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Wycieczka objazdowa 13 dniowa  (Petersburg, Złoty Pierścień, Moskwa) 

 

 
Rosja zimą prezentuje się najpiękniej. Połacie białego puchu, przejrzyste mroźne powietrze i widoki 
zasypanych śniegiem wiosek dodają jej niewątpliwego uroku. Dlatego właśnie o tej porze roku zapraszamy na 
13-dniową podróż po rosyjskich miastach i wioskach. Będziemy w Moskwie oraz w miejscowościach mniej 
znanych, lecz zaskakująco ciekawych. Podstawowym środkiem transportu będą pociągi Kolei Transsyberyjskiej, z 
okien których zimowa Rosja wygląda bajecznie. 
 
Największe atrakcje: • moskiewski Kreml • przejazd Transsybem - z Moskwy do Nowosybirska • zabytki 
rosyjskich Tatarów w Kazaniu • granica Europy i Azji w Jekaterynburgu • widoki zasypanych śniegiem 
syberyjskich wiosek • Nowosybirsk - największe miasto Syberii • perły architektury drewnianej w Tomsku • 
pobyt w domku myśliwskim - bania, "rybałka", relaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy, realizacja 
programu Moskwa – Kazań – Jekaterynburg – Nowosybirsk – Tomsk, transfer 
na lotnisko w Tomsku, lot do Warszawy z przesiadką w Moskwie. 

Termin DO USTALENIA / zalecany miesiąc styczeń  

Cena  Od   6500 PLN + 900 USD 

Oferta zawiera: - przelot Warszawa-Moskwa oraz Tomsk-Moskwa-Warszawa 
- przejazdy pociągami na trasach Moskwa-Kazań, Kazań-Jekaterynburg, 
Jekaterynburg-Nowosybirsk – przedziały sypialne, 4-os. 
- wszystkie transfery, przejazdy mikrobusami wg programu, przejazdy 
komunikacją miejską 
- zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 3***, 3 noclegi w pociągach 
(przedziały 4-os. - kupiejne) 
- wyżywienie: śniadania i kolacje zgodnie z programem (S – śniadanie, K - 
kolacja) 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
- opiekę pilota oraz usługi przewodników lokalnych 
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR 
- koszty wizowania. 
 
Cena nie zawiera: wyżywienia w czasie przejazdu Koleją Transsyberyjską,  
zwyczajowych napiwków ok. 30 USD, dopłaty do pokoju 1-os.: 150 USD. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1  
 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy. Transfer do hotelu, kolacja, a następnie 
ruszamy do centrum. Słynnym moskiewskim metrem, zatrzymując się na najpiękniejszych stacjach, pojedziemy 
na Plac Czerwony. Tam spacer między podświetlonymi murami Kremla, fasadą Głównego UniwerMagu, 
gmachem Muzeum Historycznego i bajeczną bryłą Soboru Wasyla Błogosławionego. By night zobaczymy także 
słynny Teatr Bolszoj oraz plac Maneżowy z Hotelem Rossija. Powrót do na nocleg do hotelu. [K] 
 
Dzień 2  
 
Po śniadaniu jedziemy na Kreml, by zobaczyć siedzibę prezydenta (a dawniej I sekretarzy), zabytkowe cerkwie 
oraz wielkie car-dzwon i car-armatę. Następnie wzdłuż rzeki Moskwy udamy się do największej świątyni 
miasta, Soboru Zbawiciela. Później moskiewskimi prospektami pojedziemy na Wzgórza Wróblowe, skąd – 
sprzed gmachu uniwersytetu – roztacza się panorama miasta. Po południu czeka nas wizyta w Parku Zwycięstwa 
i w nowoczesnej dzielnicy Moscow City, a także podziwianie panoramy bitwy pod Borodino. Kolacja, a 
wieczorem fakultatywnie wyjście do Teatru Bolszoj (spektakl w zależności od repertuaru). [S, K] 
 
Dzień 3  
 
O poranku wyjazd rejsowym autobusem do miejscowości Siergijew Posad (ok. 1,5 godz.). Tam zwiedzanie 
jednego z najważniejszych centrów pielgrzymkowych w Rosji – Troicko-Siergijewskiej Ławry: 
zobaczymy najważniejsze świątynie, poznamy historię życia założyciela klasztoru, św. Siergieja 
Radoneżskiego oraz wejdziemy na dzwonnicę. Czas na obiad, a następnie powrót podmiejskim pociągiem do 
Moskwy. Po południu odwiedzimy niezwykłe Muzeum Bułchakowa w „niecharoszej kwartirze”. Kolacja, a 
wieczorem fakultatywnie wyjście na koncert muzyki rozrywkowej (w zależności od repertuaru). [S, K] 
 
Dzień 4  
 
Po śniadaniu kontynuujemy poznawanie Moskwy. Przejazd do dawnej carskiej posiadłości Kołomienskoje, 
która w XVII w. stanowiła letnią rezydencję cara Aleksieja Michaiłowicza. Zobaczymy tam wnętrza 
odrestaurowanego pałacu - swoistej perły drewnianej architektury. Następnie udamy się do słynnej Galerii 
Tretiakowskiej – tam wyprawa w głąb dziejów rosyjskiej sztuki, poczynając od średniowiecznych ikon Andrieja 
Rublowa. Pod wieczór przejazd na kolację, transfer na Dworzec Kazański i wyjazd nocnym pociągiem do 
Kazania. [S, K] 
 
Dzień 5  
 
Przybycie do ponadmilionowego Kazania – położonej nad Wołgą stolicy rosyjskich Tatarów. Transfer do 
hotelu, śniadanie i wyjście w miasto. Zwiedzanie dzielnicy starotatarskiej z zabytkowym meczetem Mardżani, 
Soboru Kazańskiego ze słynną ikoną Matki Boskiej Kazańskiej oraz najważniejszej atrakcji: Kazańskiego 
Kremla – unikatowego zespołu muzealno- architektonicznego wpisanego na listę UNESCO. Po zmroku objazd 
centrum i podziwianie podświetlonych aren Uniwersjady 2013. Kolacja i nocleg w Kazaniu. [S, K] 
 
Dzień 6  
 
Po śniadaniu dalszy ciąg poznawania Kazania: poranny spacer głównym deptakiem i wizyta w Muzeum 
Tatarstanu, barwnie prezentującym niełatwą historię tego regionu. Następnie wycieczka do założonego przez 
Iwana Groźnego grodu Swijażsk, położonego nad szeroko rozlaną Wołgą.  
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Zobaczymy tam odrestaurowane XVI-wieczne cerkwie i budynki klasztorne, które w ZSRR służyły 
jako więzienie GUŁAG-u i szpital psychiatryczny. Po powrocie do miasta wizyta w lodowym miasteczku i 
korzystanie z bajecznych lodowych atrakcji. Następnie pojedziemy na kolację połączoną z pokazem 
przyrządzania tradycyjnych dań tatarskich. Wieczorem transfer na dworzec kolejowy. Wyjazd nocnym pociągiem. 
[S, K] 
 
Dzień 7  
 
W połowie dnia przybycie do Jekaterynburga, nazywanego „Bramą Uralu”. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy 
od cerkwi Na Krwi zbudowanej w miejscu, gdzie rozegrał się dramat cara Mikołaja II i rodziny Romanowych. 
Zobaczymy zasypany śniegiem skwer historyczny, najważniejsze gmachy użyteczności publicznej oraz udamy się 
na punkt widokowy na najwyższym wieżowcu Jekaterynburga. Następnie wyjedziemy za miasto: 
zobaczymy „mafijny” cmentarz oraz kompleks memorialny upamiętniający ofiary stalinowskiego 
terroru. Udamy się też na symboliczną granicę Europy i Azji -  tam toast i sesja fotograficzna na styku 
kontynentów. Po powrocie do miasta kolacja i przejazd na dworzec, by kontynuować podróż Koleją 
Transsyberyjską. Nocleg w pociągu. [S, K] 
 
Dzień 8  
 
Miło spędzamy czas w pociągu, mijając Tiumeń, Iszim i Omsk, przekraczając wielkie syberyjskie rzeki – Toboł 
i Irtysz, obserwując zasypane śniegiem wioski i wpatrując się we wszechogarniającą biel. Wieczorem przybycie 
do Nowosybirska, największego miasta Syberii. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja oraz wieczorny spacer 
na plac przed gmachem monumentalnego dworca kolejowego. Nocleg w Nowosybirsku. 
 
Dzień 9  
 
Od rana zwiedzanie Nowosybirska. Zobaczymy Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego i udamy się na plac 
Lenina z największym na świecie teatrem opery.  Zobaczymy również do kaplicę św. Mikołaja, 
zbudowaną w XIX w. w geograficznym środku carskiego imperium, przejedziemy się jedynym na Syberii metrem 
i trafimy na gwarny centralny rynek. Po południu celem naszej wycieczki będzie Akademgorodok – jedyne w 
swoim rodzaju „miasteczko uczonych” zbudowane w latach '60 pośród syberyjskiej głuszy. Zobaczymy tam 
m.in. wielkie muzeum transportu kolejowego oraz potężną zaporę na rzece Ob. Kolacja i fakultatywnie wyjście 
do opery (spektakl w zależności od repertuaru). Nocleg w Nowosybirsku. [S, K] 
 
Dzień 10  
 
Po śniadaniu wyjazd mikrobusem do Tomska. W połowie dnia przyjazd do miasta i zakwaterowanie w hotelu. 
Popołudniowa przechadzka po centrum pośród gmachów tamtejszych uczelni oraz kupieckich kamienic, dobrze 
pamiętających czasy carskiej Rosji. Pospacerujemy przez kwartały oryginalnej drewnianej zabudowy, tworzącej 
niepowtarzalną atmosferę Tomska. Następnie zwiedzanie Muzeum Architektury Drewnianej, prezentującego 
tak charakterystyczne dla Syberii arcydzieła sztuki snycerskiej. Kolacja, a wieczorem dla chętnych wyjście do 
miejskiej bani – czyli rosyjskiej łaźni parowej. Nocleg w Tomsku. [S, K] 
 
Dzień 11  
 
Całodniowa wycieczka za miasto. Pojedziemy do miejscowości Kriwoszeino, gdzie odwiedzimy niedawno 
otwarty kompleks muzealny Bratina, prezentujący architekturę i tradycje syberyjskich Kozaków. Po 
powitaniu chlebem i solą będziemy mogli zobaczyć odtworzone drewniane cerkwie, basztę strażniczą i dawną 
zabudowę wsi. Zostaniemy także przyjęci domowym obiadem z tradycyjnymi syberyjskimi potrawami. Następnie 
odwiedzimy Białystok – wieś założoną przez dobrowolnych osadników z Polski na przełomie XIX i XX w. 
Wieczorem powrót do Tomska, kolacja i nocleg. [S, O, K] 
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Dzień 12  
 
Od rana dalszy ciąg poznawania Tomska. Odwiedzimy niezwykłe Memorialne Muzeum NKWD – jedną z 
nielicznych w Rosji placówek przedstawiających problematykę represji politycznych w ZSRR. 
Pospacerujemy przez kwartały oryginalnej drewnianej zabudowy, tworzącej niepowtarzalną atmosferę Tomska. 
W połowie dnia pojedziemy do bazy myśliwskiej. Tam zjemy obiad, spróbujemy swoich sił w łowieniu ryb 
spod lodu i zakosztujemy przyjemności korzystania z ruskiej bani (dla chętnych – możliwość przejażdżki 
skuterami śnieżnymi). Kolacja we wspaniałych okolicznościach syberyjskiej przyrody, powrót do miasta i ostatni 
nocleg na Syberii. [S, O, K] 
 
Dzień 13  
 
Wcześnie rano transfer na lotnisko. Lot do Warszawy z przesiadką w Moskwie. Zakończenie wyprawy na lotnisku 
im. Chopina. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty i paszport.  
 
Kod oferty: ST/06/2017 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU 
 
“Rosja w zimowej odsłonie” to wycieczka objazdowa po rosyjskich miastach: od Moskwy do Tomska. Jeśli 
chodzi o standard zakwaterowania czy warunki transportu - przypomina “normalne” objazdówki. Ale będzie to 
wyjazd nietypowy, jako że zostanie zrealizowany w warunkach i scenerii mroźnej rosyjskiej zimy, do której 
trzeba się odpowiednio przygotować. 
 
1. CHARAKTER WYJAZDU - WARUNKI NA TRASIE 
 
Noclegi We wszystkich miastach będziemy zatrzymywać się hotelach 3***. Standard może minimalnie odbiegać 
od poziomu europejskiego, ale wszędzie będziemy mieli pokoje 2-osobowe (1-osobowe) z łazienkami. Nasze 
hotele to w większości obiekty nowe lub niedawno wyremontowane. W pokojach na pewno będzie ciepło! 
 
Transport Przejazdy po miastach oraz trasa z Nowosybirska do Omska – mikrobusami. Dodatkowo w trakcie 
zwiedzania miast będziemy korzystać z taksówek, metra i innych środków komunikacji miejskiej. Wycieczka z 
Moskwy do Siergijew Posad podmiejskimi autobusem i pociągiem. Nie gwarantujemy klimatyzacji, za to będzie 
sprawne ogrzewanie. 
 
Wszystkie przejazdy pociągami będziemy realizować w wagonach kupiejnych z 4-osobowymi przedziałami 
sypialnymi (miejsca leżące na dwóch piętrach naprzeciw siebie, a pod oknem stolik). W każdym wagonie działa 
samowar. U konduktorki można wypożyczyć szklanki oraz nabyć herbatę, kawę, ciastka itp. Gorące dania oraz 
artykuły spożywcze będzie można kupować podczas postojów na stacjach – u babuszek handlujących na 
peronach oraz w dworcowych kioskach (koszt posiłku ok. 15-25 zł). W składach będzie także wagon 
restauracyjny, za to nie należy spodziewać się prysznica (są toalety, łazienki, w których na upartego można się 
umyć). 
 
Wyżywienie Śniadania i kolacje zgodnie z programem. Śniadania w hotelowych restauracjach (zwykle szwedzki 
stół), a na kolacje dania kuchni rosyjskiej/tatarskiej/syberyjskiej (i nie tylko!) w lokalnych restauracjach. 
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2. POGODA 
 
Rosyjska zima w odwiedzanych przez nas miastach wcale nie jest tak straszna, jak może się 
wydawać na podstawie analizy temperatur: 
 
• w Moskwie należy spodziewać się kilku stopni poniżej zera, choć mogą się zdarzyć 15-stopniowe mrozy,  
• w Kazaniu i Jekaterynburgu temperatura może spadać do -25 st. C, 
• w Nowosybirsku i Tomsku powinniśmy być przygotowani na mrozy w granicach -30 st. C. 
 
Jednak w praktyce w ciągu dnia temperatura nie powinna spadać poniżej -15 czy -20 st. C, a odczuwanie mrozu 
będą łagodziły niska wilgotność powietrza i świecące słońce. 
 
Mimo wszystko może się zdarzyć, że będzie chłodniej albo pojawi się wiatr, który spowoduje, że niższa będzie 
temperatura odczuwalna – i na takie warunki trzeba również być przygotowanym (sugerowany ekwipunek w 
punkcie 6.). 
 
Program wyprawy jest skonstruowany w taki sposób, by zawsze była możliwość schronienia się w ciepłym 
pomieszczeniu (choćby w kabinie samochodu). 
 
3. PIENIĄDZE 
 
Aktualne (5.12.2016) kursy rubla: 1 USD = ok. 65 RUR, 1 EUR = ok. 70 RUR. 
 
Najkorzystniej jest zabrać z kraju dolary (lub euro), a następnie wymienić je na ruble. Inna opcja to wypłacanie 
pieniędzy na miejscu z bankomatów (prowizje w zależności od banku). 
 
Jeśli chodzi o dolary, banknoty nie mogą pochodzić sprzed 1997 r. - starsze nie są honorowane – i nie mogą być 
w żaden sposób uszkodzone (wytarte, popisane, opieczętowane itp). Dotyczy to również III raty wpłacanej 
pilotowi na miejscu! 
 
Punkty wymiany walut i bankomaty będą we wszystkich odwiedzanych miastach. 
Ceny podstawowych artykułów i usług w Rosji są zbliżone do polskich. Dotyczy to również lokali, w których 
będziemy zatrzymywać się na obiady. 
 
Na własne potrzeby (posiłki niezawarte w cenie, kawę, piwo, pamiątki) należałoby wymienić ok. 10 000 rub., 
czyli 150 USD/140 EUR. Albo więcej - w zależności od apetytu, pasji kolekcjonerskich czy szczodrości w 
obdarowywaniu krewnych i znajomych. 
 
4. TELEFONY I INTERNET 
 
We wszystkich miejscowościach na trasie jest zasięg rosyjskich sieci komórkowych, z którymi polscy operatorzy 
posiadają umowy roamingowe. Przed wyjazdem warto zapoznać się z taryfami swojego operatora (zwykle opłaty 
za połączenie przekraczają 10 zł/min.) 
 
Zasięgu może brakować tylko w czasie przejazdów pociągami. 
Większość hoteli, w których będziemy się zatrzymywać, udostępnia gościom bezpłatnie dostęp do internetu. 
 
5. BEZPIECZEŃSTWO 
 
W czasie tego wyjazdu nie będziemy podróżować po terenach uważanych za szczególnie niebezpieczne. Na 
turystów będą czyhały typowe zagrożenia związane z pobytem w wielkich miastach czy poruszaniem się po 
oblodzonych ulicach.  
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Kilka dobrych rad:  
 
• Dokumenty i pieniądze bezwzględnie muszą być głęboko schowane, najlepiej w specjalnych saszetkach czy 
pasach pod odzieżą - i należy je nosić zawsze przy sobie. Aparaty fotograficzne czy inne cenne przedmioty 
również nie powinny znajdować się np. w zewnętrznych kieszeniach plecaków. Złodzieje i kieszonkowcy nie śpią!  
 
• Ruch uliczny w rosyjskich miastach jest bardzo chaotyczny, a pieszych z reguły się nie przepuszcza. Przy 
przekraczaniu ulic za każdym razem trzeba zachować szczególną czujność i rozglądać się we wszystkie strony.  
 
• Będzie ślisko: na ulicach, chodnikach, placach! W rosyjskich miastach śnieg i lód nie są usuwane ze szczególną 
gorliwością. Dlatego trzeba intensywnie patrzeć pod nogi, by uniknąć poślizgnięcia czy potknięcia. 
 
W razie zagubienia czy zaginięcia (o które np. w mieście tak tłocznym jak Moskwa nie jest trudno) 
należy:  
 
• nie ruszać się z miejsca,  
 
• upewnić się, czy działa telefon komórkowy,  
 
• czekać na pilota, który na pewno przyjdzie lub zadzwoni (dlatego telefon trzeba na wszelki wypadek mieć 
zawsze przy sobie!). 
 
6. EKWIPUNEK I BAGAŻ 
 
Co zabrać? Najważniejszy będzie odpowiedni zestaw odzieży „na cebulkę”. Ma nas nas chronić przed niską 
temperaturą (kalesony, polar) i ewentualnym wiatrem (nieprzewiewne spodnie i kurtka). W lewej kolumnie 
zamieszczamy przykładowy komplet. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na buty. Nie bez powodu sugerujemy zabranie trekingowych - będzie w 
nich ciepło (bo podeszwa jest gruba) i bezpiecznie (bo podeszwa ma dobrą przyczepność). Buty na płaskiej 
podeszwie (bez bieżnika) nie sprawdzą się! Przed wyjazdem buty warto zaimpregnować (przylepiający się śnieg 
może tajać od ciepła stopy i but będzie przemakał). 
 
Wyjścia do opery i na koncert nie wymagają zakładania specjalnych kreacji. Wystarczy koszula i spodnie o 
prostym fasonie (choćby dżinsy). 
 
W ekwipunku powinny znaleźć się także  
 
• tłusty krem z dużym filtrem UV,  
• okulary przeciwsłoneczne,  
• termos (wystarczy półlitrowy albo dobry kubek termiczny),  
• osobista apteczka. 
 
Warto rozważyć zabranie drobnych prezentów dla ludzi, których będziemy spotykać w podróży. Sprawdzają się 
buteleczki polskich alkoholi czy suweniry z Polski. 
 
Jak się spakować? Bagaż główny do 23 kg i podręczny do 5 kg. 
 
Najlepszym rozwiązaniem będzie torba na kółkach, którą na dobrej nawierzchni można ciągnąć i którą przy 
pokonywaniu np. schodów na dworcach kolejowych można nieść na ramieniu. 
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Nie sprawdzą się sztywne walizki o dużej objętości, które trudno będzie upchnąć w przedziałach kolejowych i 
zmieścić do bagażników mikrobusów. 
 
Bagaż powinien ważyć tyle, by każdy uczestnik mógł go samodzielnie nosić. 
 
Na bagaż podręczny najlepiej zabrać mały plecak, w którym zmieszczą się termos, aparat fotograficzny, 
zapasowe skarpety itp. 
 
Zdrowie  
 
Nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe. Zalecane są szczepienia przeciwko żółtaczce typu A i B oraz 
tężcowi. Na wyjazd należy zabrać ze sobą podstawowe leki w małej ilości oraz wszelkie leki zapisane przez 
Państwa lekarza. 
 
Przykładowy komplet odzieży:  
 
• ocieplane spodnie (np. narciarskie) wraz z ciepłymi kalesonami ,  
• podkoszulka + koszula lub cienki polar + gruby polar + kurtka (nieprzepuszczająca wiatru),  
• buty trekingowe (bądź inne na dobrej podeszwie i z nieprzewiewną cholewką) i wełniane skarpety,  
• gruba czapka, ciepły szalik,  
• rękawiczki (nieprzepuszczające wiatru). 
 
Osobom mało odpornym na chłód radzimy zabranie specjalnej bielizny termicznej (kalesony, podkoszulka z 
długim rękawem), najlepiej z materiału z dodatkiem wełny (np. Icebreaker). Tego rodzaju odzież najściślej 
izoluje ciało przed zimnem. 
 
Dobrej jakości odzież i sprzęt turystyczny można kupić m.in. w Sklepie Górskim Avalanche (avalanchesklep.pl) 
oraz Trekker Sport (trekkersport.com.pl). W obydwu sklepach dla Klientów naszego biuro przewidziano zniżki. 
 
Lektura nieobowiązkowa 
 
Księgarnia Duży wybór literatury okołopodróżniczej posiada Księgarnia Bookowski. Działa w 
internecie - www.bookowski.eu  - oraz na żywo, w Poznaniu w CK Zamek. 
 
Polecamy kilka książek, które pozwolą przed wyjazdem zagłębić w tematykę Rosji i trochę lepiej rozumieć 
rzeczywistość, w której będziemy się poruszać: 
 
• Lew Gumilow Od Rusi do Rosji – szkice przedstawiające historię Rosji w aspekcie etnicznym, ukazują m.in. 
wpływ koczowniczych ludów Wielkiego Stepu na jej przebieg 
• Jacek Hugo-Bader Biała gorączka oraz W rajskiej dolinie wśród zielska – zbiory reportaży ze współczesnej Rosji 
(i sąsiednich krajów); czytając, trzeba uwzględnić, że autor poszukiwał w Rosji tematów strasznych, ludzkich 
nieszczęść, i taki, a nie inny wycinek obrazu kraju przedstawił w książkach. 
• Ryszard Kapuściński Imperium – znakomite reportaże z radzieckich republik z czasów trwania ZSRR i z 
momentu jego upadku; dają pewną perspektywę, gdy patrzy się na Rosję dzisiaj. 
• Piotr Milewicz Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej. Relacja z kolejowej podróży, wzbogacona 
znakomitymi opisami historii budowy Transsybu i masą cytatów z rozmaitych źródeł. 
• Peter Pomerantsev Jądro dziwności. Nowa Rosja – przystępnie napisany, reporterski opis dzisiejszej Rosji, a 
szczególnie świata polityki, biznesu i mediów; autor – dziennikarz urodzony w ZSRR, wychowany i żyjący w 
Wielkiej Brytanii  
• Wacław Radziwinowicz Gogol w czasach Google - wybór artykułów byłego moskiewskiego korespondenta 
Gazety Wyborczej, w których opisuje wszelakie aspekty rosyjskiej rzeczywistości. 

http://www.bookowski.eu/
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• Jakub Rybicki Po Bajkale – szeroka relacja z zimowej rowerowej wyprawy na zamarznięty Bajkał autorstwa 
człowieka, który ruszył tam „w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna”; opisuje Rosję i Rosjan z zupełnie innej 
perspektywy niż większość reporterów i publicystów. 
• Olgierd Świerzewski Zapach miasta po burzy - to “tylko” powieść, a do tego o szachistach i ich świecie - ale 
niewiele książek tak dobrze opisuje atmosferę życia w Rosji od lat 70. do współczesności. 
• Mariusz Wilk Wołoka – poetycko-filozoficzne opowieści o rosyjskiej północy; pozwalają spojrzeć na Rosję z 
pewną głębią. 
 
 
 


