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Wycieczka-Pielgrzymka
Śladami Łagierników
16 dni: 24 lipca - 8 sierpnia, 2020

Pilot:
Jerzy Majcherczyk

Moskwa - Nowosybirsk - Kolej Transsyberyjska - Irkuck - Bajkał - Chabarowsk - Magadan - Kołyma
Spotkanie na lotnisku JFK o godzinie 12:00. Wylot liniami Aeroflot o 14:25. Przelot non stop do Moskwy.
Przylot do Moskwy na lotnisko Szeremietiewo o 06:25. Powitanie przez lokalnego przewodnika i pierwsza części zwiedzania Moskwy poprzedzone panoramicznym przejazdem po Moskwie. Po zakwaterowaniu w hotelu i odpoczynku, zwiedzimy; Plac Czerwony: cerkiew Wasyla Błażennego, nabrzeże rzeki Moskwy, panorama Kremla, cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Uniwersytet MGU. Kolacja powitalna i nocleg w naszym hotelu. (D)
Po śniadaniu, druga część zwiedzania Moskwy. Spacerując po terenie Kremla zobaczymy; obok Armaty Carskiej (Car–
puszki) i Carskiego Dzwonu (Car-kołokoł), trzy cerkwie, a następnie Górę Pokłonna, Łuk Tryumfalny, prospekt Kutuzowa. Kolacja w lokalnej restauracji. Przyjazd na lotnisko o 22:00. (B, D)
Wylot liniami Aeroflot o 1:00. Przylot do Nowosybirska o 9:05. Powitanie przez lokalnego przewodnika i przejazd do hotelu na śniadanie i krótki odpoczynek. Po
południu zwiedzanie miasta, jednego z najciekawszych miast Zachodniej Syberii. Zobaczymy m.in.: Krasny Prospekt; Teatr Opery i Baletu z największym budynkiem teatru operowego na świecie; fragment starego miasta i kolorowy bazar syberyjski. Zobaczymy też kaplicę św. Mikołaja, która jest geograficznym centrum
Rosji. Spotkanie z Polonią i wizyta w kościele rzymskokatolickim. Wieczorem powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg. (B,D)
Po śniadaniu w hotelu zwiedzimy; ośrodek naukowy Akademgorodok, skansen kolejowy oraz zoo-safari,
w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące na terytorium Syberii. Po kolacji przejazd na dworzec kolejowy, który jest największą stacją na trasie Kolei Transsyberyjskiej. Wyjazd pociągiem w stronę Irkucka.
Czas podróży ok. 35h. Nocleg w pociągu. (B, D)
Całodzienny przejazd pociągiem do Irkucka koleją transsyberyjską. Wyżywienie we własnym zakresie.
Przyjazd do Irkuckach wcześnie rano. Po śniadaniu pojedziemy do wioski Piwowaricha, gdzie znajdują się masowe groby rozstrzelanych w latach represji stalinowskich, m.in. mieszkańców Wierszyny, którzy za swoje „kułactwo” zginęli tu w 1939 roku. W Irkucku zobaczymy m.in. Muzeum Dekabrystów, zabytkowe
świątynie miasta, kościół “polski”. Zwiedzimy również tz; „Dzielnicę 130”: specjalnie stworzonej strefy turystycznej w Irkucku, która obejmuje dziesiątki zabytków. Wieczorem msza święta w polskiej katedrze. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Angara. (B, D)
Po bardzo wczesnym śniadaniu, przejazd autobusem na wyspę Olchon (4-5 godzin). Przeprawa promowa. Na wyspie przejazd terenowymi samochodami UAZ do
miejscowości Chużyr (300km) Zakwaterowanie w hotelu Willa Malina. Po kolacji przechadzka na skałę Szamankę i spacer po plaży. (B, L, D)
Wycieczka po północnej części wyspy, do pozostałości po istniejącym tu w trakcie wojny łagrze. Więźniowie zajmowali się intensywnym połowem ryb i ich wysyłką na front. Przejazd do przylądka Hoboj z wysokim klifem i w jego pobliżu - piknik. Transfer do zatoki Zaslig. Zaokrętowanie na wodolot do Listwianki na 4h
przelot. Spacer po nad bajkalskiej największej wiosce, wizyta na bazarku i spróbowanie gorącego, wędzonego omula, endemicznej smacznej ryby występującej
jedynie w Bajkale. Wycieczka z wjazdem wyciągiem na Górę Czerskiego, a potem wizyta w Muzeum Bajkału, w którym poznamy historię m. in. polskich badaczy tego najgłębszego na Ziemi jeziora.. Po kolacji, przejazd na lotnisko w Irkucku. (B, L, D)
O 01:00 wylot do Chabarowska. Przylot o 6:00am (czasu lokalnego). Spotkanie z przewodnikiem. Śniadanie. Zakwaterowanie w 3* hotelu Parus. Czas na odpoczynek. Obiad. Wycieczka po mieście i wizyta na bazarze, gdzie obok licznych ryb sprzedają także wyśmienity kawior. Godzinny rejs statkiem po jednej z największych rosyjskich rzek - AMURZE. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. (B, D)

Po śniadaniu, transfer na lotnisko. O 11:30 wylot do Magadanu. Po przylocie o 2:55pm, spotkanie z przewodnikiem i prosto z lotniska rozpoczniemy przejazdu na wzgórze Krutaya, gdzie stoi
pomnik “Maska Smutku”, którego autorem jest słynny rzeźbiarz Ernst Neizvestny. Pomnik ten
jest poświęcony pamięci ofiar represji politycznych. Po złożenia kwiatów przejazd do hotelu
„VM Centralna”. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. (B, D)
Wcześnie rano rozpoczniemy 3 dniową wyprawę do jednego z największych Łagrów na Kołymie, specjalnymi samochodami ciężarowymi o napędzie na 4 koła. Do przejechania będziemy
mieli 360 km po szutrowej drodze często przecinanej rzekami i strumieniami. Ostatnie 20 km pojedziemy po zupełnych bezdrożach, przez lasy pokonując rzeki i
strumienie. Po drodze zatrzymamy się w kilku miejscach tej „drogi na kościach”, gdzie w czasie jej budowy zginęły setki tysiące ludzi-zesłańców w tym ogromnaniezliczona ilość Polaków, których ciała były zakopywane jako budulec tej drogi. W każdym z tych miejsc odczytamy fragmenty pisma świętego i odmówimy krotką modlitwę. W wyjeździe udział biorą również; przewodnik historyk, przewodnik tłumacz oraz osoba z bronią dla ochrony przed dzikimi zwierzętami głownie
niedźwiedziami. Kolacja w stylu biwakowym przy ognisku. Nocleg w namiotach (2 i 3-osobowych). (B,L,D)
Od rana po śniadaniu, grupa z przewodnikami i ochroną rozpoczyna całodzienną pieszą wędrówkę po terenie łagru, położonego na
wzgórzach. Pójdziemy do kopalni, po której pozostały zasypane sztolnie i wysypiska urobku, fabryki i na cmentarz, gdzie chowani
byli więźniowie a ich groby oznaczane jedynie blaszkami po konserwach z nr więźniów. Zobaczymy resztki baraków, w których
mieszkali łagiernicy. W trakcie wycieczki box lunch. Przy stojącym tam od sierpnia 2018 roku krzyżu uczestniczyć będziemy w
mszy świętej w intencji pomordowanych tam Polaków. Powrót do obozu. Kolacja przy ognisku i nocleg pod namiotami. (B, L, D)
Po śniadaniu i zwinięciu naszego obozowiska i rozczyniamy powrót do Magadanu. Po drodze zajedziemy także do innego łagru Chete w którym więźniami były głownie kobiety, które pracowały w kopalni rud żelaza. Box lunch. Po przybyciu do Magadanu (ok. 89pm) i zakwaterowanie w hotelu zjemy kolacje. (B, L, D)
Po śniadaniu zwiedzanie Magadanu i okolicy. Pojedziemy do Zatoki Nagajewa, gdzie w
latach 30-tych zaczęła się historia miasta. Do zatoki przybywały statki holujące barki, w
których znajdowali się więźniowie. To oni budowali drogi i całe miasto. Właśnie z tego
miejsca zaczyna się “Trakt kołymski” (tzw. “droga śmierci”). W samym Magadanie zwiedzimy Muzeum Geologiczne, w którym zobaczymy unikatowa kolekcja samorodków złota,
które zostały wydobyte na terytorium obwodu magadańskiego, a w Muzeum Mineralogicznym zobaczymy jedna z najciekawszych kolekcji meteorytów na świecie. Następnie zwiedzimy Muzeum Regionalne, w którym znajduje się pamiątkami z GUŁ-agów. Kolacja
folklorystyczna na brzegu morza. Degustacja lokalnych dań, w trakcie której wystąpi lokalny zespół pieśni i tańca. Zakwaterowanie i nocleg w naszym hotelu. (B, D)
Po śniadaniu czas wolny za zakupy pamiątek. Wylot z Magadanu o 2:30pm. Non-stop przelot do Moskwy. Przylot o
2:10pm. 8h to różnica czasu między Magadanem. Przejście na część międzynarodową lotniska Szeremietiewo i wylot do
Nowego Jorku o 7:40pm. Przylot na lotnisko JFK o 11:10pm.
*** Zakończenie turystycznej wyprawy/pielgrzymki ***
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Pilot wyprawy i autor programu:
Jerzy Majcherczyk -kajakarz odkrywca,
reporter i autor wielu książek, Fellow The
Explorers Club w NYC. Od 1993 roku Jurek
odbył po Syberii kilka podróży, szukając
śladów dokonań Polaków.
Więcej info o Jurku na Wikipedia.

