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Kolejny raz w tym roku organizujemy bardzo nietypową wyprawę do Korei Północnej. Nasza
grupka właśnie teraz, w lipcu, przemierza koreańskie ścieżki i składa kolejne wieńce i kwiaty pod
kolejnymi pomnikami oraz zachwyca się nieskażoną przyrodą.
Po poprzedniej, majowej wyprawie, pilot grupy podzielił się swymi uwagami, które zamieszczamy
poniżej. Nie ma w tych refleksjach niczego o kraju i jego atrakcjach - te można znaleźć w innych
miejscach - jest szok po zobaczeniu normalnej, prawdziwej i nie turystycznej Korei.
Zamieszczamy także aktualny program ekspedycji, mając nadzieję, że Ci z Państwa którzy byli już
wszędzie ale nie dotarli jeszcze do bardzo rzadko odwiedzanego koreańskiego krańca świata,
skuszą się na wyjazd z nami.
Jechać warto - bo już, a może nawet jeszcze - można
Pozdrawiam
W. Ławecki
REFLEKSJE PILOTA Z WYPRAWY DO KOREI.

Jechaliśmy przez koreańskie wsie. Jechaliśmy nie trasą turystyczną, ale po prawdziwym
kraju zwykle nie pokazywanym turystom. Łapałem wzrokiem wszystko to co działo się dookoła
nas, a co było fragmentem rzeczywistości bez zniekształceń. Nie wyobrażeń czy powtarzanych
mitów, ale prawdy doświadczanej bezpośrednio. Miałem wrażenie, że nie powinniśmy tam być, że
znaleźliśmy się tam przez pomyłkę. Byłem podenerwowany, tak jak i wszyscy pozostali uczestnicy
wyprawy. Jechaliśmy długo, a nic nie zapowiadało, że w pobliżu morza nędzy znajdzie się nasz
hotel Spa (jak się później okazało bez wody). Miałem jeszcze kilka puszek piwa, poczęstowałem
nimi wszystkich. Mnie to trochę uspokoiło. Innych chyba też. Chwilę później zatrzymał nas
uzbrojony w kałasznikowa wartownik. Po pokazaniu dokumentów mogliśmy wjechać na ogrodzony
wysokim płotem teren hotelu. Dzień później przewodnik tłumaczył, że wybrał skrót, bo mieliśmy
bardzo napięty program i dlatego jechaliśmy przez wsie.

Nie wiem czy nasi opiekunowie (kierownik wycieczki, przewodnik i kierowca) zdawali
sobie sprawę z wrażenia, jakie robiło na nas otoczenie i to co widzieliśmy. Nie mieli skali
porównawczej. Widzieli to co widzieli i wierzą, że tak wygląda normalność. Ani kierowca, ani
przewodnik nie byli nigdzie poza Koreą Północną. Tylko kierownik opowiadał krótko, że był kilka
razy w Pekinie. Być może faktycznie był. Miałem wrażenie, że jest kimś ważnym. Patrole
wojskowe, które zatrzymywały nas po drodze, po zobaczeniu jego legitymacji puszczały nas
natychmiast. Legitymacja pani przewodnik nie robiła na nich aż tak dużego wrażenia.
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A może chcieli nam pokazać więcej niż przewidywał oficjalny program? Może chcieli, by ci
nieliczni turyści ze świata (ponoć z tzw. Zachodu przyjeżdża rocznie 3500 turystów) coś
rzeczywiście zobaczyli. Gdyby tak miało być, to cała trójka naszych opiekunów musiałaby się
dogadać. Przy panującym tam braku zaufania jednego człowieka do drugiego uważam takie
porozumienie za nierealne. Raczej stawiam na ich brak rozeznania w świecie. Oni nie wiedzieli, że
ich wieś i wieś naszą dzieli przepaść cywilizacyjna. Nie wiedzieli, że krowa z drewnianą sochą i
ciągnik na "holzgas " jako standard technologiczny to u nas zjawiska historyczne. Władza tworząc
wąską, uprzywilejowaną kastę ludzi, których dopuszczają do kontaktu z dewizowcami, wcale nie
ma łatwego zadania. Porusza się po cienkiej granicy. Żeby przewodnik mógł zrozumieć co będzie
turystę szokować, i niechcianych szoków mu odmawiać, musi wejść w wyobraźnię przyjezdnego.
Ale żeby to zrobić trzeba mieć porównanie z tym co jest po drugiej stronie. A puścić urzędnika
północnokoreańskiego na drugą stronę to z kolei zaryzykować, że przestanie wierzyć w wiadomości
sączone każdego dnia do jego umysłu. Pojawi się sceptycyzm, czy droga, którą kroczą jest
rzeczywiście właściwa. Urzędnik może się zepsuć i stracić swoją przydatność.

Kiedyś tam jeszcze w czasie studiów mój wykładowca powiedział, że w krajach
niemieckojęzycznych istnieje takie pojęcie jak Aha-Efekt. Stan w którym nagle coś zrozumiesz.
Starasz się, czytasz, obserwujesz i nic. Zrozumienie nie przychodzi. A potem nagle: jest, aha... Do
mnie tak przyszło w Korei pojęcie pańszczyzny i feudalizmu. Moje dotychczasowe wyobrażenia
opierały się o naukę historii, języka ojczystego i w jakimś stopniu o film "Janosik" z Markiem
Perepeczką. Tam jeszcze jako dziecko widziałem chłopów okradanych przez pana i pracujących na
jego rzecz. Ale pan ich do końca nie złamał. Chłopi nie przestali wierzyć, że wolność jest ich
prawem. Mieli swoją godność i niektórzy z nich o tę wolność walczyli. Tam w Korei jadąc przez
wsie widziałem ludzi, którzy odebrali sobie prawo do wolności. Uwierzyli, że im prawo do buntu
nie przysługuje. A może jednak ten bunt tli się gdzieś głęboko na dnie duszy. Może wybuchnie
przy sprzyjających warunkach zamieniając się w prymitywny zwierzęcy odwet na swoich
krzywdzicielach. Jak u Żeromskiego chłop odzierający martwego powstańca z ubrań mścił się
nieświadomie za lata hańby i wyzysku, tak pewnie i ten koreański chłop zabije kiedyś z lubością
swego współczesnego oprawcę. Ale jeszcze nie ten czas.
Póki co nasz kierowca mknął przez wiejskie szutrowe drogi, wzburzając kurz i bez przerwy
trąbiąc na nieprzebrane rzesze pieszych i rowerzystów poruszających się po obu stronach drogi.
Pierwsze co mnie zdziwiło, to fakt, że zupełnie się z tymi ludźmi nie liczył. Traktował ich tak, jak
kierowca u nas traktuje owady rozbijające się o przednią szybę. Byli dla niego niczym. Skoro na
pokładzie busa jechało dwóch przewodników namaszczonych przez władzę i pięciu dewizowców
przynoszących upragnione euro i dolary, to należał im się najwyższy szacunek. Z drogi bydlaczki,
robić miejsce. Najpierw byłem pewny, że kogoś zabije. Ale tubylcy widać byli przyzwyczajeni do
takiego traktowania, bo robili uniki z niewyobrażalną zręcznością. Lusterko busa wystające mocno
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na bok mijało minimalnie głowy miejscowych. Byłem pewien, że zaraz roztrzaska komuś głowę.
Patrzyliśmy na ten ponury spektakl z przerażeniem i przygnębieniem. Po pewnym czasie, gdy
stwierdziliśmy, że jednak nie zostaniemy świadkami śmiertelnego wypadku, zaczęliśmy żartować.
To taki rodzaj żartu, który jest żartem właśnie, ale pomieszanym z przerażeniem i zadziwieniem: "zobacz tę kobiecinę z rowerem. Założę się, że razem z rowerem przeskoczy przez fosę". I
rzeczywiście przeskoczyła. Instynkt samozachowawczy dodał jej sił. Jedna jednak nie zdążyła
uskoczyć i rąbnął ją samochodem. Na szczęście nie zrobił jej większej krzywdy.

Gdybym przyjął, że mamy kierowcę psychopatę, to wszystko byłoby w porządku. Tacy
zdarzają się pod każdą szerokością geograficzną. Ale jego zachowanie wg panujących tam norm nie
było zachowaniem dewiacyjnym. Nasi przewodnicy doskonale się bawili, podśmiechiwali razem z
kierowcą i komentowali sytuację na drodze. Jestem przekonany, że nie widzieli nic zdrożnego w
zachowaniu kierowcy. Najbardziej jednak zdziwili mnie chłopi na których trąbił. Nie było w ich
zachowaniach i spojrzeniach ani grama buntu. Pamiętam twarz kobiety, którą potrącił. Była
przestraszona i zaskoczona, ale nie zdenerwowana. Tak jakby wiedziała, że nie ma prawa się
sprzeciwiać. Nic do mnie nie przemówiło tak mocno w czasie całej podróży do Korei, jak właśnie
przerażająco pokorne spojrzenie tych ludzi. Te wszystkie pojęcia, które są dla nas oczywiste, jak
godność, równość czy wolność, tam wydają się nie istnieć. Nigdzie na świecie nie widziałem ludzi
tak milczących na własną krzywdę. Podejście kierowcy do mieszkańców wsi i ich reakcję
odebrałem jako przedstawienie w pigułce panujących tam stosunków społecznych.
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CHINY - KOREA PÓŁNOCNA
1. dzień (17.07): WARSZAWA – PEKIN. Wylot z
Warszawy do Pekinu o godz. 16:25. Przylot do Moskwy
o godz. 19:40. Wylot z Moskwy o godz. 21:35.
2. dzień (18.07): PEKIN
Przylot do Pekinu o godz. 09:50. Pobyt indywidualny
bez świadczeń.
3. dzień (19.07.2015): PEKIN
Pobyt indywidualny bez świadczeń.
4. dzień (20.07): PEKIN – PYONGYANG Odlot z
Pekinu o godz. 12:00. Przylot do stolicy Korei
Północnej Pyongyang o godz. 15:00. Po południu
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
PYONGYANG („Morska Równina”): Wizyta na
wzgórzu Mansu - to kolejne, jedno z najważniejszych
miejsc kraju. Stoją tu gigantyczne pomniki z brązu Kim
II Sunga i Kim Dzong IIa. Przejazd do Pomnika
Chollima - znajdujący się na wzgórzu Mansu
przedstawia skrzydlatego konia, który według legendy
reprezentuje duchy innowacji i postępu; w czasach rekonstrukcji Korei Północnej po Wojnie
Koreańskiej (1950-1953) symbol ten był szczególnie podkreślany w polityce propagandowej; ma
on odzwierciedlać politykę Korei Północnej dążącą do odbudowania kraju po Wojnie Koreańskiej
w tempie właśnie tego mitycznego konia. Kolacja, nocleg.
5. dzień (21.07.2015): PYONGYANG - NAMPO - PYONGYANG
Śniadanie. Przejazd do portowego miasta NAMPO, na zachodnim wybrzeżu kraju. Wizyta na
farmie, gdzie lokalna ludność wspólnie żyje i pracuje. Zwiedzanie lokalnego farmerskiego domu
lub przedszkola. Następnie przejazd do Zapory Zachodniomorskiej, dumy Korei Północnej. Ma 8
km długości i przecina rzekę Taedonggan w miejscu ujścia do Morza Wschodniego (Japońskiego).
Zapora ma redukować zagrożenia powodziowe dla Pyongyang, a także jest lokalnym źródłem
energii. Przez zaporę przebiega linia kolejowa i trasa samochodowa. Obiad. Powrót do Pyongyang
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przez centrum Nampo. Zwiedzanie koreańskiego Art Studio z różnorodnymi formami sztuki
koreańskiej i propagandy. Kolacja, nocleg.
6. dzień (22.07.2015): PYONGYANG - MYOHYANG - PYONGYANG
Śniadanie. Śniadanie. Przejazd na północ kraju na malowniczą górę Myohyang. Znajduje się tu
Międzynarodowa Wystawa Przyjaźni z kolekcją prezentów, jakie Kim Ir Sen przez lata
otrzymywał od przedstawicieli wielu krajów świata. Zajmują one kilka pięter obiektu. (Na miejscu
należy zdjąć buty i trzymać złożone ręce, by zachować porządek i czystość podłóg). Z balkonów
obiektu roztacza się piękny widok na okolice. Przejazd do buddyjskiej świątyni Pohyon z XI w.
Krótki spacer w pięknej scenerii. Obiad. Powrót do Pyongyang. Zwiedzanie Koreańskiego Studia
Filmowego, gdzie są kręcone wszystkie filmy koreańskie. Kolacja, nocleg.
7. dzień (23.07.2015): PYONGYANG
Śniadanie. Wcześnie rano przejazd w stronę Kaesong. Najpierw przyjazd do Panmunjom, do
Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej na granicy
obu Korei, a uważanej za najbardziej zmilitaryzowaną
przestrzeń na świecie. Tu, na 38 równoleżniku
szerokości geograficznej, odbywały się negocjacje
pomiędzy Koreami i podpisano porozumienie
amerykańsko – koreańskie po Wojnie Koreańskiej w
1953 r. Grupie towarzyszyć będzie urzędnik, pełniący
funkcję przewodnika podczas zwiedzania Panmunjom.
Następnie przyjazd do KAESONG, stolicy Koryo pierwszego zjednoczonego państwa Półwyspu
Koreańskiego w latach 918 – 1392. W części miasta
znajduje się Kompleks Przemysłowy, który stanowi
strefę wolnego handlu. Została ustanowiona jako wspólne przedsięwzięcie Korei Północnej i
Południowej po ociepleniu stosunków pod koniec lat 90. Pozwala ona Korei Południowej na
produkcję w Korei Północnej. Znajduje się tutaj także stacja z koleją łączącą oba kraje Półwyspu
Koreańskiego. Miejsce to ma wyrażać nadzieję na zjednoczenie. Miasto Kaesong, w
przeciwieństwie do znacznej części kraju, nie zostało zniszczone podczas Wojny Koreańskiej.
Obiad. Zwiedzanie Muzeum Koryo w starej części miasta; wcześniej, przez ok. 1000 lat był tu
Uniwersytet Konfucjanizmu. Przerwa na ewentualny zakup znaczków, kartek pocztowych,
pamiątek. Następnie zwiedzanie grobowca króla Kongmina i jego mongolskiej żony z czasów
dynastii Koryo. Zwiedzanie Koreańskiego Muzeum Wojny, którego wielkość i liczba eksponatów
są imponujące. Zwiedzanie USS Pueblo – to amerykański statek zdobyty w 1968 roku, znajdujący
się w Korei Północnej i służący jako pokazowe trofeum. Powrót Kolacja, nocleg.
8. dzień (24.07.2015): PYONGYANG - PYONGSONG - PYONGYANG
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Śniadanie. Następnie przejazd do górniczego miasta PYONGSONG. Na Centralnym Placu
znajduje się ogromny pomnik młodego Kim II Sunga i Muzeum Historyczne. Obiad. Wizyta w
Wyższej Szkole Kim Jong Suka, gdzie dyrektor oprowadzi po szkole, a także umożliwi udział
w lekcji i kontakt ze studentami. Powrót do Pyongyang. Wizyta w Grand People's Study House, w
którym znajduje się główna biblioteka kraju i odbywają się różnorodne zajęcia edukacyjne i
dydaktyczne. Kolacja, nocleg.
9. dzień (25.07.2015): PYONGYANG - WONSAN - KUMGANG
Śniadanie. Przejazd do Wonsan. Po drodze postój przy wodospadach Ullim (ullim znaczy "echo"),
odkrytych przez koreańskich żołnierzy w 2001 r. .
Przyjazd do WONSAN - zwiedzanie miasta, stolicy
prowincji Kangwon, położonego na wschodnim
wybrzeżu; jest głównym portem kraju.Następnie
przejazd na plażę Sijungho, gdzie będzie możliwość
spotkania lokalnej ludności, chętnie przebywającej tu
dla odpoczynku. Następnie przejazd do Kumgang Gór Diamentowych. Podziwianie Zatoki Samil,
która uważana jest za jedno z najbardziej
malowniczych miejsc tej części Korei. Długa na 6 km
i głęboka na13 m stanowi najgłębszą lagunę Korei.
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.
10. dzień (26.07.2015): KUMGANG - PYONGYANG
Śniadanie. Wędrówka w malowniczym paśmie Gór Diamentowych, które stanowią częśc Gór
Wschodniokoreańskich. Podziwianie górskich
krajobrazów, z licznymi sterczącymi skałami,
wodospadami, lagunami, źródłami mineralnymi.
Obiad. Powrót do Pyongyang. Kolacja, nocleg.
11. dzień: PYONGYANG - Victoria Day
Śniadanie. Przejazd do jednego z najważniejszych
miejsc dla Koreańczyków: do Pałacu Kumsusan,
dawnej rezydencji Kim Ir Sena, gdzie obecnie
znajduje się mauzoleum z zabalsamowanymi ciałami
Kim Ir Sena i Kim Dzonga II; w związku z
zamknięciem mauzoleum do dnia 07.07 (wg bieżących
informacji, które mogą ulec zmianie) zwiedzanie z
zewnątrz i wizyta na placu przed mauzoleum konieczność ubrania się w odpowiedni formalny strój. Następnie wizyta na cmentarzu
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Męczenników Rewolucji, gdzie pochowani są żołnierze walczący z Japonią podczas Wojny
Koreańskiej. Obiad. Przejażdżka metrem (kilka stacji) z licznymi mozaikami, żyrandolami.
Następnie Łuk Triumfalny – największy na świecie, przewyższający także ten w Paryżu,
upamiętniający powrót Kim Il Sunga do ojczyzny po 20 latach walk w Japonii.
Wizyta w Parku Moran, gdzie tysiące ludzi zbiera się, tańczy, śpiewa nadając temu miejscu
niepowtarzalną atmosferę. W obchodzonym tego dnia Victoria Day możliwość włączenia się
we wspólne świętowanie. Wjazd na Wieżę Juche wysokości 170 metrów z widokiem na stolicę;
stanowi symbol ideologii reżimu Korei Północnej. Przy wieży znajduje się pomnik Party
Foundation, przedstawiający młot, sierp i pędzel. To symbole partii. Spacer wokół Placu Kim II
Sunga, gdzie odbywają się wszelkie parady i spotkania. Kolacja, nocleg.
12. dzień (28.07.2015): PYONGYANG - PEKIN
Śniadanie. Transfer na lotnisko, odlot z Pyongyang o godz. 08:50, przylot do Pekinu o godz. 09:55.
Pobyt indywidualny .
13. dzień (29.07.2015): PEKIN
Pobyt indywidualny.
14. dzień (30.07.2015): PEKIN - WARSZAWA
Odlot do Polski o godz. 11:40. Przylot do Moskwy o godz. 14:45. Odlot z Moskwy o godz. 17:45.
Przylot do Warszawy o godz. 18:50.

TERMIN: 17.07 - 30.07.2015
Cena zawiera:
- przelot na trasie Pekin - Pyongyang – Pekin Air Koryo
- zakwaterowanie: Korea Północna - 4* w pokoju 1/2-osobowym
- posiłki: Korea Północna: śniadania, obiady i kolacje zgodnie z
programem
- transfery lotnisko – hotel - lotnisko na terenie Korei Północnej
- zwiedzanie wg programu i bilety wstępów na terenie Korei Północnej
- transport z klimatyzacją na terenie Korei Północnej
- usługi angielskojęzycznego przewodnika na terenie Korei Północnej
- ubezpieczenie KL, NNW
- opłata wizowa do Korei Północnej (aktualnie 55 EUR od osoby)
- VAT
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Cena nie zawiera:
- biletu lotniczego na trasie Warszawa – Pekin, Pekin – Warszawa przez Moskwę liniami lotniczymi
Aeroflot
- ewentualnej wizy do Chin 250 PLN (jednokrotna) - do 72 godzin w Pekinie nie jest wymagana
- świadczeń w Chinach
- opłat za ewentualne fotografowanie i filmowanie
- zwyczajowych napiwków

Uwaga: Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie, np.
kolejności zwiedzania, a także ewentualnych zmian narzuconych przez stronę koreańską.
Podane godziny lotów są przykładowe i mogą ulec zmianie zgodnie z obowiązującym rozkładem
lotów linii lotniczych.
DOKUMENTY WIZOWE - OGÓLNE UWAGI:
• paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu i posiadać minimum tyle wolnych
stron na wizy, ile odwiedzanych krajów (czyli jedna strona na każdy kraj).
• Zdjęcia: aktualne kolorowe zdjęcia paszportowe EN FACE
• Wnioski wizowe prosimy wypełnić: czytelnie, DRUKOWANYMI literami, bez poprawek i skreśleń.
Proszę o taki podpis na wniosku jak w paszporcie
• W razie jakichkolwiek niepewności proszę o pozostawienie pustej rubryki i dołączenie na oddzielnej
kartce informacji lub przesłanie mailem skanu wniosku do sprawdzenia przed wysłaniem do nas
pocztą. Ambasady niechętnie patrzą na jakiekolwiek skreślenia i poprawki.

• W przypadku potwierdzenia wyjazdu wyślemy w odpowiednim terminie wzory / dane do

wypełniania wniosków. Prosimy nie uzupełniać punktów ogólnych, typu: nazwa firmy / organu
zapraszającego, data wjazdu / wyjazdu. Uzupełnimy sami dla ujednolicenia.
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DOKUMENTY DO WIZY KOREAŃSKIEJ:
-skan paszportu ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z min. 1 wolną stroną na każdą wizę
-skan zdjęcia: aktualne kolorowe paszportowe „EN FACE” z jasnym tłem
-wypełniony 01 formularz wizowy
WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE DO CHIN:
Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko
na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek stanowią
międzynarodowe lotniska w Pekinie, Szanghaju, Kantoniei Chengdu, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności
zezwolenia do 72 godzin. (MSZ)
W przypadku dłuższego pobytu konieczna jest wiza, o którą można ubiegać się w Ambasadzie w Warszawie. Koszt
wynosi 250 PLN od osoby.

