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TEKST  BOGUMI!A MA"DOK ,   ZDJ!CIA  TOMEK GOLA
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stanowi operowanie now! walut!. Ludzie kilka razy obracaj! 
w palcach monety, nim zdecyduj! si" zap#aci$ za zakupy.

Na esto%sko-rosyjskiej granicy w Narwie stajemy w d#ugim 
ogonku do kontroli celnej. Dopiero zniecierpliwiony wyd#u-
&aj!cym si" postojem kierowca autokaru wyprowadza nas 
z'b#"du – przez pomy#k" ustawili(my si" w kolejce do toalety.

O 9 rano zimowy Petersburg spowijaj! ciemno(ci. Dopiero 
godzin" pó)niej niebo zaczyna si" rozja(nia$. Newski Prospekt 
t"tni jednak &yciem. Nic dziwnego, to (cis#e centrum miasta, 
zat#oczone samochodami i trolejbusami. W barokowych ka-
mienicach mieszcz! si"'kawiarnie, ekskluzywne sklepy i re-
stauracje. Kusz!, by przekroczy$ ich próg i wci!gn!$ w p#uca 
„drogie” powietrze. Mijaj! nas Rosjanki w drogich futrach i 
wielkich czapach. Nie spieszymy si" ze zwiedzaniem, mimo 
&e w Pitierze ( jak pieszczotliwie okre(la si" to miasto) sp"dzi-
my tylko dwa dni. Zreszt! trudno tu o po(piech – bieganie po 
zalodzonych i o(nie&onych trotuarach jest prawie niemo&liwe.

Okolice placu Siennego s! du&o spokojniejsze, ulice w"&sze, 
mniej turystów. Na zadaszonym targu handlarki zach"caj! do 

darmowej degustacji: s#odkich czere(ni, plastra miodu, owo-
ców morza, bak#a&anów, ryb. Zape#niamy &o#!dki i nabywamy 
kube#ek o(miornic (400 rubli, czyli 40 z#). Po tym, ile zjedli(my, 
nietaktem by#oby odej(cie bez &adnych zakupów – i pewnie 
takie by#o za#o&enie tej „bezp#atnej” degustacji. Zmierzch po-
larnego dnia przechodzi w czer% nocy. Przy wyj(ciu z'targowi-
ska przenosimy si! do… „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. 
Ju" kiedy#, podczas czytania powie#ci, przemierzali#my  
w wyobra$ni te w%skie uliczki, ciemne zau&ki i przej#cia 
mi!dzy podwórkami zamieszkanymi przez biedot!. 

Na Prospekcie Ligowskim rozgl!damy si" w poszukiwa-
niu petersburskich loftów. Chocia& znamy numery kamienic, 
odnalezienie wej(cia jest trudniejsze ni& przypuszczali(my. 
Jedno znajduje si" w pobli&u piekarni. Znudzona portierka 
otwiera elektromagnetyczn! bramk" – wrota do bardzo in-
teresuj!cych i zaskakuj!cych miejsc w Petersburgu. Wcho-
dzimy na du&y plac otoczony murami z kolorowymi gra*ti. 
Na kolejnych pi"trach mieszcz! si" hostel, galerie sztuki no-
woczesnej, teatr, salon wystawowy rosyjskich projektantów.  
W przyjemnej restauracji mo&na si" rozgrza$ ruskim szampa-
nem i zje($ niedrogi jak na Petersburg obiad (15 z#). 

Par" przecznic dalej wej(cie do kolejnego kompleksu loftów 
– zniszczona &elazna brama, odrapane mury – wcale nie zach"-
ca. Dopiero dalej pojawiaj! si" kolorowe rysunki na (cianach. 
W zdewastowanej pi"trowej kamienicy spotykaj! si" uliczni 
arty(ci, w niezamieszka#ych pomieszczeniach, korytarzach  
i na klatkach schodowych wystawiaj! swoje dzie#a. Tu mo&na 
zanurzy$ si" w autorskich sklepach z'bi&uteri!, plakatami, ory-
ginalnymi pami!tkami i pos#ucha$ muzyki na &ywo w jednym 
z kilku alternatywnych barów.

Wybieramy plackarty, najta%szy i z pewno(ci! najciekawszy 
sposób podró&owania po Rosji. To wagony trzeciej klasy z'pi"-
trowymi #ó&kami w przedzia#ach bez drzwi i d#ugim w!skim 
korytarzem. Na jego ko%cu stoi ogromny samowar. Ci"&ko tu  
o prywatno($, ale w tym ca#y urok! Jeste(my (wiadkami  
i wspó#uczestnikami podró&y kilkudziesi"ciu pasa&erów. Sie-
dz! przy rozk#adanych stolikach wpatrzeni w krajobraz za 
oknem. Graj! w karty, jedz!, pij!, a najcz"(ciej (pi!. Id!c do to-
alet, trzeba uwa&a$, by nie zahaczy$ o stopy wystaj!ce z #ó&ek. 

Poci!g na trasie Petersburg–Murma%sk ma kilka 15-minu-
towych postojów. Na stacjach handlarki-babuszki w filcowych 
butach i sowieckich czapach wyjmuj! ze swoich wózeczków 
ró&ne rosyjskie i nierosyjskie rarytasy. Wychodzimy z ciep#ego 
wagonu na kilkunastostopniowy mróz. Kupujemy raki, piero&-
ki, suszone ryby, ale jest te& i piwo, i wódka – s#owem wszystko, 
czego mo&na potrzebowa$ w prawie 30-godzinnej podró&y. 
Targujemy si" i rozmawiamy z'babuszkami o ich towarze, mi-
janej okolicy, wreszcie o tamtejszym &yciu. Do rzeczywisto(ci 
przywo#uj! nas prowadnice – umundurowane kobiety odpo-
wiedzialne za utrzymanie porz!dku w ka&dym z wagonów. 
Wsiadamy ju& do poci!gu, kiedy od jednej z'babuszek s#yszy-
my: „Wszystkie informacje s! w internecie!”.

W trzecim m"&czyzna w dresie i klapkach burczy: „Wrz!tku 
nie ma. To nie hotel pi"ciogwiazdkowy. Podczas podró&y takie 
rzeczy wozi si" ze sob!.” Po czym kasuje nas jak za nocleg pod 
trzema gwiazdkami. 

Plakaty rozwieszone na s#upach wieszcz! ponur! przy-
sz#o($ Estonii po wprowadzeniu euro – przedstawiaj! ton!cy 
„Titanic”, z którego kominów ulatuj! takie pa%stwa jak Irlan-
dia, Grecja, Portugalia. W sklepach widzimy, jak du&y problem 

asz cel jest odleg#y o 2000 km, bo tyle dzieli nas w li-
nii prostej od Murma%ska. Albo licz!c inaczej – tylko 
o 100 km. Na takiej wysoko(ci nad Ziemi! powstaje 
bowiem zorza polarna – (wietlne zjawisko, dla które-

go jedziemy za ko#o podbiegunowe. Zafascynowani nieznan! 
nam jeszcze Rosj! postanawiamy odkry$ jej pó#nocn! cz"($. 
Nawet je&eli nie zobaczymy zorzy, posmakujemy zimowego 
&ycia na rosyjskiej prowincji.

Najpierw kilkana(cie godzin sp"dzamy w autokarze. Litwa  
i +otwa zasypane (niegiem. W Tallinnie rynek starego mia-
sta zastawiony budkami z pami!tkami, jedzeniem i trunkami. 
W#a(nie tu, pod ogromn! choink! i przy (wi!tecznej muzyce 
przekonujemy si", &e grzane wino najlepiej smakuje w kilku-
stopniowym mrozie. I rozwi!zuje j"zyki. Od rosyjskiej pary 
dowiadujemy si", &e w okresie (wi!tecznym wymiana waluty  
w ich kraju stanowi nie lada problem. Uda si" to zrobi$ tylko  
w bankach, bo kantory w Rosji zosta#y zlikwidowane. S#ucha-
j!c rad, nie mo&emy oderwa$ wzroku od pi"knej Rosjanki.  
W bia#ym futrze wygl!da jak ksi"&niczka z bajki. Mamy przed-
smak tego, co ujrzymy po przekroczeniu rosyjskiej granicy. 

Mi#y nastrój pryska, gdy przychodzi do szukania noclegu. 
Dwa hostele, te najbli&ej dworca autobusowego, s! zape#nione. 
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Poci!g relacji 
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–Murma"sk. Na 
ka#dy wagon 
przypada jeden 
lub nawet dwóch 
konduktorów.
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Zmartwych-
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Pa"skiego  

w Petersburgu. 

Pozbawiony 
drzwi wagon 
plackartnyj 
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nawi!zywaniu 
znajomo$ci.
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Na Murma%sk spogl!da z'góry Aliosza – 30-metrowej wysoko-
(ci pos!g &o#nierza postawiony u wej(cia do portu dla uczcze-
nia obro%ców Zapolaria. To tereny rozci!gaj!ce si" za ko#em 
podbiegunowym. Murma%sk jest najwi"kszym na tej szeroko-
(ci geograficznej miastem na (wiecie i g#ównym portem Rosji 
na pó#nocy. Le&y nad Zatok! Kolsk!, która nigdy nie zamarza. 
Jak na t" por" roku temperatura –15°C jest do($ wysoka. Silny 
wiatr zmusza jednak do za#o&enia kilku warstw ubra%. Ponad 
4 godziny szaro(ci dnia odkrywaj! przed nami do($ ponur! 
rzeczywisto($. Rz!dy dziewi!ciopi!trowców na zboczu, 
ni"ej chruszczówki – pi!ciopi!trowe bloki z wielkiej p&yty. 
Jeszcze ni"ej stalinowskie centrum z odnowionymi gma-
chami publicznymi. Wszystko to w zimowej bieli i czerni. 
Kilku turystów fotografuje si" pod lodowymi rze)bami przy 
Prospekcie Lenina, wokó# którego toczy si" &ycie. Dwójka na-
stolatków robi salta na (niegu. Pod sklepem zaczepiaj! nas 
dziewczyny z papierosami w r"kach, s#uchaj!ce rosyjskiego 
disco z telefonu. Bior! nas za Norwegów – pewnie dlatego, &e 
wi"kszo($ turystów w Murma%sku to Skandynawowie.

To smutne i przyt#aczaj!ce miasto zyskuje na atrakcyjno-
(ci w nocy. Drzewa rosn!ce wzd#u& ulic zosta#y wystrojone  
w (wi!teczne lampki. Ogromne reflektory z odkrytego lodowi-
ska pod(wietlaj! rz"dy bloków. Na krytym lodowisku trenuj! 
dzieci dopingowane przez rodziców. W hokej, jeden z najpo-
pularniejszych sportów w Rosji, wyra)nie si" tu inwestuje. 

Podczas nocnego spaceru odnosimy wra&enie, &e miasto 
oddycha. Szcz"k &elaza, syreny statków i odg#osy dworca ko-
lejowego nios! si" nad Murma%skiem przez okr!g#! dob". Uli-
ce do wieczora rozbrzmiewaj! rozmowami ludzi i (miechem 
dzieci zje&d&aj!cych na sankach w parku.

+owoziero to trzytysi"czna miejscowo($ w obwodzie mur-
ma%skim po#o&ona w pobli&u jeziora o tej samej nazwie. Kilka 
sklepów, centrum kultury, lokalne muzeum po(wi"cone kul-
turze Saamów – ludu zamieszkuj!cego Laponi", dwa hostele, 
drewniane domy, gara&e i szare odrapane bloki. Ten ponury 
krajobraz o&ywiaj! gdzieniegdzie niebieska #awka, (ciana czy 
b#"kitne drzwiami do domu. Mieszka%cy trudni! si" g#ównie 
wyprawianiem skór i szyciem strojów, wyrobem r"kodzie-
#a oraz rybo#ówstwem. Zaczepiamy na ulicy przypadkowego 
m"&czyzn" i pytamy o regionalne suweniry. Prowadzi nas do 
swego gara&u na obrze&ach miasta i, ku naszemu zaskocze-
niu, proponuje kupno poro&a renifera. Troch" czasu zajmuje 
nam wyt#umaczenie, &e nie takie pami!tki mieli(my na my(li.

Wracamy na lokalny targ, gdzie sprzedawcy niestrudzenie 
od(nie&aj! wy#o&ony towar. Ch"tnie wdaj! si" w rozmowy  
z nami i pozuj! do zdj"$, troch" zaskoczeni takim zaintereso-
waniem. My te& jeste(my zaskoczeni, kiedy w sklepie widzimy 
sprzedawczyni" podliczaj!c! nale&no(ci na liczyd#ach. 

– Nie lubi" kalkulatorów – obja(nia. – Mam tu jeden, ale li-
czyd#em wychodzi szybciej. Próbuje nam wyt#umaczy$ zasady 

podbiegaj!. Zwierz"ta nie s! jednak agresywne, wprost prze-
ciwnie – niektóre wr"cz ch"tne do zabawy. Po obro&ach wida$, 
&e wi"kszo($ z nich ma w#a(cicieli. Misza t#umaczy, &e tutejsi 
ludzie wierz!, &e pies upodabnia si" do w#a(ciciela. Niedobrze 
(wiadczy#oby o cz#owieku, gdyby jego pupil by# agresywny.

GPS wskazuje Miszy drog" przez zamarzni"te jeziora, #!ki 
i pokryte (niegiem pola. Zatrzymujemy si" przy stadzie pa-
s!cych si" reniferów. Niestety nie dzikich – na szyjach maj! 
#a%cuchy i dzwoneczki. Zwabiamy je chlebem. S! p#ochliwe  
i nieufne. Kiedy( by#y hodowane przez koczowniczych Samów 
zamieszkuj!cych region. Lud ten zosta# zmuszony do porzu-
cenia tradycji i przyj"cia osiad#ego trybu &ycia. 

Mamy szcz"(cie porozmawia$ z przedstawicielami Samów. 
Oto nadje&d&aj! sanie zaprz"&one w renifery. Powozi nimi 
starsze ma#&e%stwo okutane w ko&uchy. Do tego wysokie fu-
trzane buty i kilkunastostopniowy mróz im niestraszny. Miesz-
kaj! w drewnianej chacie z #ó&kiem, piecykiem, stolikiem, 
lamp! naftow!. Na pod#odze stos skór reniferów i zrobionych  
z nich butów. Na (cianie portret ich jedynego syna, który przed 
kilkunastoma laty utopi# si" w jeziorze. Maj! mieszkanie w +o-
wozierze, ale wi"ksz! cz"($ roku sp"dzaj! w chacie. 

Ruszamy dalej. Wokó& bia&a pustka. Przemierzamy 
ogromne po&acie skutego lodem jeziora. Wygl%da jakby 
zamarz&o w jednej chwili, utrwalaj%c kszta&t fal, na któ-
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Samowie ci!gle 
korzystaj! z sa" 

zaprz%#onych  
w renifery.

Ogie" pozwala 
przetrwa& zim!  

w tundrze. 

pos#ugiwania si" tym zapomnianym w Polsce przedmiotem. 
Gdy dochodzi do pierwiastków i procentów, nasze miny mu-
sz! by$ niewyra)ne, bo rozbawiona ko%czy swoje wywody. 

Polowanie na zorz! zaczynamy ju" pierwszej nocy w 'o-
wozierze. Pogoda nam jednak nie sprzyja. Wiemy, "e jest za 
ciep&o, bo tylko –10°C, ale i tak co kwadrans wychodzimy  
z domku i spogl%damy na pó&noc. Oko#o 23.30 nasza wytrwa-
#o($ zostaje wynagrodzona, cho$ bardzo sk!po – na rozgwie&-
d&onym niebie pojawia si" co(, co wygl!da jak pod(wietlona 
chmurka. Dopiero aparat fotograficzny wydobywa z niej ziele% 
o ró&nej intensywno(ci. Przyjmujemy, &e zorza zosta#a upolo-
wana, cho$ nasze oczekiwania by#y du&o wi"ksze. Zgadzamy 
si" jednak z'Kamilem, &e je(li nawet nie b"dziemy mie$ tyle 
szcz"(cia, by znowu j! ujrze$ podczas tego wyjazdu, to do zi-
mowej Rosji i tak warto by#o przyjecha$. Cho$by po to, by… 
nie zobaczy$ s#o%ca, które nie pojawia si" przez okr!g#! dob". 

Nast"pnego dnia przyje&d&a Misza, nasz przewodnik. Skute-
rem (nie&nym, zwanym po rosyjsku sniegochodem, do którego 
s! przypi"te drewniane sanie, zawiezie nas do chatki w tun-
drze. Robimy jeszcze zakupy na kilka dni. Stracha nap"dzaj! 
nam stada gro)nie wygl!daj!cych psów, które cz"sto do nas 

rych mocno podskakuj% sanie. Dobrze, &e skóry reniferów, 
którymi zosta#y wy(cielone, #agodz! wstrz!sy podczas jazdy. 
Na horyzoncie majacz! góry podkre(lone czarn! lini! (wier-
ków. Cisza. Tylko od czasu do czasu przerywa j! ryk sniego-
chodów. Zim! s! tu najpopularniejszym (rodkiem transportu. 
Nawet dzieci (cigaj! si" na skuterach po zamarzni"tej tafli. 
Jak&e daleki to obraz od naszego wyobra&enia dzikiej tundry.

Nasza chatka wygl!da jak kontener na p#ozach, zaopatrzo-
ny w pi"trowe #ó&ka i &eliwny piec. Znajduje si" na wyspie, 
w lecie s#u&y g#ównie rybakom. Jakby dla kontrastu w lesie 
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Zim! bez czapki 
ani rusz – targ  
w 'owozierze. 
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powy&ej stoi drewniana o(wietlona willa, a obok niej wiatrak 
dostarczaj!cy energi" elektryczn!. To dla zamo&nych klientów.

 

Przez ca#y „dzie%” niebo przykrywaj! chmury, co pot"guje sza-
ro($ nocy polarnej. Zim% przez miesi%c tarcza S&o(ca nawet 
na chwil! nie wy&ania si! ponad horyzont, jednak jego pro-
mienie rozpraszaj% si!, daj%c wra"enie zmierzchu. Wbrew 
ogólnemu przekonaniu wcale nie jest tu tak ciemno. Prawdzi-
w! czer% noc polarna osi!ga mi"dzy godzin! 16 a oko#o 10 rano. 

Spogl!damy w niebo, zadaj!c sobie pytanie: Czy zorza ze-
chce si" nam pokaza$? Misza przekonuje, &e pi"tnastostopnio-

wy mróz nie wystarczy. Optymalne warunki to czyste niebo  
i temperatura poni&ej –20°C. 

Przed wyjazdem do tundry s#yszeli(my, &e zorza jest ka-
pry(na. Zdajemy si" wi"c na #ask" natury. Od godziny 20 re-
gularnie wychodzimy przed domek i bacznie obserwujemy 
niebosk#on na pó#nocy. Niebo jest rozgwie&d&one, a gwiazda 
polarna (wieci niemal dok#adnie nad naszymi g#owami. Oko-
#o 23 pojawia si" ledwie widoczny bia#y pas ci!gn!cy si" ze 
wschodu na zachód. T"cza w nocy? Nie mamy w!tpliwo(ci. 
,adne (wiat#a miast nie s! widoczne z tak daleka. Zaczyna 
si"! Od czasu do czasu wi"kszy promie% strzela w gór", by za 
moment znikn!$ i pojawi$ si" w innym miejscu. Pó$niej niebo 
ta(czy. Jest jak powiewaj%ca kotara, spod której wydosta-
j% si! zielone i bia&e promienie. Jakby kto( naciska# klawi-
sze fortepianu, powoduj!c zmian" tonacji kolorów. Rozb#yski  
w kszta#cie czerwonej i zielonej korony przemieszczaj! si" 
niewiarygodnie szybko we wszystkich kierunkach i powoli 
trac! sw! jasno($. Kiedy ogl!damy ten spektakl, rozumiemy, 
dlaczego przez wieki zorza by#a nazywana „ta%cem duchów”. 
Wpatrzeni w niebo sp"dzamy na jeziorze prawie trzy godziny. 
Oto upolowali(my nasze marzenie. 

  DOJAZD
Do Murma!ska mo"na si# do-

sta$ na kilka sposobów. Wi#kszo%$ 
osób wybiera drog# przez Peters-
burg, do którego kursuj& poci&gi  
z Warszawy. Tory prowadz& jed-
nak przez Bia'oru%, wi#c dochodzi 
koszt wizy tranzytowej w wysoko-
%ci ok. 300 z'. 

Alternatyw& dla poci&gu s& 
w miar# wygodne autobusy. Naj-
lepsza opcja to przejazd z Warsza-
wy do Tallinna (bilet da si# kupi$ 
nawet za 99 z') – tam ma si# dzie! 
na zwiedzanie tego uroczego mia-
sta – i dalsza podró" nocnym au-
tobusem do Petersburga.

Jeszcze inna opcja to przelot do 
Helsinek i stamt&d przejazd busa-
mi za 18 euro do Petersburga.

Petersburg i Murma!sk maj& 
dogodne po'&czenia kolejowe i lot-
nicze. Bilet na przelot (Aeroflot) 
mi#dzy tymi miastami kosztuje ok. 
400 z' w jedn& stron#, na poci&g – 
od 120 z' za plackart#, czyli najta!-
sze kuszetki, do nawet 600 z' za 
luksusowy dwuosobowy przedzia' 
z prysznicem.

Miejsca w poci&gach warto za-
rezerwowa$ wcze%niej, poniewa" 
najcz#%ciej jad& pe'ne. Szczegól-
nie wa"ne jest to przy podró"owa-
niu w wi#kszej grupie. Bilety mo"-
na kupi$ przez internet na stronie 
ticket.rzd.ru (niezb#dna jest znajo-
mo%$ rosyjskiego i cyrylicy) albo 
skorzysta$ z po%rednictwa biura 
podró"y w Polsce.

  KIEDY
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Najlepszy czas na podziwianie 
zorzy przypada na miesi&ce zimo-
we: od grudnia do marca–kwietnia. 
Jednak w styczniu i lutym, gdy noc 
jest najd'u"sza, a temperatury naj-
ni"sze, odbywaj& si# najpi#kniej-
sze spektakle. W marcu jest o tyle 
lepiej, "e noce s& cieplejsze i 'a-
twiej wytrzyma$ kilkugodzinne 
czekanie na pojawienie si# zorzy.

  WIZA
Niezb#dna do podró"owania po 

Rosji. Za jej wyrobienie nale"y si# 
zabra$ co najmniej miesi&c przed 
wyjazdem. Najwygodniej jest sko-
rzysta$ z us'ug po%rednictwa spe-
cjalizuj&cych si# w tym biur podró-
"y. Wydatek wyniesie co prawda 
przynajmniej 150 z', ale oszcz#-
dzamy za to czas, nerwy i fatyg#. 
Podstawowy koszt wizy to op'ata 
konsularna – ok. 150 z' w trybie 
zwyk'ym (5 dni roboczych) albo 
ok. 300 z' w trybie ekspresowym 
(2 dni robocze). Jednak wizy tury-
stycznej nie otrzymamy, je"eli nie  
mamy vouchera (za wa"ny przez 
dwa tygodnie zap'acimy 170 z', za 
miesi#czny 330 z'). To jeszcze nie 
wszystko. Rosyjskiej granicy nie 
przekroczymy, je"eli nie oka"emy 
ubezpieczenia (na dwutygodnio-
we wydamy ok. 50 z', w trybie VIP 
80 z'). Ca'kowity koszt dwutygo-
dniowej wizy wyniesie ok. 500 z'.  

  KOMUNIKACJA
Zorz# najlepiej ogl&da$ poza 

miastem. Godne polecenia jest (o-
woziero. Je"eli jedzie si# poci&-
giem z Petersburga, nale"y wy-

Powierzchnia: 17 mln km).
Ludno$&: ponad 139 mln, 

w tym Rosjanie 80 proc.
Religie: prawos'awni ok. 

15–20 proc., muzu'manie ok. 
10–15 proc., wielu niewierz&-
cych i niepraktykuj&cych. 

J%zyki: rosyjski.
Waluta: rubel rosyjski 

(RUB); 1 rubel = ok. 10 gr.

INFO ROSJA

DO MURMA(SKA
NO TO W DROG)A D V E N T U R E   K O !O  P O D B I E G U N O W E

Tomek Gola – fotograf, pilot wycieczek 
zagranicznych, z zami'owania narciarz. Mieszka 
w Polanicy Zdroju. xxx xxxxx. xxx xxx, xxxx xxx 
xx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx  xxx xxx, 
xxxxxxx xxxxx. xxx xxx www.fikcja.pl
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  *YWNO+,
Warto wzi&$ gor&ce kubki lub lio-
filizaty. W'a%ciwie wsz#dzie jest 
dost#p do wrz&tku. Na ka"dej sta-
cji kolejowej czekaj& babuszki z lo-
kalnymi specja'ami (piero"ki 2 z'/
szt., raki 10 z'/szt. W ma'ych mie-
%cinach mo"na poprosi$ gospody-
ni# o ugotowanie posi'ku (za obfi-
ty obiad na 4 os., który dojadali%my 
przez ca'y nast#pny dzie!, zap'a-
cili%my 80 z'; przy okazji spróbo-
wali%my mi#sa 'osia). 

  WARTO WIEDZIE,
Przy fotografowaniu zorzy solidny 
statyw to podstawa. Aparat powi-
nien mie$ mo"liwo%$ manualne- 
go wybierania ekspozycji (wszyst-
kie lustrzanki i wiele kompaktów 
ma tak& funkcj#). Potrzebny jest 
odpowiedni wyzwalacz, najlepiej  
z czasomierzem. Wi#kszo%$ apa-
ratów ma opcj# ustawienia czasu 
na%wietlania do 30 s, ale w przy-
padku zorzy mo"e to by$ za ma'o, 
by uzyska$ pi#kne efekty. Mój apa-
rat najcz#%ciej mia' nast#puj&ce 
ustawienia: ISO 400, f 5.6, dwie 
minuty na%wietlania. Czasem zo-
rza %wieci'a mocniej, odpowiednio 
wtedy modyfikowa'em parametry.

Mróz $ciska  
Petersburg, ale #ycie  

w pubach kwitnie.

Zorza polarna 
nad starsz! cz%$ci! 

'owoziera. 

*o-nierz Aliosza 
spogl!da  

na zasypany 
$niegiem 

Murma"sk.

Na miejscu mo#na 
kupi& wysokie 
kozaki ze skóry 
renifera za jedyne... 
800–1000 z-.  
W takich butach 
nogi na pewno 
nie zmarzn!. 

CZAS: 14 DNI
KOSZT: XXX XXXX Z! 

(XXX XXX XXX XXX XXX 
XX  X  X  XXXX X X X)

si&%$ na stacji Olenegorsk (25 
godz. podró"y, plackarta kosztuje 
ok. 130 z'). Z Olenogorska do (o-
woziera kursuj& dwa autobusy 
dziennie. Problem w tym, "e do 
Olenogorska dociera si# w po'u-
dnie, a autobus (z przesiadk&) wy-
je"d"a dopiero po godz. 17. Do (o-
woziera doje"d"a si# po 22. O tej 
godzinie, bez zarezerwowanego 
wcze%niej noclegu mo"e by$ ci#"-
ko. Dlatego skorzystali%my z tak-
sówki – godzina jazdy za 120 z' 
(niewiele wi#cej ni" bilety na au-
tobus dla 4 osób).

Z Murma!ska do (owoziera jest 
120 km. Mo"na jecha$ busikami 
(ok. 35 z'). Niestety odje"d"aj& 
one morderczo wcze%nie, bo oko-
'o 5 rano. Je%li podró"uje si# wi#k-
sz& grup&, warto skorzysta$ z tak-
sówki – co prawda oznacza to 
wydatek 210 z', jednak krajobra-
zy, które mo"na podziwia$ przy 
szarym %wietle, s& tego warte. 

Przed wyjazdem do (owoziera 
warto skontaktowa$ si# mailowo 
z tamtejszym biurem turystycz-
nym (lovozero-tic@mail.ru), by za-
'atwi$ nocleg (z czym mo"e by$ 
problem) i zorganizowa$ wypra-
w# do bazy w tundrze, gdzie b#-
dziemy podziwia$ zorz#. 

Opcji na wypraw# w tundr# jest 
wiele: od najta!szych – jedno-
dniowa przeja"d"ka skuterem po 
jeziorze (od 100 z'/os.), przez kil-
kudniowe przeprawy skuterami 
do odleg'ych wiosek Samów (od 
700 z'/os.), po pobyt w luksuso-
wej willi na jednej z wysp (owo-
ziera (od 500 z'/dzie!; w cenie 
transport, wy"ywienie, sauna).

  UBRANIE
Obowi&zkowe kurtka puchowa  
z kapturem, spodnie narciarskie 
i bielizna termoaktywna. Zi-
mowe buty górskie zdadz& 
egzamin. Nie mo"na za-
pomnie$ o stuptutach. 
Kominiarka podnie-
sie komfort podczas 
d'ugich godzin cze-
kania na mrozie. 


