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SYBERIA – PIELGRZYMKA SZLAKIEM
POLSKICH ZESŁAŃCÓW I ŚWIĘTEGO RAFAŁA KALINOWSKIEGO

PROGRAM PIELGRZYMKI
Dzień 1 Wylot z Warszawy przez Moskwę do Irkucka.
Dzień 2 Przylot do 600-tysięcznego Irkucka – stolicy
Syberii Wschodniej i miasta bardzo związanego z historią
polskich zesłańców. Śniadanie, a następnie krótki spacer
wśród drewnianej zabudowy centrum. Wyjazd do
położonej nad Bajkałem Listwianki, zakwaterowanie w
pensjonacie i czas na wypoczynek po podróży.
Popołudniowy spacer do Domu Rekolekcyjnego im. Jana
Pawła II. Wieczorem kolacja i możliwość skorzystania z
bani – czyli syberyjskiej łaźni parowej.
Dzień 3 Poznajemy Listwiankę i aklimatyzujemy się nad
Bajkałem. Odwiedzimy Muzeum Bajkalskie, które odkryje
przed nami część tajemnic „Świętego Morza”, zgłębionych
m.in. przez polskich badaczy-zesłańców (B. Dybowskiego,
A. Czekanowskiego, J. Czerskiego). Zobaczymy „źródło”
Angary – jedynej rzeki wypływającej z Bajkału i
wjedziemy wyciągiem na Kamień Czerskiego, skąd przy
dobrej pogodzie roztacza się szeroka panorama okolicy.
Kolacja z widokiem na Bajkał.
Dzień 4 Zwiedzanie skansenu w Talcach – jednego z
największych tego typu obiektów w Rosji, gdzie na
malowniczym terenie nad Angarą zgromadzono m.in.
zabytki architektury drewnianej z okresu od XVII do pocz.
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XX wieku. Popołudniu spacer wzdłuż brzegu przy
dźwiękach falującego Bajkału i przechadzka Doliną
Kriestowki do zabytkowej drewnianej cerkwi św.
Mikołaja. Po kolacji wyjście na koncert miejscowego
barda, Jewgienija Krawkla (o ile artysta nie będzie na
tournée).
Dzień 5 Po śniadaniu przeprawiamy się na drugą stronę
Angary do Portu Bajkał i wyruszamy na wycieczkę po
trasie Kolei Krugobajkalskiej. 84-kilometrową linię
kolejową poprowadzono wzdłuż skalistych wybrzeży
Bajkału, budując 40 tuneli, kilkanaście wysokich mostów i
wiele innych konstrukcji inżynieryjnych. Po drodze
postoje w najatrakcyjniejszych miejscach na trasie:
najodważniejsi będą mogli po raz pierwszy zanurzyć się w
wodach Bajkału, najgłodniejsi – spróbować barszczu od
miejscowej gospodyni, a najbardziej spragnieni –
skosztować wybornej limbóweczki. Pod wieczór przyjazd
do Sludianki (znanej z jedynego w świecie dworca
kolejowego z marmuru!), zakwaterowanie w ośrodku nad
brzegiem jeziora, kolacja, ewentualnie – ognisko nad
Bajkałem.
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie słynnego Muzeum
Mineralogicznego (9 tys. okazów!), mieszczącego się w
budynku zaadoptowanym z dawnego kościoła

kontakt@szerokietory.pl

+48 600 851 994

katolickiego. Przejazd na Półwysep Szamański, na którym
B. Dybowski i W. Godlewski prowadzili intensywne
badania przyrodnicze i który był świadkiem wybuchu tzw.
polskiego powstania na Zabajkalu. Następnie wycieczka
mikrobusami do Doliny Tunkińskiej - swoistej enklawy
Buriatów, położonej między górami Chamar-Daban i
strzelistymi szczytami Sajanu Wschodniego. Odwiedzimy
uzdrowisko Arszan, zobaczymy wodospad ukryty w
gardzieli kanionu rz. Kyngargi i wykąpiemy się w
termalnych źródłach w Żemczugu. Pojedziemy do
miejscowości Tunka, która w XIX w. była miejscem zsyłki i
izolacji polskich księży i w której w pierwszych latach 20ego stulecia na zesłaniu przebywał J. Pisłudski.
Wieczorem powrót do Sludianki, kolacja i nocleg.
Dzień 7 Wyjazd pociągiem Kolei Transyberyjskiej do UłanUde – 400-tysięcznej stolicy Republiki Buriacji (większość
trasy wiedzie nad brzegiem Bajkału). Po południu wizyta
w Iwołgińsku – centrum buddyzmu w Rosji – i zwiedzanie
tamtejszego dacanu, czyli kompleksu świątyń, zabudowań
klasztoru lamaistycznego i uczelni religijnej. Pod wieczór
zwiedzanie centrum Ułan-Ude: Sobór Hodegetrii, Plac
Rewolucji z „Sukiennicami”, „Arbat” oraz pomnik –
największa na świecie głowa Lenina.
Dzień 8 Wycieczka do Tarbagataju – miejscowości
zabajkalskich starowierców, których przodkowie po 100letnim okresie osiedlenia w Polsce zostali zesłani na
Syberię. Zwiedzimy tamtejsze muzeum-lapidarium,
zobaczymy odbudowaną cerkiew, a także będziemy
uczestniczyć w programie artystycznym i zostaniemy
przyjęci obiadem z tradycyjnymi potrawami. Następnie
spacer na wzgórze Omuliowka, z którego roztacza się
wspaniały widok na dolinę Selengi – największej rzeki
wpadającej do Bajkału. Po powrocie do Ułan-Ude wizyta
w tamtejszej parafii rzymsko-katolickiej.
Dzień 9 Po śniadaniu ruszamy mikrobusami z powrotem
nad Bajkał. W miejscowości Turka okrętujemy się na
turystyczny kuter, na pokładzie którego popłyniemy na
przeciwny brzeg „syberyjskiego morza”, pokonamy
malowniczy akwen cieśniny Małe Morze i przybijemy do
brzegu na wyspie Olchon. Zakwaterowanie w prywatnym
pensjonacie, kolacja i nocleg.
Dzień 10 Całodniowa wycieczka na UAZ-safari – będziemy
jeździć drogami i bezdrożami przez malownicze stepy
północno-wschodniej części Olchonu. Po drodze m.in.
odwiedzimy osadę Piesczanaja (ruchome wydmy; miejsce
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dawnego łagru stalinowskiego), zatrzymamy się na
skalistych przylądkach Trzej Bracia i Choboj oraz w wiosce
Uzury w urokliwej dolince nad brzegiem Bajkału.
Spróbujemy też ugotowanej na ognisku uchy ze świeżo
złowionych omuli. Wieczorem obiadokolacja i nocleg, a
przedtem porządne mycie w bani.
Dzień 11 Dzień „wypoczynkowo-spacerowy” na Olchonie.
Piesza wycieczka do osady Charancy: wędrówka przez
urzekające stepy, podziwianie widoków Małego Morza, a
przy dobrej pogodzie plażowanie nad Zat. Sarajską i próby
zanurzenia się w cieplejszych zatoczkach. Zobaczymy
także Skałę Szamankę – wizytówkę Bajkału, uważaną
przez wyznawców szamanizmu za jedno z 9 najświętszych
miejsc Azji. Po południu wizyta w miejscowym Muzeum
Krajoznawczym, gdzie m.in. można usłyszeć historię
Polaków, których los niegdyś rzucił w rejon wyspy Olchon.
Dzień 12 Przejazd mikrobusem do Wierszyny - „polskiej
wioski” pod Irkuckiem, założonej 103 lata temu przez
dobrowolnych emigrantów z południa kraju. Wizyta w
niewielkim skansenie-muzeum oraz Domu Polskim,
spacer po cmentarzu, zwiedzanie kościoła. Obiad z
tradycyjnymi wierszyńskimi potrawami. Zakwaterowanie
u gospodarzy, domowa kolacja, a później czas na nocne
Polaków rozmowy.
Dzień 13 Wyjazd do Irkucka. Zakwaterowanie w hotelu, a
następnie popołudniowa wycieczka po centrum miasta:
Cerkiew Zbawiciela z początku XVIII w., Sobór Objawienia
Pańskiego, neogotycki budynek kościoła katolickiego
(wzniesionego w XIX w. przez Polaków) i oryginalna
drewniana
zabudowa,
tworząca
niepowtarzalną
atmosferę miasta. Wizyta w Katedrze Niepokalanego
Serca NMP, będącej główną świątynią największej
powierzchniowo diecezji katolickiej na świecie.
Dzień 14 Wycieczka do Usola Syberyjskiego, miasta, w
którym na zesłaniu przebywał m.in. Józef Kalinowski –
przyszły św. Rafał, patron sybiraków. Zwiedzanie terenu
sanatorium, w obrębie którego zamieszkiwali niegdyś
polscy zesłańcy. Wizyta w parafii pw. św. Rafała
Kalinowskiego prowadzonej przez ojców Karmelitów
Bosych oraz w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych. Po
powrocie do Irkucka czas na ostatnie zakupy i spacery po
bulwarze nad Angarą.
Dzień 15 Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do
Warszawy przez Moskwę.
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