
Moje wspomnienia z wyjazdu do Sankt- Petersburga 

 

W dniach 5- 20 lipca 2013 roku miałam okazję przebywać w Sankt- Petersburgu. Była 
to dla mnie wspaniała i niezapomniana podróż, która rozpoczęła się na lotnisku Pułkowo, 
gdzie wylądował mój samolot. W Petersburgu byłam po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że 
nie po raz ostatni, bo miasto jest naprawdę niezwykłe. Bardzo się cieszę, że mogłam zobaczyć 
te miejsca, które znałam jedynie z książek i podręczników. Bardzo spodobał mi się Ermitaż. 
Teraz już wiem dlaczego jest on zaliczany do najlepszych muzeów świata i całkowicie się  
z tym zgadzam.  Znajdują się w nim nie tylko obrazy, ale także przepięknie zdobione  
i wyposażone pomieszczenia. Duże wrażenie wywarła na mnie również Bursztynowa 
komnata.  Miałam także okazję pojeździć petersburskim metrem, które zwróciło moja uwagę 
swoim ozdobnym wyglądem.  Dumą Sankt- Petersburga są też cerkwie, a moim zdaniem 
najpiękniejszą z nich jest Spas na Krowi. Zachwyca ona swoim wyglądem zarówno  
z zewnątrz jak i wewnątrz. Jej atutem są kolorowe mozaiki i bogate zdobienia.  

Dodatkową atrakcją wycieczki były białe noce, które mogłam szczególnie podziwiać 
podczas rejsu po rzekach i kanałach miasta. Wszystkie budynki były wówczas przepięknie 
oświetlone.  Dopełnieniem tych wspaniałych widoków były zwodzone mosty, które również 
były oświetlone. Ciekawym doświadczeniem pozwalającym na bliższe poznanie języka były 
zajęcia prowadzone przez rosyjskiego wykładowcę.  Języka rosyjskiego uczę się już osiem lat 
i dlatego cieszę się, że mogłam się z nim osłuchać  i wzbogacić swoje dotychczasowe 
zdolności. Rosję i jej kulturę miałam również okazję poznać poprzez charakterystyczne dla 
niej dania takie jak np.: pielmieni, kulebiaka, kawior, szczi, a najbardziej smakowały mi 
bliny. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że  wycieczka do Sankt- Petersburga pozostanie na 
zawsze w mojej pamięci. Miasto przyciąga uwagę turystów pięknem swoich zabytków, 
pomników, parków, cerkwi i soborów, które są bogato zdobione. Wyjazd ten umożliwił mi 
bliższe poznanie kultury, języka, tamtejszego jedzenia oraz zabytków, o których tylko 
czytałam. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś tam wrócić.   
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