To był wyjątkowy wyjazd. Choć zdecydowanie częściej członków Koła Zakładowego PTTK przy Hucie
Aluminium Konin widać na górskich szlakach, to na miejsce wyjazdu turystyczno-teatralnego wybraliśmy
Pomorze. W dniach 16-18 września 2016 r. w imprezie wzięło udział 49 osób, w tym 30 członków Koła.
Pogoda jak marzenie – idealna na zwiedzanie, jak i spacer po plaży. Miejsce
zakwaterowania równie udane - „Sonata” Dom Studencki Akademii Muzycznej
w Gdańsku. Od tego XIX-wiecznego domu do Starego Miasta dzieli dystans
zaledwie 400 metrów. W piątek naszym celem była Gdynia. Z Gdańska
dostaliśmy się do niej, przemierzając m.in. całkiem niedawno otwarty tunel pod
Martwą Wisłą. Na miejscu: Dar Pomorza, ORP Błyskawica, Dar Młodzieży
stanowiły wyjątkowe tło dla naszych zdjęć grupowych. Skwer Kościuszki, Molo
Południowe, Kamienna Góra, Bulwar
im. F. Nowowiejskiego – to miejsca,
w które udało nam się dotrzeć, a czasu
mieliśmy
niewiele,
gdyż
Wanda
Skarbińska-Zdrok i Wioletta Wanat –
kierowniczki
wyjazdu
zadbały
o wyjątkową atrakcję tego dnia –
„Gdańsk by night”. Długie Ogrody, Szafarnia, Długie Pobrzeże, Długi
Targ … wymieniać można bez końca – każdy znalazł miejsce dla siebie,
a pełnia księżyca, ciepłe powietrze sprzyjały długim spacerom. W sobotę
zobaczyliśmy kawałek Głównego Miasta. Przewodniczka Anna
Kuczmarska używając pięknej polszczyzny, dzieląc się z nami swoją
wiedzą, pokazała: Zielony Most,
Zieloną Bramę, Długie Pobrzeże,
Wyspę Spichrzów, Ratusz z wieżą
widokową, Bazylikę Mariacką, Dwór
Artusa,
Złotą
Bramę,
Bramę
Wyżynną, Dom Uphagena. Preludium
przed wieczornym spotkaniem ze
sztuką była wizyta w Teatrze Szekspirowskim.
Na tyle zaciekawił nas otwierany dach, cechy
elżbietańskiego teatru, że
już
pojawiły
się
plany,
co do powrotu w to miejsce.
Niewątpliwą atrakcją wieczoru, a może i całego wyjazdu
był
musical
w
Teatrze
Muzycznym w Gdyni „Notre
Dame de Paris”. Taniec
i muzyka porwały niejedno serce na widowni. Trzeciego dnia
spacerowaliśmy po Starym Mieście. Długie Pobrzeże, Żuraw,
Filharmonia na Ołowiance, Poczta Polska, Kościół św. Brygidy, Wielki
Młyn, Ratusz Staromiejski, Pomnik Jana Heweliusza, Targ Drzewny,
Kościół św. Mikołaja oo. Dominikanów, Złota Brama, Muzeum
Bursztynów – to kolejne punkty naszej wycieczki. Przed powrotem
do Konina czekała nas jeszcze jedna atrakcja - Bazylika
archikatedralna w Gdańsku-Oliwie z wielkimi i chórowymi organami. Po wysłuchaniu koncertu był czas
na krótki spacer po Parku Oliwskim. Pożegnaliśmy się z naszą przewodniczką i wyruszyliśmy do Konina.
Z każdym wyjazdem apetyty uczestników rosną … już czekamy na kolejną niespodziankę.
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