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Petersburg – miasto powstałe nieco ponad
300 lat temu z marzeń i tęsknot za
nowoczesną Rosją wielkiego rosyjskiego
cara – Piotra I. Niezwykłość tego miasta to
nie tylko mroczna historia czasów jego
budowy, ale też wspaniałe dni chwały
rosyjskiej polityki imperialnej, architektury
narodowej, sztuki, literatury czy muzyki.
Wreszcie – obecny Petersburg w trudnych
czasach XX wieku to miejsce narodzenia
komunistycznego eksperymentu, miasto
doświadczane realizacją barbarzyńskich
planów sowietyzacji umysłów i niewolenia
społeczeństwa (to w Petersburgu od
zaplanowanego przez Stalina zabójstwa
popularnego w kręgach władzy i w
społeczeństwie leningradzkiego działacza partyjnego Siergieja Kirowa rozpoczęły się przygotowania
do tzw. "Wielkiej Czystki" lat 30-tych).
Miasto w XX wieku bezpowrotnie straciło swój charakter i imperialny blask - z jednej strony represje
stalinowskie oraz masowy napływ obcej kulturowo ludności z całego radzieckiego imperium w
miejsce tych wywożonych do obozów GUŁAG-u, a z drugiej strony skutki niemieckiego "Drang nach
Osten" (blokada Leningradu przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej, podczas której
zginęło głównie z głodu i chorób ok. półtora miliona mieszkańców).
W XXI wieku Petersburg staje się rosyjskim turystycznym oknem na świat, tu zmierzają miliony
turystów z całego świata (w 2016 roku ich liczba przekroczyła 3 miliony). W tymże 2016 roku miasto
stało się najlepszym światowym kierunkiem docelowym wg World Travel Awards, pokonując w
rywalizacji takich pretendentów jak: Pekin, Londyn, Paryż, Nowy Jork, Rzym czy Wenecja.
Info: https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-cultural-city-destination-2016
Petersburg zachował status nieformalnej stolicy Rosji (nazywany jest często "północną stolicą"), z
tym miastem związani są liderzy polityczni Rosji (prezydent i premier). Miasto nad Newą jest drugim
co do wielkości i znaczenia ośrodkiem miejskim w kraju, jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym.

Zwiedzając różne miasta Rosji dochodzimy do wniosku, że Petersburg jest jedynym miastem na
wschód od granic Unii Europejskiej, powstałym jako zaplanowana całość. Duże, zwarte i jednorodne
centrum miasta, poprzecinane licznymi kanałami przywodzi na myśl Wenecję. Jeśli jednak chcemy
być bliżsi prawdzie historycznej – należy zwrócić uwagę na fakt, że założyciel miasta – pierwszy
rosyjski cesarz Piotr I zafascynowany był wszystkim, co holenderskie i pragnął stworzyć nad Newą
kopię znanego sobie Amsterdamu końca XVII wieku. Petersburg – co widać gołym okiem – jest
zdecydowanie bardziej podobny do innych znanych miast północnej Europy (np. Sztokholmu) niż do
jakiegokolwiek miasta Rosji.
GARŚĆ PORAD
1. Nie są wymagane szczepienia ochronne. Warunki higieniczno-sanitarne w Rosji nie odbiegają
znacząco od spotykanych w Polsce.
2. Ze względu na fakt długiego operowania słońca w ciągu doby (w okresie letnim) zalecamy wzięcie
kremów ochronnych oraz nakryć głowy.
3. Prosimy o wzięcie ciepłego swetra lub kurtki chroniącej przed wiatrem (może się przydać np. w
czasie rejsu po Newie).
4. W Petersburgu turyści zazwyczaj wchodzą do czynnych świątyń prawosławnych. Byłoby dobrze,
aby Panowie przygotowali koszule zasłaniające ramiona oraz spodnie z długimi nogawkami. Panie
powinny wziąć ze sobą chustę na głowę oraz w miarę możliwości długą spódnicę (lub drugą chustę
w celu przewiązania jej na spodniach).
5. Środkiem płatniczym w Rosji są ruble. Nie ma możliwości płacenia w sklepach czy restauracjach
inną walutą niż obowiązująca w danym kraju. Powszechne są bankomaty oraz kantory wymiany
walut (często oferują one dobry kurs wymiany i bez prowizji). Zalecamy wzięcie do Petersburga
dolarów lub euro i ich wymianę na miejscu (tylko banknoty, w miarę nowe i nie zniszczone).
Przykładowy kurs w kantorze: http://ligovka.ru/
6. W wielu muzeach Petersburga obowiązują wyższe stawki za wejście dla oraz dodatkowe opłaty za
fotografowanie/wideofilmowanie.
Touroperatorów zachęcam do nawiązania kontaktu ze mną i do współpracy. Więcej informacji na
stronach: pilot wycieczek oraz pilotaż wycieczek do Rosji

