
Wycieczka do Lwowa
Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!

W dniach  27-30  września  49-cio  osobowa grupa  naszych  pielęgniarek,  położnych 
wraz z  osobami  towarzyszącymi uczestniczyła  w wycieczce do Lwowa.  To pierwszy taki 
wyjazd zorganizowany przez Opolską Izbę.

Od początku wyjazdu uczestnikom wycieczki towarzyszyły:  dobre nastawienie i  humor,  a 
także wiele melodii lwowskich piosenek, przy akompaniamencie gitarowym, harmonijkowym 
i skrzypcowym naszego kolegi.

W  drodze  zatrzymaliśmy  się  na  postój  w  Łańcucie,  gdzie  zwiedziliśmy  jedną  z 
najpiękniejszych rezydencji  arystokratycznych w Polsce -  Zamek Potockich i Lubomirskich, 
oraz imponujące budynki zamkowych  Stajni i Wozowni z karetami należącymi do Muzealnej 
Kolekcji Pojazdów.

Następnie  udaliśmy  się  autokarem  w  podróż  w  kierunku  granicy.  Przejście  graniczne  i 
odprawa celna były dla wszystkich ciekawym wyzwaniem i doświadczeniem.

Lwów powitał nas słoneczną pogodą. Pomimo zmęczenia podróżą, zaraz po zakwaterowaniu 
w  hotelu,  wyruszyliśmy  na  pierwszy  spacer  uliczkami  starego  miasta.  Miasto  posiada 
mnóstwo zabytków i niebywały urok – brukowane ulice ze starymi szynami tramwajowymi, 
targ ze starociami – które tworzą niezapomniany klimat.

W pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy zabytkową część Lwowa, tj. Stare Miasto (min. 
Plac  Rynkowy,  Ratusz,  Katedrę  Łacińską,  Kaplicę  Boimów,  Prawosławną  Cerekiew 
Uspieńską, Klasztor Dominikanów, Aptekę Muzem, Katedrę Ormiańską).

Wielkim  artystycznym  przeżyciem  była  operetka  Johanna  Straussa „Zemsta  nietoperza” 
wystawiana  w Teatrze  Wielkim,  tzw.  Operze  Lwowskiej  usytuowanej  w  samym centrum 
Lwowa. Wnętrze Opery zrobiło na nas ogromne wrażenie.

W  drugim  dniu  wycieczki  odwiedziliśmy  cmentarz  Łyczakowski,  najstarszą  zabytkową 
nekropolię Lwowa. Na cmentarzu znajduje się  wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej 
wartości artystycznej, przedstawiających postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, 
kolumny i  obeliski w różnych stylach.  Częścią Cmentarza Łyczakowskiego jest  Cmentarz 
Orląt  Lwowskich,  na  którym  znajdują  się  groby  cywilnych  obrońców  Lwowa,  zwanych 
orlętami lwowskimi.

Czas  wolny przeznaczyliśmy na  poznawanie  smaków i  lwowskich  klimatów.  Pełni  wielu 
przeżyć, wrażeń oraz wypakowanych walizek wróciliśmy radośni i zadowoleni.

Od tej chwili polecamy wszystkim taki wyjazd!!!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(syn)













