Баспасөз-хабарламасы
«Тәуелсіздік Полюсі» полярлық экспедициясының қатысушылары Қазақстанға оралды
Бүгін таң сәріде Алматы қ. әуежайына «Тәуелсіздік Полюсі» антарктикалық
экспедициясының қатысушылары ұшып келді және оларды қарсы алу рәсімі өтті. Команда
капитаны Мағжан Сағымбаевты, Юрий Юшинді, Ілияс Ғалымбеков пен Дәулет Шәріповты
туысқандары, жақындары мен достары қарсы алды. Қазақ Географиялық Қоғамы мен
Қазақстан халқы Ассамблеясы поляршыларды салтанатты түрде күтіп алды. Бұл рәсімге
ҚазГео экспедициясының Штаб мүшелері, ҚХА мүшелері, республикалық және қалалық
этномәдени бірлестіктерінің қатысушылары, Алматы қ. жоо-ның және колледждердің
студенттері,
этномәдени
құрылымдарының
жастары
және
БАҚ
қатысты.
"Экспедиция алға қойған бар мақсаттарын орындап қайтты. Қаһарлы ауа-райы
жағдайында олар шаңғы экспедициясының аясында 200 шақырымды жүріп өтіп, тәуелсіз
Қазақстанның туын Винсон шыңына орнатты. Бүгін біз республикамыздың даңқты
жеңіс кітабына тағы бір бетін толтырған қаһармандарымызды қарсы алып
жатырмыз", - деп ҚХА төраға орынбасары Леонид Питаленко сөз сөйледі.
«Тәуелсіздік Полюсі» атты антарктикалық экспедициясы Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орайластырылып, Қазақстан халқы Ассамблеясының
қамқорлығымен жүргізілді.
Жас алыптардың қоржынына Антарктиданың ең биік нүктесін бағындыру мен
Оңтүстік полюске алғашқы қазақстандық шаңғы экспедициясына қатысу кірді. Бағдарламаның
ғылыми бөлімі экология, биология салаларында жүргізілген зерттеулермен және
Антарктиданың төтенше жағдайының адам физиологиясына әсер ететінін айқындайтын
зерттеулермен толықсыды.
""Тәуелсіздік Полюсі" экспедициясы мәресіне сәтті жетіп, біздің жігіттеріміз аман-есен
қайтып оралды деп қуанышпен айтуға болады. Қазақ Географиялық Қоғамы қолдау
көрсеткен Қазақстан халқы Ассамблеясына ерекше алғысын білдіреді. Сонымен қатар,
біздің бас серіктесіміз "Бәйтерек" холдингіне, Қазақстандық ұлттық географиялық
қоғамына және барша біздің серіктестеріміз бен достарымызға ризашылығымызды
білдіреміз", -деп ҚазГео Төралқа Төрағасы Төлеген Тастанбеков сөз сөйледі.
Өз кезегінде, команда капитаны Мағжан Сағымбаев былай деді: "Тәуелсіздік Полюсі"
экспедициясы барлық мақсат пен міндеттерін орындап шықты.

"Біздің 1 желтоқсанда Тұңғыш Президент Күні жолға шыққанымыз өте мәнді болды. 16
желтоқсанда біз Антарктиданың биік нүктесі- Винсон шыңына шыға алдық. Шыңға
шығуымыз күрделі болды. Дегенмен, Тәуелсіздігіміздің 25-жылдығына орай қазақстандық
туды орнату қолымыздан келді. Қорытынды кезеңі ретінде біз 11 күннің ішінде Оңтүстік
полюске шаңғы экспедииясымен жүріп өттік. Барлығын алғанда біздің экспедициямыз 42
күнге созылды", - деп Сағымбаев сөз сөйледі.
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