
PRZEZ PIERŚCIEŃ OGNIA POLSKIM ŚLADEM 
 
"W czasie trzęsienia ziemi urywają się wierzchołki skał, które się rozbijają na drobne kawałki, w 

których znajdują wiele spetryfikowanych żab i kamieni ametystowych. Pierwszy raz kiedym tego 

doświadczał, przytomność straciłem zostawszy z łóżka wyrzucony, ale mój majtek będący na straży 

porwał mnie w momencie i na wiązaniu drzwi postawił. W czasie tym wulkan grzmiał nadzwyczajnie i 

woda Kamczatki zmniejszyła się w znacznej dość odległości na Oceanie, skąd przyniosło rdzę, która 

okryła niemal całą okolicę Kamczacką grubości kilku cali i która przez kilka dni trwała". 

 
Józef Kopeć, fragment dziennika podróży wydanego w 1837 roku 

 
 
Kamczatka, Sachalin i Wyspy Kurylskie. Paramuszyr, Iturup, Kunaszyr, Urup, Szykotan, Szumszu, 
Wyspa Atłasowa... Dziwne, dalekie miejsca o pięknych nazwach. Ognie wulkanów i lodowate wody 
Morza Ochockiego. Trzęsienia ziemi, tsunami, burzliwa historia z jednej strony, spokój rybackich osad 
i dziewicza natura z drugiej. 
Dzieje tych miejsc nierozerwalnie związane są dziejami polskich badaczy, podróżników i zesłańców, 
którzy czas rozłąki z ojczyzną wykorzystali na prowadzenie badań przyrodniczych, etnograficznych i 
językoznawczych, osiągając ogromne zasługi dla nauki. 
Bronisław Piłsudski, Józef Kopeć, Benedykt Dybowski, Jana Kozyrewski. Wielu z nich było postaciami 
barwnymi, imponującymi rozmachem działań i niezłomnością charakteru. 
Chcemy wyruszyć ich śladem w góry Sachalinu oraz na wulkany Wysp Kurylskich, wyznaczyć szlak 
imienia Bronisława Piłsudskiego w Górach Wschodniosachalińskich, poznać historię i teraźniejszość 
tych pięknych miejsc oraz napisać reportaż o dawnych podróżnikach i dzisiejszych mieszkańcach. 
 
  



Przez Pierścień Ognia 
 

Wyspy Kurylskie zaliczają się do pacyficznego pierścienia 
ognia i znajdują się pomiędzy Kamczatką a japońską wyspą 
Hokkaido. 
Mierzący ponad 1200 kilometrów archipelag zamieszkany 
jest przez jedynie 19 000 ludzi, czyli o jedną trzecią mniej 
niż Zakopane. O wiele więcej niż ludzi mieszka tutaj 
morskich ptaków. Spotkać można na Kurylach również 
zagrożone uchatki grzywiaste (lwy morskie Stellera) i wydry 
morskie. Wyspy cechują się surowym klimatem, paskudną 
pogodą, dużą ilością opadów oraz mgłą, w czym dla 
odmiany nasze rodzinne Zakopane bardzo przypominają. 

Każda wyspa Kuryli jest wulkanem. Niektóre z nich wciąż są czynne. Najwyższym z nich jest położona 
najbardziej na północy Wyspa Atłasowa z wulkanem Alaid wznoszącym się na wysokość 2339 
metrów. 
Wyspy Kurylskie bardzo rzadko odwiedzane są przez turystów, a jeśli już - większość stanowią 
Rosjanie. Cudzoziemcy, by się tutaj dostać potrzebują specjalnego zezwolenia wydawanego przez 
Federalną Służbę Bezpieczeństwa, gdyż wyspy leżą na pograniczu rosyjsko-japońskim i wciąż 
stanowią przedmiot sporu między oboma państwami. 
 

Polskim śladem 
 
Odkrywcą Kuryli (od strony stałego lądu, z 
wyspy Hokkaido widać południową część 
archipelagu gołym okiem) był podróżnik 
polskiego pochodzenia Jan Kozyrewski. 
Wcześniej, już na samym początku XVIII wieku 
zdobył on wraz z bratem najwyższy wulkan 
Kamczatki - Kluczewską Sopkę, niewiele 
ustępującą wysokością Mont Blanc, a przecież 
nieporównywalnie groźniejszą i bardziej 
niedostępną. Sto lat później wyspy przebył 
Józef Kopeć, etnograf i jeden z pierwszych 
badaczy wpływu substancji halucynogennych 
na człowieka. Działał tu również Benedykt 

Dybowski, przyrodnik doskonale znany wszystkim miłośnikom Jeziora Bajkał. Pomagał ludności 
miejscowej, organizował ochronę przyrody (m.in. rezerwaty soboli). Leopold Bacewicz odkrył złoża 
ropy naftowej na Sachalinie. Dzięki jego odkryciu dzisiaj bezrobocie na wyspie wynosi niespełna 2%. 
Najważniejszą jednak postacią związaną z Sachalinem i Kurylami pozostaje Bronisław Piłsudzki, brat 
Marszałka. Poświęcił życie badaniu i próbom ocalenia kultury i języka rdzennej ludności tych okolic - 
ludu Ajnów. Patron naszej wyprawy. 
  



Cel 
 

 
 
Celem wycieczki jest miesięczna eksploracja wulkanów Wysp Kurylskich oraz gór Sachalinu na 
przełomie września i października 2015 roku 
 
Obok zdobycia największych, najpiękniejszych - i rzecz jasna akurat nie wybuchających - wulkanów 
południowej części archipelagu celem wyprawy jest również przypomnienie wyżej wspomnianych 
postaci i ich popularyzacja. 
 
Będziemy jak najwięcej rozmawiać i dowiadywać się o dawnych czasach oraz  tu i teraz. Napiszemy 
reportaż, łączący dawne relacje zesłańców z naszymi wrażeniami oraz historiami dzisiejszych 
mieszkańców Wysp Kurylskich i Sachalinu. 
 
Zaprojektujemy na Sachalinie szlak turystyczny im. Bronisława Piłsudskiego - którym mogliby 
wędrować Polacy i turyści zza granicy, zapuszczający się w te strony oraz oznaczymy go za pomocą 
plenerowych rzeźb-instalacji. 
 
Pobocznym celem będzie przeprowadzenie 
rekonesansu pod kątem możliwości 
działalności wspinaczkowej na Sachalinie i 
Wyspach Kurylskich dla wspinaczy 
zainteresowanych nieznanymi regionami. 
Wspinaczka na klifach, drogi skalne, 
bouldering, drytooling, wycieczki narciarskie. 
 
Drugim pobocznym celem jest poszukiwanie 
śladów Zimnej Wojny, opuszczonych obiektów 
cywilnych i militarnych oraz znalezienie 
zniszczonego przez trzęsienie ziemi i niemal 
opuszczonego miasta Gornyje. O życiu tych, którzy tam pozostali powstanie krótki reportaż. 
 

  



A konkretnie... 
 
Zaczynamy od bibliotek i zbiorów muzealnych, gdzie 
poszukujemy wszystkiego, co dotyczy Bronisława 
Piłsudkiego, Jana Kozyrewskiego, Józefa Kopcia i tych 
fragmentów życiorysu Benedykta Dybowskiego, które 
łączą się z okolicami Kamczatki i Wysp Kurylskich. 
 
W połowie września zaczynamy wyprawę na Sachalinie od 
wizyty u smutnych panów w czarnych płaszczach w 
lokalnej placówce FSB w celu otrzymania pozwolenia na 

wyjazd na Wyspy Kurylskie, co zajmuje przynajmniej kilka dni. 
 
Przejście pasma Gór Wschodniosachalińskich (wraz ze 
zdobyciem najwyższego szczytu - Góry Łopatina 1609 
m). Obmyślenie i opisanie szlaku im. Bronisława 
Piłsudskiego. 
 
Po szczęśliwym dopłynięciu na Wyspy Kurylskie 
statkiem około 20 dni na eksploracji wulkanów, 
skupiając się przede wszystkim na tych, których nie ma 
w ofercie jakichkolwiek biur podróży, najlepiej na 
bezludnych wyspach. Poruszamy się od południa na 
północ w zależności od łaski/niełaski załogi rybackich 
kutrów. 
 

W przypadku szczęścia (rybacy płynący do 
Siewiero-Kurylska) próbujemy dostać się na 
wyspę Onekotan i zwiedzić Wulkan Krenicyna 
1325 m, największy na świecie wulkan, 
znajdującego się w kraterze innego wulkanu. 
W przypadku ogromnego szczęścia (któremu 
chcemy jak najbardziej dopomóc kontaktując się z 
ludźmi z północnych Kuryli) próbujemy zdobyć 
wulkan Alaid na bezludnej Wyspie Atłasowa. 
W przypadku absolutnego braku możliwości 
dostania się na północną część archipelagu 
skupimy się na jak najdokładniejszym poznaniu i 
opisaniu wulkanów po południowej stronie, a 
północną część pozostawimy na przyszły rok. 
 
 

Wyspa Kunaszyr. Wulkany Ruryj (1485 m) oraz Tiatia (1065 m). 
 
Wyspa Iturup. Wulkan Demon (1205 m) i pobliski wodospad Ilia Muromiec (141 m, jeden z 
najwyższych w Rosji), Wulkany Cyryl (1589 m) i Chmielnickiego (1587 m). 

  



Członkowie wyprawy 
 

KATARZYNA WIERCIOCH - 23 lata. Zakopianka. 
Studentka Wydziału Intermediów Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Miss Sarajevo '84. Autorka 
animacji Żołnierzy Wyklętych dla krakowskiego 
Muzeum Armii Krajowej, wielu landartów i teledysków. 
Instalacje w przestrzeni tworzę zawsze z myślą o 
konkretnym miejscu, używając materiałów 
naturalnych. Realizacje tworzone są na dużą skalę i 
mają na celu wydobycie ducha danego miejsca, by był 
bardziej dostrzegalny dla obserwatorów. Na wyprawie 
odpowiedzialna będę za dokumentację fotograficzną 
oraz wykonanie instalacji przypominających polskich 

badaczy Sachalinu i Wysp Kurylskich. Moje ulubione pasma górskie to te, gdzie jest więcej zwierząt 
niż ludzi, a miasta - opuszczone. Bardzo lubię rozmawiać ze starymi, samotnymi ludźmi mieszkającymi 
na odludziu, a oni lubią rozmawiać ze mną. 
 

HUBERT JARZĘBOWSKI - 27 lat. Zakopianin. Jestem 
przewodnik tatrzańskim, skończyłem polonistykę i filologię 
słowiańską UJ, gdzie obecnie robię doktorat i prowadzę 
zajęcia o górach w kulturze. Poza Tatrami mam letnie i 
zimowe doświadczenia z Alpami (ulubiona góra: Monviso), 
górami Rumunii (Alpy Rodniańskie, Fogarasze) oraz górami 
Syberii (Chamar-Daban, Sajan Wschodni), gdzie pojechałem 
jako "przewodnik historyczny" wyprawy Uniwersytetu 
Rolniczego podążającej śladami Benedykta Dybowskiego, 
Jana Czerskiego i Aleksandra Czekanowskiego. 
Moje opowiadanie Skała ucieka spod mych stóp wygrało w 
2012 konkurs JKW na opowiadanie górskie i doczekało się 
publikacji po polsku i słowacku. W najbliższym czasie 
zadebiutuję (w wydawnictwie Stapis) tłumaczeniem książki 
Diny Štěrbovej o pierwszych wejściach kobiecych na 
ośmiotysięczniki, popularnonaukową książką o Cmentarzu 
Symbolicznym pod Osterwą oraz powieścią opartą luźno na 
biografii Karola Englischa pod tytułem  Carolus Victor (w 

serii Literatura Górska na Świecie). 
 
 
 

  



Honorowi członkowie wyprawy 
 
BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866 - 1918) - Etnograf i językoznawca. Badacz Sachalina i 
ginącej kultury Ajnów. W 1902 nagrywał pieśni rytualne Ajnów za pomocą 
fonografu na wałkach woskowych, tłumaczył słowa, spisywał legendy i opowieści. 
Ajnów pokochał tak bardzo, że pojął za żonę Shinhinchou, z którą miał dwójkę 
dzieci - Sukezo i Kyou.  
 
 
 
BENEDYKT DYBOWSKI (1833 - 1930) - Przyrodnik i podróżnik. Największy znawca 
fauny Bajkału. Badacz Kamczatki i Wysp Kurylskich. Kochał ludzi i pracował dla nich 
całe życie. Do badań naukowych podchodził jednak tak skrupulatnie, że napotkane 
w tajdze kobiety mierzył w kłębie. 
 
 
 
 

JÓZEF KOPEĆ (1762 - 1833) - Zesłaniec, podróżnik (za wycieczki, które podejmował przeszło 200 lat 
temu nawet dziś nagrodzono by go Kolosem), etnograf. Autor Dziennika podróży przez całą wzdłuż 

Azję, lądem do portu Ochocka, oceanem przez Wyspy Kurylskie do Niższej Kamczatki, a stamtąd na 

powrót do tegoż portu na psach i jeleniach. Jeden z pierwszych polskich badaczy substancji 
halucynogennych. 
 
JAN KOZYREWSKI (1688 - 1734) - Podróżnik i alpinista z czasów przed powstaniem alpinizmu. 
Pierwszy zdobywca najwyższego wulkanu Kamczatki - Kluczewskiej Sopki (4750 m, na 80 lat przed 
zdobyciem Mont Blanc!), odkrywca Wysp Kurylskich.  
 
LEOPOLD BACEWICZ - odkrywca sachalińskich złóż ropy naftowej. Do dziś miło wspominany przez 
ludność miejscową. 

  



Tak powstał pomysł. Turbaza "Egzotyka Bajkału" 
 

Droga do stacji meteorologicznej Chamar-
Daban, punktu wypadowego w porośnięte wspaniałą 
limbową tajgą góry o tej samej nazwie, sięgających 
podnóżami brzegów Bajkału, nie jest trudna. Jeśli się jej 
wcześniej nie przechodziło, można się jednak w kilku 
miejscach pogubić. Klasycznym miejscem do błądzenia 
jest to, w którym prawidłowa droga - wiodąca nikłą 
ścieżką - odbija od szerokiego traktu w lewo. 
Prawidłowy szlak po pół godzinie doprowadza do 
turbazy "Egzotyka Bajkału", opisanej w przewodniku 
jako wygodne miejsce do noclegu połączone z 
niewielkim muzeum. Szeroki, wygodny i nieprawidłowy 

trakt natomiast idzie dalej prosto, dwukrotnie przekracza bystry potok i gubi się gdzieś wśród 
rozłożystych limb. Tak oczywiście poszliśmy. 

Woda była lodowata i rwąca. Gdy trzeci raz zagrodziła nam drogę zorientowaliśmy się, że 
idziemy złą trasą i powinniśmy wracać poszukać właściwej. To wiązało się z koniecznością ponownej 
przeprawy przez rwący, mrożący krew w łydkach potok. 

Gdy byliśmy w samym środku nurtu nagle z tajgi wyłonił się kształt. Postawny mężczyzna w 
czapce z daszkiem, dresowych spodniach, ortalionowej kurtce i dość eleganckich zamszowych butach. 
Bez zastanowienia wskoczył do sięgającej kolan wody tak jak stał w ubraniu i pomógł przejść 
każdemu kto potrzebował. Dopiero po całej operacji przedstawił się. Miał na imię Władimir i był 
właścicielem turbazy "Egzotyka Bajkału". 

Po pół godziny dotarliśmy do jego włości. Składały się z dwóch drewnianych domków, wiaty, 
oraz bani z dachem krytym azbestem, koło której zrobione było na odnodze potoku niewielkie 
jeziorko. Pięćdziesiąt metrów dalej, w lesie stał drewniany totem udekorowany wieloma kolorowymi 
wstążeczkami. Wyrzeźbiona w drewnie twarz nie była szczególnie przyjazna, ani dobra. Było to bez 
wątpienia miejsce poświęcone złemu duchowi. Oblicze wyrażało okrucieństwo i zło, ale też jakieś 
bliżej nieokreślone, pociągające piękno. 

Pan Władimir zarzekał się jednak, że nie wie 
nic o żadnym totemie i że nic takiego tam nie ma. 
Poza tym okazał się jednak niezmiernie sympatyczny. 
Natychmiast otworzył dwie butelki wódki - jedną dla 
nas (uczestników wycieczki było kilkanaścioro), a 
jedną dla siebie. Skrupulatnie zapisał obie w zeszyciku 
rozliczeń. Oprowadził nas po "muzeum", składającym 
się z kilku zdjęć, barku oraz rury do tańczenia, a potem 
zaczął barwnie opowiadać o swoim życiu. 

- Ja bardzo kocham ludzi - mówił. - Mam 
nawet taki tatuaż na nodze. Znak miłości do 
wszystkich ludzi na świecie. 

Podwinął nogawkę i faktycznie. Na łydce wytatuowaną miał swastykę. 
Obie butelki skończyły się równocześnie, po czym pan Władimir ochoczo przyniósł kolejne 

dwie, również zapisując je w zeszyciku. 
Każdą dziewczynę na wycieczce zapytał kilkukrotnie, czy jest zamężna i troszkę posmutniał, 

gdy okazało się, że wszystkie, ale to wszystkie są już dawno po ślubie. Zachęcił nas do skorzystania z 
bani. Dał nam piły i siekiery, wskazał palcem rosnące na zboczu brzozy i zachęcił, żebyśmy sobie kilka 
ścieli na podpałkę. 

Podczas gdy przygotowywaliśmy banię do użytku, nie przejmując się dachem z eternitu, pan 
Władimir zniknął na jakiś czas w barku, wykonując sobie tylko wiadome czynności. Wrócił bardzo 
wesoły. 



Wesołość już go nie opuściła. 
Gdy siedzieliśmy w saunie, wbiegał do niej co kilka minut, otwierał drzwi zamaszystym 

ruchem i wylewał wiadro wody na buchający parą piec. Krzyczał przy tym na cały głos "buuum!" i 
śmiał się tubalnie. Kiedy akurat nas nie odwiedzał, zza ściany bani słyszeliśmy kotłowanie, odgłosy 
przypominające walenie w bęben oraz spadające garnki i dziki śmiech. 

Po wyjściu z sauny gospodarz postanowił pokazać nam zabawę, która dostarczała mu tyle 
radości. Brał do rąk kilka grubych polan, wyrzucał je wysoko w górę i pozwalał, by spadały mu na 
głowę. Leżał chwilę w bezruchu na ziemi, aż do momentu, gdy ktoś podszedł sprawdzić, czy nie zrobił 
sobie krzywdy. Wtedy zrywał się z ziemi ze śmiechem i okrzykiem "bum! ha, ha, ha!", rozkładał ręce i 
uśmiechał się wesoło pokazując, że nic mu nie jest. 

Nagle zorientowałem się, że zginął mi z kurtki aparat fotograficzny. Dyplomatycznie 
poprosiliśmy Pana Władimira, by pomógł nam go szukać. Zgodził się ochoczo i zaczął biegać po całej 
turbazie zaglądając pod wszystkie prycze, do barku, za latrynę, do jeziorka. Przykładał nawet dłoń do 
brwi i wypatrywał mojego aparatu gdzieś w oddali, między drzewami. W końcu zniknął na chwilę i 
wrócił obwieszczając, że znalazł aparat. W podzięce daliśmy mu 200 rubli. 

Otworzył kolejną butelkę, ale już nam jej nie oferował. 
Noc spędziliśmy leżąc pokotem w jednej izbie, pełniąc na zmianę wartę, a pan Władimir do 

późnych godzin nocnych chodził dookoła naszego domku wymachując siekierą i mamrocząc do siebie. 
Najprawdopodobniej strzegł nas przed złym duchem, któremu nie złożyliśmy ofiary. Nikt nie wątpił, 
że nazwa "Egzotyka Bajkału" pasuje do tego miejsca jak ulał. 

Następnego dnia, siedząc na wierzchołku Piku Czerskiego postanowiłem, że muszę jeszcze 
wrócić w rosyjskie góry. Padło na Sachalin i Wyspy Kurylskie. 

Przygotowania 
 

 

 
Faza 1. Opanowanie obsługi pepeszy. Faza 2. Opanowanie technik szamańskich 

za pomocą kumysu i pradawnego bębna z 
Wyspy Olchon. 

 
Źródła zdjęć: fotoreportaż Leonida Zacharowa z gazety "Komsomolskaja Prawda"; www.kurilstour.ru; 
http://kuriles1.ru/, blog Artioma Lebiediewa http://www.tema.ru/main.html, materiały własne 

  



Kosztorys 
 

Przelot do Jużno-Sachalińska z przesiadką w 
Moskwie liniami Aeroflot i z powrotem. Bez 
wątpienia najniebezpieczniejsza część wyprawy. 
4800 zł za dwie osoby. 
 
30-dniowa wiza rosyjska wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi formalnościami. Spotkanie ze 
smutnymi panami w czarnych płaszczach. 1000 zł za 
dwie osoby. 
 
Kuter rybacki z Korsakowa do Jużno-Kurylska. Bilety 
kupić można dopiero po uzyskania pozwolenia od 

FSB w Jużno-Sachalińsku. Szacowany koszt to 800 zł za dwie osoby. 
 
Pozostałą część kosztów stanowić będą przejazdy, przeloty i przepływy na Sachalinie oraz między 
poszczególnymi wyspami oraz opłaty związane z uzyskaniem wymaganego pozwolenia od FSB na 
zwiedzanie Wysp Kurylskich oraz działanie na terenie rezerwatu na wyspie Kunaszyr. Co do samego 
poruszania się po wyspach wierzymy w lokalne rybackie kutry! 
 
Szacowany - bardzo pesymistyczny - całkowity koszt wyprawy to 22 000 zł za dwójkę uczestników, 
czyli 11 000 zł za osobę. Podczas wyprawy będą poszukiwane możliwie najtańsze sposoby 
przetrwania i transportu. Wydatki powyżej 10 000 zł to wkład własny. 
 

 


