miarę przemieszczania się na 

zewnątrz temperatura stopniowo spadała. W pociągu spotkaliśmy się z wielką życzliwością, 

podarowano nam czekoladę, cukier, konserwę oraz mandarynkę. Ludzie byli bardzo mili i chętni 

do rozmowy. Po 36 godzinach dotarliśmy wreszcie do Moskwy i zakwaterowaliśmy się w hotelu 

„Ostantino”. 

 

 

 



 
 

 

Simona Jeziorowska 

 

 



Dzień 25. - 28.09.2017r. - Moskwa 

 

 Pierwszy promień słońca zbudził mnie o 6:30. Przez nadmiar wspomnień nie mogłem 

ponownie zasnąć. Przypomniałem sobie wspólne przygody, które przeżyłem ze znajomymi. 

,,Kaukaska mozaika" okazała się dla mnie świetną okazją do samokształcenia. Z jednej strony 

przykro mi, że opuszczam Rosję i w najbliższym czasie już nie ujrzę górskich serpentyn, 

rwących rzek i bezkresu morza. A z drugiej strony, już nie mogę się doczekać kiedy powrócę do 

Polski, usłyszę rodzimy język, spotkam się z przyjaciółmi i zasmakuje ulubionych dań. Co 

prawda na uczelni czeka na mnie zaległy egzamin, ale to nie problem. Jestem na to gotowy.  

 Podróż na lotnisko i sama odprawa przebiegła rutynowo. Na miejscu mieliśmy 3 godziny 

wolnego czasu. Wykorzystaliśmy je na sprawdzeniu asortymentu sklepów, pożywieniu się 

i wspólnych rozmowach. Co prawda u mnie większość czasu pochłonęła powtórka materiału na 

egzamin.  

 W samolocie miałem okazje ostatni raz rzucić okiem na Moskwę i pożegnać się. Po 

chwili wspominania - wróciłem do nauki. W Warszawie wylądowaliśmy o 16:50. Początkowo 

byłem zdezorientowany słysząc tak wielu ludzi, którzy mówią po polsku. Wkrótce dezorientacja 

przerodziła się w radość.  

 Powrót do domu zajął nam o połowę dłużej, ponieważ było opóźnienie. Miesiąc temu 

bardzo by mnie to rozzłościło, ale po wyprawie na Kaukaz, jestem spokojniejszy. Takie 

drobnostki już nie stanowią problemu. Otworzyłem tylko książkę i stwierdziłem, że mam 

dodatkowy czas na odpoczynek.  

 W domu oczekiwała na mnie już cała rodzina. Ciepło mnie powitali i rozpocząłem 

monolog o wyprawie mojego życia. Wszyscy uważnie słuchali, a co jakiś czas zadawali pytania. 

Moje wywody trwały dłużej niż zamierzałem i po 4 godzinach stwierdziłem, że musze już pójść 

spać, bo jutrzejszego poranka czeka na mnie egzamin. Po wejściu do sypialni spostrzegłem, że 

rodzina przygotowała dla mnie butelkę schłodzonego kwasu chlebowego. Rozbawiło mnie to, 

ponieważ w republice Dagestanu i Czeczeni był to mój ulubiony napój. Piłem go niemal każdego 

dnia. 

 Sen przyszedł momentalnie i w ten sposób zakończyła się dla mnie ,,Kaukaska mozaika". 

 

Jakub Okoński 

 

 


