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História mesta Gdansk
siaha do roku 997.

Príbehy emigrantov
v Gdyni

NÁŠ
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Chute pobrežného Poľska

Sezóna rýb je pri Baltickom mori počas celého roka.
Prímorské reštaurácie sa každý deň predbiehajú, ktorej šéfkuchár pripraví tuniaka, tresku alebo zubáča
na lepší spôsob. Vyhráva tuniakový steak v čiernom
sezame. Na chvoste obľúbenosti nie sú ani slede.
Platí to predovšetkým v dedinke Starkowo, kde im
zriadili farmu aj múzeum. V Zagrode Sledziowej ich
ponúkajú na smotane, zelenine alebo bylinkách. Okolité lesy sú zas bohaté na huby, jahody, čučoriedky a
maliny. Pripravujú z nich omáčky k divine, hovädziemu alebo bravčovému mäsu. Kdekoľvek sa rozhodnete najesť, medzi dezertmi iste bude svietiť jablkový
múčnik. Či už s posýpkou alebo vo forme štrúdle.
Poliaci ho podávajú s domácou zmrzlinou. Hovoria,
že to je typický dezert regiónu.

Pobrežná promenáda vedie priamo do centra na Ulicu Bohaterów Monte Cassino. Je plná kaviarní, reštaurácií, obchodov
a galérií. Jednoznačným architektonickým skvostom je Krivý
dom. Dielo švédskeho projektanta je takmer na každom obrázku mesta. Symbolom najsevernejšieho z trojmestia Gdynia sú

Múzejné lode v Gdyni sa stále používajú
na cvičenia poľských námorníkov.

Hádam ani neexistuje
turista, ktorý by si
neurobil fotku
na najznámejšom
mieste v Sopote.

lode ukotvené v prístave. Je v nich
Oceánografické múzeum spolu
s Morským akváriom. Príbehy
Poliakov, ktorí emigrovali v rôznych obdobiach z rozličných dôvodov do miest po celom svete,
sú zas vyrozprávané v Múzeu
emigrácie. Zachované exponáty z doby minulej alebo verné
repliky umožňujú lepšie precítiť

a pochopiť plavbu cestujúcich
do zámoria v tretej triede počas
niekoľkých týždňov. Výhľad na
Gdanský záliv je zas najlepší z vilovej štvrte Kamenná hora. Na
vrch päťdesiatmetrového kopca
vedie lanovka. Malé prevýšenie
však zvládne každý. Prechádzka
cez mestský park je príjemná tak
v zime, ako i na jar. ■
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:

rajúci termálny prameň, ale aj
prvé kúpalisko v širokom ďalekom okolí si získalo kúpeľný status. Okrem toho tu postavili aj
drevený mostík. Keďže domáci
i turisti si ho obľúbili natoľko, že
na ňom začali organizovať kultúrne akcie, postupne ho rozširovali, až sa z neho v priebehu
sto rokov stalo najdlhšie drevené mólo v Európe. Na jeho konci, po prejdení viac ako pol kilometra, je železný symbol, pri
ktorom návštevníci vyslovujú
svoje želania.

Veľa snehu v uliciach vzbudzuje
dojem rozprávkovej krajiny.

