WYPRAWA DO ROSJI I KRAJÓW BAŁTYCKICH
Pod koniec czerwca 2009 roku klasa 2A, pod opieką profesor Aliny Zalewskiej,
udała się na wyjątkową wycieczkę zagraniczną. W imprezie mogli wziąć udział
przede wszystkim ci, którzy uczyli się języka rosyjskiego.
Trasa obejmowała Petersburg w Rosji, stolicę Estonii – Tallin, Rygę na Łotwie
oraz Kowno, Wilno i Troki na Litwie.
Pierwszym przystankiem podróży był Petersburg, miasto stosunkowo młode, bo
założone ponad 200 lat temu przez cara Piotra I.
Nie bez powodu miasto to, dawna stolica Rosji, nazywana jest ,,Wenecją Północy”.
Leży bowiem u ujścia Newy, na 42 wyspach.

Brzeg Newy, w oddali widać jeden z licznych mostów Petersburga, zabytkowy most Aniczkowski.

Dzięki temu, że grupa w Petersburgu spędziła kilka dni, każdy mógł lepiej poznać
to urokliwe miejsce. Młodzież zwiedziła Twierdzę Pietropawłowską, Peterhof,
Ermitaż, Carskie Sioło, Pawłowsk oraz wiele pięknych cerkwi.

Petersburg. Ermitaż w dzień

i w nocy ...

Petersburg. Pomnik cara Piotra Wielkiego, zwany Jeźdźcem Miedzianym (Медный всадник).
Ufundowany przez Katarzynę II. Posąg władcy stoi na postumencie z ociosanego granitowego głazu
narzutowego

Petersburg. Newski Prospekt (Невский проспект) to główna ulica miasta

Jej pomysłodawcą był sam budowniczy metropolii – Piotr I.
Niesamowite wrażenie wywarły rozmiary tej alei, przy niej znajdują się ogromne
gmachy, pałace i kamienice, a także sklepy najdroższych światowych marek.

Petersburg na każdym kroku zachwycał oglądających swoim przepychem,
niewyobrażalną ilością złotych zdobień, ogromnymi budowlami oraz pięknymi
widokami.
Smutno było stamtąd wyjeżdżać, tym bardziej, że w mieście królowały białe noce
– nawet późnym wieczorem nie zapadały całkowite ciemności.

Peterhof (Петергоф)

W Peterhofie znajduje się przepiękny pałac założony przez cara Piotra I. Otaczają
go kompleksy parkowe w stylu francuskim i angielskim. Bogato zdobione
fontanny i rzeźby znalazły szczególne uznanie wśród zwiedzających.
Kolejnym punktem niezapomnianej wycieczki był Tallin, miejsce równie piękne urocze uliczki, mury starego miasta oraz sobór św. Aleksandra Newskiego.

Tallin – Starówka z murami obronnymi
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… Sobór św. Aleksandra Newskiego

Następnie grupa udała się do Rygi.
W tym czarującym mieście, położonym nad rzeką Dźwiną wszystkich
zaintrygowała architektura i historia Domu Bractwa Czarnogłowych, najstarsze
domy, wybudowane w 1646 roku, oraz pomnik Wolności, wyjątkowo nowoczesny
w formie.

Ryga - Pomnik Wolności
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Dom Bractwa Czarnogłowych

Potem przyszedł czas na Wilno. Tu szczególne wrażenie wywarła na
zwiedzających Ostra Brama. Wyjątkowe miejsce kultu - z cudownym obrazem
Matki Boskiej.

Wilno - Ostra Brama

Warto wspomnieć także o kościele św. Piotra i Pawła, który urzeka przepięknymi
płaskorzeźbami na ścianach i suficie. Uwagę przykuwa figura Chrystusa z
prawdziwymi, ludzkimi włosami.
W drodze do Warszawy był jeszcze jeden przystanek – w Trokach, uroczym,
drewnianym miasteczku. To tutaj żyje jeden z najmniejszych narodów
europejskich – Karaimi.
W Trokach mieści się także wspaniale zrekonstruowany zamek wielkich książąt
litewskich. Wszystkich zachwyciło malownicze położenie tej budowli: na wyspie
jeziora Galwe.

Troki – wejście do zamku

Wycieczka była udana i jej wspomnienia na pewno zostaną w pamięci
uczestników do końca życia.
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