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Фатеева А. Ю. Маслобойный завод ссыльного поляка Савичевского: архивные данные как основа для 

познавательного туризма. Представлена истории создания маслобойного завода у села Шимбилик Крас-

ночикойского района Забайкальского края, который был устроен в п.п. XIX в. ссыльным поляком К. О. Са-

вичевским. На заводе изготавливались кедровое масло и мыло. В статье рассматривается личность учреди-

теля завода, описываются традиционные блюда из кедровых орехов и процесс изготовления кедрового ма-

сла. Полученные в результате архивных поисков и работы с информаторами данные могут быть использо-

ваны для организации экскурсий на территорию  национального парка „Чикой”. 

 

Fateeva A. Yu. Cedar oil factory built by an exiled Pole Savichevsky: archive data as the basis for tourism. The 

article is devoted to the history of creation of a butter factory near the village of Shimbilik, Krasnochikoysky dis-

rict of the Transbaikal region, which was organized in the 19th century by an exiled Pole K. O. Savichevsky. The 

factory produced cedar oil and soap. The article examines the identity of the plant founder, describes traditional di-

shes made from pine nut cores and cedar oil production process. The data obtained as a result of archival search 

and the work with informants can be used to organize excursions to the territory of the "Chikoy" National Park. 
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Zarys treści 
 

Przedstawiono historię olejarni koło wioski Szimbi-

lik (rejon krasnoczikojski, Kraj Zabajkalski), którą stwo-

rzył w I połowie XIX wieku polski zesłaniec К. О. Sa-

wiczewski. W zakładzie tym produkowano olej z na-

sion limby syberyjskiej, a także mydło. Omówiono po-

stać założyciela zakładu, opisano tradycyjne potrawy 

przygotowywane z orzeszków limbowych oraz pro-

ces produkcji oleju limbowego. Informacje zebrane 

w trakcie kwerendy archiwów oraz przeprowadzo-

nych wywiadów mogą być wykorzystane do orga-

nizacji wycieczek na obszar Parku Narodowego 

„Czikoj”. 
 

WPROWADZENIE 

 

Rozwój turystyki poznawczej w kontekście obsza-

rów chronionych z każdym rokiem nabiera w Ro-

sji coraz większego znaczenia (por. np. JEWSTRO-

PJEWA, SZCZYPEK, ALIOSZINA, 2016). Jedną z fun-

kcji parków narodowych, zgodnie z art. 13 Prawa 

Federalnego RF „О obszarach szczególnie chro-

nionych” jest zachowanie dziedzictwa historycz-

no-kulturowego, prowadzenie działań w zakresie 

organizacji i rozwoju regulowanej turystyki i wy-

poczynku, prowadzenie pracy ekologiczno-oświa-

towej (w tym muzealnej i wystawienniczej).  

Organizacja turystyki poznawczej w kierunku hi-
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storyczno-kulturowym zakłada opracowanie tras 

wycieczkowych na podstawie wiarygodnych infor-

macji z wyraźnym kontekstem historycznym, etno-

graficznym i archeologicznym.  

Każdy z obszarów szczególnie chronionych 

o znaczeniu federalnym w granicach Kraju Zabaj-

kalskiego proponuje zwiedzającym trasę z zagad-

nieniami historycznymi. Trasa Rezerwatu Daurs-

kiego „Legendy stepowe” prowadzi przez pomni-

ki przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe Przy-

ononia (Приононьe). Turyści mają możliwość zo-

baczenia grobów płytowych, pomników z epoki 

wczesnego neolitu, zapoznania się z legendami 

o bohaterze buriackiego eposu – księciu Babża Ba-

ras-batorze i wielkim zdobywcy Czyngis-chanie. 

Trasa w Rezerwacie Sochondińskim „Śladami Pal-

lasa” proponuje turystom unikatową możliwość 

wejścia na główny obiekt-walor rezerwatu – górę-

golec Sochondo. Właśnie tą drogą ponad 200 lat 

temu po raz pierwszy na wierzchołek Sochondo 

wspiął się uczestnik ekspedycji botanika i zoolo-

ga Petera Simona von Pallasa, student Nikita So-

kołow. Trasy w Parku Narodowym „Ałchanaj” bez-

pośrednio nawiązują do legend eposu buriacko-

mongolskiego i elementów etnograficznych. 

Park Narodowy „Czikoj”, położony w połud-

niowo-wschodniej części rejonu krasnoczikojskie-

go w Kraju Zabajkalskim, graniczącym na połud-

niu z Mongolią, został utworzony w 2014 roku  

i obecnie znajduje się w fazie organizacji. Dalszy 

rozwój turystyki poznawczej zakłada opracowanie 

tras wycieczkowych po obszarze parku i w jego 

sąsiedztwie, zarówno o charakterze historycznym, 

jak i przyrodniczym. Walory przyrodnicze są wy-

starczająco popularne, o historycznej przeszłości 

terenu parku natomiast wiadomo bardzo niewie-

le.  Wynika to z faktu, że większość punktów osad-

niczych zostało dawno porzuconych, a wcześniej 

były one związane z przemysłem wydobywczym. 

Materiały archiwalne praktycznie nie zachowały 

się. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Parku Na-

rodowego „Czikoj” jest jednak ściśle związane  

z historią rejonu krasnoczikojskiego, tradycjami  

i historią okolicznych miejscowości, które leżą na 

trasie wędrówki turystów do parku narodowego. 

 

MATERAŁ I METODY 
 

W celu zapewnienia wiarygodności i dokładności 

komentarzy wycieczkowych w 2017 roku Park Na-

rodowy „Czikoj” rozpoczął gromadzenie danych 

przeznaczonych do organizacji przyszłych tras tu-

rystycznych. W związku z programem prac nau-

kowo-badawczych rozpoczęto zbieranie informacji 

o walorach historycznych na obszarze parku i w 

jego sąsiedztwie. Źródłem informacji były zbiory 

Państwowego Archiwum Kraju Zabajkalskiego, 

a także wiadomości przekazane przez mieszkań-

ców rejonu krasnoczikojskiego. Główną metodą ba-

dawczą była metoda porównawczo-historyczna, 

jak również empiryczna – zbieranie informacji od 

najstarszych mieszkańców rejonu. Prace E. W. SIE-

MIONOWA (2005) „Мiejsce polskich zesłańców poli-

tycznych w życiu gospodarczym i kulturalnym Za-

bajkala” i M. Ju. TIMOFIEJEWEJ (2001) „Uczestnicy 

polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego na ze-

słaniu zabajkalskim (lata 1830–1850)” stały się pod-

stawą dla poszukiwań ogólnego kontekstu uzyska-

nych informacji. W roku 2018 opublikowano rów-

nież wstępne wyniki badań (FATIEJEWA, 2018). 

W ramach poszukiwań uzyskano informacje 

o obiekcie perspektywicznym dla przyszłej organi-

zacji turystyki poznawczej: olejarni koło wsi Szim-

bilik (65,9 km оd centrum rejonowego – wioski 

Krasnyj Czikoj). Wiadomo, że zakład ten funkcjo-

nował we wspomnianej wiosce w połowie XIX w. 

i produkował olej z nasion (orzeszków) limby sy-

beryjskiej (Pinus sibirica; fot. 1–3) i mydło (rys. 1). 

Założycielem tego zakładu był polski zesłaniec 

Konstanty Józefowicz Sawiczewski (Константин 

Осипович Савичевский). Z „Korespondencji w związ-

ku z prośbą chłopa Sawiczewskiego o zezwolenie 

na utworzenie olejarni w gminie urłuckiej” („Пере-

пискa по поводу прошения крестьянина Савичевс-

кого о разрешении ему устроить маслобойный за-

вод в Урлукской волости” – GAZK 15801, l. 2) wy-

nika, że w celu utworzenia zakładu Sawiczewski 

dzierżawił od chłopów wsi 4 dziesięciny ziemi na 

10 lat. W zbiorach Państwowego Archiwum Kra-

ju Zabajkalskiego znaleziono 12 dokumentów zwią-

zanych z osobą K. Ju. Sawiczewskiego. 

Wieś Szimbilik jako miejsce do ulokowania za-

kładu przetwórstwa orzechów limbowych nie zo-

stała wybrana przez Sawiczewskiego przypadko-

wo. Dużą rolę pod tym względem odegrało dogod-

ne położenie geograficzne (rys. 1). Mówią o tym in-

formacje zebrane na początku XX w. przez zabaj-

kalskiego krajoznawcę N. S. Tiażełowa. Według nie-

go Szimbilik powstał pod koniec XVIII w. (praw-

dopodobnie w 1792 roku.) na miejscu gospodars-

twa (заимкa) staroobrzędowego chłopa ze wsi Ba-

rachojewo o nazwisku Barachojew, w wyniku prze- 
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Fot.  1–3. Las limbowy (Pinus sibi-

   rica), szyszka limby, nasiona lim-

   by w łuskach i bez nich (fot. A.  

   Ju. Fatiejewa) 

Фот. 1–3. Кедровник (Pinus sibiri-

   ca), кедровая шишка на ветке, 

   кедровые орехи в шелухе и без 

   (фот. А. Ю. Фатеевой) 

Photo 1–3. Cedar Siberian (Pínus 

   sibírica), "сedarwood", cedar cone 

   on a branch, cedar nuts in the 

   husk and without (phot. by A. Yu. 

   Fateeva) 

  

 

 
 

 

Rys. 1. Lokalizacja fabryki oleju  

   i mydła K. J. Sawiczewskiego: 

   1 – granica państwowa, 2 – grani-

   ce obszaru Parku Narodowego 

   „Czikoj”, 3 – prawdopodobne miej-

   sce lokalizacji fabryki, 4 – Park Na-

   rodowy „Czikoj”, 5 – droga Kras-

   nyj Czikoj – Jamarowka, 6 – histo-

   ryczne nazwy miejscowości (XIX 

   wiek)    

Рис. 1. Карта-схема расположения 

   масло-мыловаренного завода К. 

   О. Савичевского: 

   1 – государственная граница, 2 – 

 

   граница территории ФГБУ Национальный парк „Чикой”, 3 – предпологаемое место раcположения завода,  

   4 – Национальный парк „Чикой”, 5 – дорога Красный Чикой – Ямаровка, 6 – исторические названия на-

   селенных пунктов (по картам XIX в.)  

Fig. 1. Schematic map location of the oil-soap factory by K. O Savichevsky: 

   1 – state boundary, 2 – boundary of “Chikoy” National Park, 3 – estimated location of oil-soap factory, 4 – 

   “Chikoy” National Park, 5 – road: Krasnyi Chikoy – Yamarovka, 6 – historical names of localities (XIXth century) 
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siedlenia ludności z wiosek leżących nad środko-

wym biegiem Czikoja. Przez wieś prowadziła polna 

droga do Jamarowskich wód mineralnych (rz. Ja-

marowka). Od Szimbilika w połowie XIX w. zbu-

dowano bezpośrednią drogę w celu dostawy zboża 

mieszkańcom miejscowości położonych nad Amu-

rem: prowadziła ona na Ingodę koło wsi Doronin-

skoje, skąd zaczynał się spław zboża. Z Szimbilika 

biegła także druga droga – w kierunku doliny rze-

ki Chiłok: prowadziła ona do wsi Malieta przez Pas-

mo Zorgolik (GAZK 1411, l. 64). Zatem wieś Szim-

bilik leżała blisko lasów limbowych, dostarczających 

surowca i możliwy był stąd wywóz wytworzonego 

produktu. Według N. S. Тiażełowa zebrane orzechy 

i inne wyroby lokalnej produkcji były tradycyjnie 

spławiane na tratwach (razem z drewnem) do 

Wierchnieudińska (dzisiejsze Ułan-Ude), dokąd tak-

że dostarczano jamarowską wodę mineralną 

(GAZK 1411, l. 62). 
 

 
 

Fot. 4. Szimbilik, 2018 – widok z zachodu (fot. A. Ju. Fa-

   tiejewa) 

Фот. 4. Шимбилик, 2018 – вид с запада (фот. А. Ю. Фа-

   теевой) 

Photo 4. Shimbilik, 2018 – view from west (phot. by A. 

   Yu. Fateeva) 

 

WYNIKI 
 

 W trakcie badań zebrano wystarczającą ilość ma-

teriałów odnośnie do osoby założyciela zakładu, 

procesu produkcji oleju limbowego i mydła. Ma-

teriały te mogą być wykorzystane w czasie prowa-

dzenia wycieczek.  

О zesłańcu-założycielu fabryki oleju i mydła 

w Szimbiliku, Konstantym Józefowiczu (Osipowi-

czu) Sawiczewskim wiadomo niezbyt wiele. Stu-

diował on w Uniwersytecie Krakowskim w czasie, 

gdy został aresztowany w 1838 roku. Został osą-

dzony za „utworzenie w mieście Warszawa (…) taj-

nego towarzystwa („Stowarzyszenia Ludu Polskie-

go”), bycie w nim członkiem, czynne rozprzestrze-

nianie reguł demokratycznych i przyciągnięcie wie-

lu do niego…” (GAZK 1184, l. 5). Student został po-

zbawiony wszelkich praw, stanu i zesłany na Sybe-

rię. Sąd skazał 17-letniego buntownika na katorgę 

na okres 5 lat, а potem – na przymusowe osiedle-

nie. Do Irkucka przybył on w styczniu 1840 r., skąd 

został skierowany do pracy do fabryki w Nerczyń-

sku, dokąd zresztą wysłano wszystkich dziesięciu 

uczestników warszawskiej grupy „Stowarzyszenia 

Ludu Polskiego”: nazywano ich Świętokrzyżcami, 

ponieważ zbierali się oni w mieszkaniu poety i re-

wolucjonisty Gustawa Ehrenberga przy ul. Święte-

go Krzyża. Sawiczewski był jednym z przywódców  

Świętokrzyżców (SZOSTAKOWICZ, 1983). W lipcu 

1840 roku, zgodnie z decyzją imperatora, Sawiczew-

ski został zwolniony z ciężkich prac ze względu 

na młody wiek („ввиду молодости”) (GAZK 1271 

l. 337–337об) i został skierowany do okręgu nerczyń-

skiego, do gminy (wołost’) uspieńskiej (GAZK 1285, 

l. 1об-2), а następnie – do twierdzy kudarińskiej 

w okręgu wierchnieudińskim (GAZK 1285, l. 5].   

Jak mówią dokumenty, Konstanty J. Sawiczew-

ski poruszał się po Zabajkalu (Кiachta, Nerczyńsk, 

Аksza, gubernia irkucka) pod nadzorem policji na 

podstawie specjalnych zezwoleń  (GAZK 1184, l. 8). 

W Kiachtie dawał on lekcje muzyki, ponieważ był 

wspaniałym pianistą. Zgodnie „Z decyzją Genera-

ła-gubernatora Wschodniej Syberii odnośnie do wy-

dania zezwoleń przestępcy politycznemu Sawiczew-

skiemu na obszar guberni irkuckiej” w latach 1851–

1852 Sawiczewski prosił o pozwolenie na zamiesz-

kanie w handlowej osadzie Kiachty, „gdzie on teraz 

przebywa, w celu prowadzenia tam lekcji muzyki” 

(GAZK 1184, l. 4об). 

W spisach więźniów politycznych przebywają-

cych na katordze w Kraju Zabajkalskim, znajduje 

się opis Sawiczewskiego: „o czystej twarzy, nos do-

syć szeroki, oczy jasnoszare, włosy ciemnoblond, 

wzrostu 2а 4 вер.” (161 cm) (GAZK 47, l. 19). Wia-

domo, że К. J. Sawiczewski był przyjacielem deka-

brysty W. K. Küchelbeckera. Poznali się w Akszy 

w 1842 r. Küchelbecker poświęcił Sawiczewskiemu 

dramat „Iwan, kupiecki syn”. Z Sawiczewskim  Kü-

chelbecker dzielił się swoimi planami twórczymi, 

omawiał z nim przygotowane teksty. Konstanty Sa-

wiczewski był pierwszym słuchaczem dramatu 

„Włoch”, trzech rozdziałów „Iżorskiego”, był też 

pierwszym krytykiem poety. Obaj mieli także wspól-

nych uczniów (SIEMIONOW, 2005).  

W celu utworzenia fabryki zesłaniec musiał 

należeć do jakiegokolwiek stanu. W sierpniu 1852 
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roku „przydzielony do osiedlenia w twierdzy kuda-

rińskiej przestępca polityczny Konstanty Sawiczew-

ski zwrócił się do przewodniczącego wierchnie-

udińskiego sądu ziemskiego z prośbą o zaliczenie 

do stanu chłopskiego gminy urłuckiej do wsi Ur-

łuckoje zgodnie ze zgodą wyrażoną przez miesz-

kańców wsi” (ГАЗК 7078, l. 1–5) (rys. 2). W listo-

padzie 1852 roku prośba Sawiczewskiego została 

spełniona. Uzyskał on status chłopa handlującego 

„na podstawie zaświadczenia trzeciego stopnia” 

(ГАЗК 72, l. 2, 6). 

 

 
 

Rys. 2. Strona tytułowa pisma o zaliczenie do stanu chłop-

   skiego 

Рис. 2. Титульный лист дела о причислении в сосло-

   вие крестьян 

Fig. 2. The title page of the archive file F1 1o D7078 about 

   conferment rank of peasant to Savichevsky К. О. 

 

We wrześniu 1853 r. Sawiczewski przygoto-

wał pismo skierowane do imperatora z prośbą o wy-

rażenie zgody na utworzenie fabryki „do produkcji 

oleju z nasion limbowych w Szimbiliku w gminie 

Urłuk” (ГАЗК 15801, l. 2) (rys. 3). W celu organiza-

cji fabryki sporządzono umowę z szimbilickimi 

chłopami, w której zapisano, że będą od nich dzier-

żawione 4 dziesięciny ziemi na 10 lat zа 2 ruble 

w srebrze rocznie. Umowa ta również mówiła, że 

Sawiczewski będzie mógł bezpłatnie korzystać  

z miejscowych łąk do wypasu bydła związanego 

z zakładem. W omawianej umowie znalazły się na-

zwiska co najmniej 35 mieszkańców Szimbilika, 

natomiast dokument kończy świadectwo obecnoś-

ci chłopa, który założył tę osadę: „rękę przyłożył 

szimbilicki wiejski starosta Barachojew i z powodu 

tego, że nie umie pisać przystawił pieczęć” 

(ГАЗК 15801, l. 3). 25 października 1853 roku Sa-

wiczewski otrzymał zgodę na budowę olejarni 

(ГАЗК 15801, l. 14) (rys. 4). Tutaj też przygoto-

wał on produkcję  mydła. 

 

 
 

Rys. 3. Prośba o wyrażenie zgody na budowę olejarni 

Рис. 3. Прошение об устроении маслобойного завода 

Fig. 3. Request of Savichevsky about the right to build 

   an oil-soap factory 

 

Pozytywną reakcję chłopów na budowę fabry-

ki na ich ziemi można wytłumaczyć faktem, że zbie-

ranie i przeróbka szyszek limby była i jest trady-

cyjnym zajęciem miejscowej ludności, а obecność 

zakładu, to możliwość zbytu surowca. Ta sfera dzia-

łalności bezpośrednio wpływała na byt miejscowej 
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Rys. 4. Pokwitowanie przez K. J. Sawiczewskiego odbioru 

   prawa do budowy fabryki 

Рис. 4. Подпись К. О. Савичевского о получении пра-

   ва устройства завода 

Fig. 4. Signature of K. O. Savichevsky about getting the 

   legal right to build an oil-soap factory 

 

ludności z powodu sezonowości zbiorów szyszek. 

Tradycyjnie w takich miejscach chałupniczo przy-

gotowywano olej limbowy. Najstarsza mieszkan-

ka wsi Fomiczowo Warwara Andriejewna Owczin-

nikowa (rocznik 1926) opowiedziała o tradycyjnej 

rodzinnej technologii wytwarzania oleju z nasion 

limby: na dnie wielkiego pojemnika układano tka-

ninę, na którą kładziono ubite zmielone jądra na-

sion i zalewano je wrzątkiem. W miarę mieszania 

na powierzchni gromadziła się cienka warstwa 

tłuszczu, który dokładnie zbierano, następnie – 

ciągnąc za skraj tkaniny – wyciskano jądra. Odciś-

nięte makuchy (wytłoki) suszono w celu dodawa-

nia do herbaty zamiast mleka, albo zamrażano 

w postaci kuleczek. Można je było potem przygry-

zać podczas picia herbaty lub zalewać niewiel-

ką ilością wrzątku i maczać naleśniki (блины)  

w „mleczku limbowym”. W ten sposób z centna-

ra nasion można było uzyskać 15 kg limbowego 

oleju/tłuszczu i 20 kg wytłoków (ГАЗК 11, l.17). 

Prawdopodobnie ten sam sposób produkcji ole-

ju limbowego był stosowany w fabryce  К. J. Sawi-

czewskiego. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy 

wzmianka o tym zakładzie w opisie Pierwszej Za-

bajkalskiej Wystawy Rolniczej, która miała miejsce 

w Czycie na początku lat 60. XIX w. (ГАЗК 25, 

l.1об.-2): cała jego produkcja (nie tylko olej, ale rów-

nież mydło) znajdowała nabywców nie tylko na ob-

szarze Zabajkala, ale docierała też do centralnych 

regionów Rosji, zwłaszcza do Moskwy. Produkcja 

mydła była bardzo rozpowszechniona wśród pols-

kich zesłańców politycznych na Zabajkalu w I po-

łowie XIX w. Mydło produkowali m. in.: w Akta-

tuju Piotr Wysocki, w Gazumirze Teofil Моszyński 

(SIEMIONOW, 2005). Mydło wytwarzane przez Sawi-

czewskiego uzyskało na Zabajkalskiej Wystawie Rol-

niczej specjalny list pochwalny. Czasopismo komi-

tetu wystawienniczego wspomina, że to mydło od-

znaczało się bardzo wysoką jakością (ГАЗК 21, l. 46). 

W informatorze przygotowanym przez radcę sta-

nu i kawalera orderu Iwana Dwigubskiego i wyda-

nym w 1840 roku pod tytułem „Leksykon gospo-

darki miejskiej i wiejskiej”  (Leksikon gorodskogo i siel-

skogo chozjajstwa…,1836–1840, s. 189–204), widnieje 

opis kilku sposobów wytwarzania mydła. Jeden 

z nich: „sposób na wytwarzanie twardego mydła 

z oleju” (Leksikon gorodskogo i sielskogo chozjajstwa 

…, 1836–1840, s. 192–193) jest najbardziej odpowied-

ni w związku z położeniem geograficznym zakła-

du Sawiczewskiego i produkcją oleju limbowego. 

Na stronicy 125 tomu IV tego informatora wspom-

niany jest olej z nasion (orzeszków) limbowych: 

autor zauważa, że pod względem jakości jest on 

lepszy nawet od oleju z oliwek (Leksikon gorodskogo 

i sielskogo chozjajstwa …,1836–1840, s. 125–126). 

Jako podstawowe składniki twardego mydła olejo-

wego są wymieniane: olej z oliwek, soda, wapno. 

Na tej podstawie można przypuszczać, że mydło 

produkowano z oleju limbowego. Drugi składnik – 

sodę, Sawiczewski mógł mieć z zasolonego jez. Doro-

nińskiego, zasoby wapna również są w wiosce Aca. 

Wspomniane jez. Doronińskie jest typu sołonczako-

wego i cechuje się, jak podobne tego rodzaju zbior-

niki, wysokim stopniem mineralizacji: оd 35 000 

mg/dm3 na powierzchni dо 50 000–60 000 mg/dm3  

i więcej – przy dnie. Jednym z głównych składni-

ków chemicznych jest tu soda (Na2CO3 · 10H2O) 

(GIENIJATULIN, 2009). 

W czerwcu 1859 roku Sawiczewski został ułas-

kawiony i na mocy rozporządzenia Namiestnika 

Wielkiego Księstwa Polskiego mógł wrócić do oj-

czyzny: do Krakowa (ГАЗК 79, l. 8-8об). Tak więc 

Sawiczewski rzucił wszystkie swoje komercyjne 

sprawy, а likwidacją zakładu – na prośbę właścicie-

la – w latach 1860. zajmował się były zesłaniec po-

lityczny А. Wenda (TIMOFIEJEWA, 2001 л. 114]. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Historia zesłańców polskich jest nieodłączną częścią 

historii Zabajkala. Wnieśli oni niemały wkład w roz-

wój tego obszaru, m. in. w zakresie edukacji i prze-

mysłu. Warto zwrócić uwagę, że na omawianym 

obszarze (rejon krasnoczikojski Kraju Zabajkalskie-

go) tradycyjnych tutaj „siemiejskich” (staroobrzę-

dowców) często nazywano Polakami.  

Informacje archiwalne przekazywane w ramach 

trasy wycieczkowej mogą okazać się dobrym uzu-

pełnieniem opowiadania o obszarze rejonu, w któ-

rym leży Park Narodowy „Czikoj”. 
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Aktualnie najbardziej dostępna dla dojazdu na 

obszar parku narodowego jest droga od wioski Kras-

nyj Czikoj do wsi Czeremchowo z odgałęzieniami 

do wsi Zacharowo lub Czeremchowo (w zależnoś-

ci od wybranego wariantu). Miejscowości leżące na 

trasie również mogą być obiektami turystycznymi 

w związku z zachowaną w nich oryginalną archi-

tekturą i pamiątkami dziedzictwa historyczno-kul-

turowego.   

 Zwiedzanie przypuszczalnego miejsca lokali-

zacji wspomnianej olejarni i omówienie postaci jej 

założyciela może być częścią trasy turystycznej na 

drodze do Parku Narodowego „Czikoj” (por. np. 

http://np-chikoi.ru/index.php/novosti/150-atsa-na-

granitse-vekov-ekskursiya-v-dolinu-r-atsy). 

Przystanek ten można wykorzystać do zapoznania 

turystów z tradycyjnymi sposobami sporządzania 

dań z orzechów limbowych i do odwiedzenia skle- 

piku z ekoproduktami miejscowego pochodzenia 

i ręcznie wykonanym mydłem. Przygotowanie tra-

dycyjnych dań może przyciągnąć turystów intere-

sujących się turystyką gastronomiczną.  

Dokładne miejsce lokalizacji omawianego za-

kładu i wielkość jego produkcji nie zostały na razie  

ustalone: wywiady z najstarszymi mieszkańcami 

Szimbilika i okolicznych wsi oraz poszukiwania 

w archiwach nie dały rezultatu. Na mapach obwo-

du zabajkalskiego XIX w. przedsiębiorstwa karto-

graficznego А. Iljina z lat 1871 i 1894 (http://www. 

etomesto.ru/chita/catalog.php?start=16) nazwa fa-

bryki występuje w pobliżu drogi Krasnyj Jar – Ja-

marowskije minieralnyje wody z drogą prowadzą-

cą przez Pasmo Małchańskie do rzeki Chiłok, od stro-

ny zachodniej (fot. 5). Ten fakt może być wykorzy-

stany w przyszłych badaniach (FATIEJEWA, 2018). 

 

 
                                                                                                  Szimbilik – Jamarowka 
  

Fot. 5. Prawdopodobne miejsce lokalizacji zakładu Sawiczewskiego (for. A. Ju. Fatiejewa) 

Фот. 5. Предположительное место расположения завода Савичевского (фот. А. Ю. Фатеевой) 

Photo 5.  Estimated location of oil-soap factory by K. O Savichevsky (phot. by A. Yu. Fateeva) 

 
Artykuł przygotowano w ramach prac naukowo-badaw-

czych Parku Narodowego „Czikoj”: Badanie spuścizny hi-

storyczno-kulturowej Parku Narodowego „Czikoj” (prace 

archeologiczne i analiza materiałów archiwalnych).  

Cтатья подготовлена в рамках программы научно-

исследовательской работы Национального парка „Чи-

кой”: „Изучение историко-культурного наследия Hа-

ционального парка „Чикой” (археологические работы 

и анализ архивных материалов)”. 
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