Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Wycieczka do Sankt Petersburga
W dniach 22 - 28 lipca 2018 przebywaliśmy na wycieczce w Petersburgu. Po wyjeździe
z Olsztyna skierowaliśmy się w kierunku Kowna drugiego co do wielkości miasta Litwy.
Tam zobaczyliśmy zamek krzyżacki, starówkę z ratuszem, Dom Perkuna i liczne
budowle sakralne.
Następnym punktem było miasto na Łotwie Dyneburg (Dźwinów) które jest bardzo polskim
miastem. W mieście funkcjonują szkoły z językiem polskim, aktywnie działa Związek Polaków na
Łotwie, jest polska parafia przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP jako jeden z głównych
ośrodków życia polskiego. Z przewodniczką, która jest polką i wspaniale zna historię poznaliśmy
historię miasta oraz XIX wieczną rosyjską twierdzę. Jadąc dalej w kierunku Petersburga
zatrzymaliśmy się w Pskowie – rosyjskim mieście nad jez. Pejpus gdzie zwiedziliśmy najstarszą część
miasta wraz z XIIw. obwarowaniami.
Docieramy do celu i tam poznanie najważniejszych obiektów było naszym celem. Zaczynamy od
zwiedzania Cerkwi i klasztoru Smolny, udajemy się na cypel Wyspy Wasilewskiej, na nabrzeże
Uniwersyteckie i Pałacowe, do Admiralicji i Budynku Sztabu Generalnego, podziwiamy pomnik Piotra
I – Miedziany Jeździec, Plac sztuki z pomnikiem Puszkina. Peterhof – letnia rezydencja Piotra I. Jest
jeden z najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na świecie. Carskie Sioło – unikatowy
zespół pałacowo-parkowy gdzie zwiedzamy pałac Katarzyny Wielkiej wraz z Bursztynową Komnatą
oraz Wielką Salą Tronową.
W ostatnim dniu pobytu zwiedzamy Pałac Zimowy z Ermitażem, Krążownik Aurora, Plac św. Izaaka,
Sobór św. Izaaka, Newski Prospekt – główna arteria miasta, Katedra Kazańska, Sobór
Zmartwychwstania Pańskiego, Twierdza Pietropawłowska z Soborem św. Piotra i Pawła – miejsce
spoczynku rosyjskich carów, Sobór św. Mikołaja. Po tak intensywnym zwiedzaniu obiektów
kapiących złotem i przepychem eksponatów, żeby nie kręciło się w głowie udajemy się na
relaksacyjny rejs stateczkiem - rzekami i kanałami Sankt Petersburga gdzie dla uspokojenia
popijamy szampana.
Wyjazd bardzo udany, uczestnicy zachwyceni obiektami które zobaczyli, kierowcami którzy jeździli
po Petersburgu jakby tam żyli od lat no i naszym pilotem Rafałem bez którego nie byłoby tyle
wrażeń, niespodzianek i tak wspaniałych przewodników.

