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Szczycący się ponad 1000-letnią historią Gdańsk jest stolicą regionu
pomorskiego i największym miastem północnej Polski. Położone u ujścia Wisły miasto od lat przyciąga
rzesze turystów, którzy przybywają tu aby poczuć klimat burzliwej historii i ducha wolności. Do
najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta należeli astronom Jan Heweliusz, ﬁlozof Artur
Schopenhauer, ﬁzyk Daniel Fahrenheit, a z postaci współczesnych: pisarz-noblista Günter Grass czy
Lech Wałęsa.
Najwierniejszymi świadkami historii miasta są gdańskie zabytki, na czele z największą ceglaną
świątynią świata, Bazyliką Najświętszej Maryi Panny. Dziś już nikt nie potraﬁ wyobrazić sobie
panoramy miasta bez jej majestatycznej, gotyckiej bryły. Symbolem miasta jest też stojący nad
Motławą średniowieczny Żuraw, kamienice na Trakcie Królewskim wraz z Ratuszem,

stojąca przed Dworem Artusa Fontanna Neptuna oraz urokliwa ulica
Mariacka. Najwcześniejsze zabytki miasta pochodzą z czasów, gdy Gdańsk pozostawał pod
panowaniem krzyżackim (1308-1454), w późniejszych wiekach niektóre z nich przebudowywano
nadając formę renesansu niderlandzkiego.
Do największych skarbów miasta należy „gdańskie złoto” czyli bursztyn. Szacowane na 40 mln lat
bryłki, były obiektem pożądania m.in. starożytnych Rzymian i Greków, a dawny szlak handlowy
rozciągał się od Bałtyku po Adriatyk Współczesny szlak bursztynowy, Amber Route poprzez
ekspozycje muzealne, wystawy, targi i galerie przybliża tradycję związaną z wykorzystaniem jantaru

na Pomorzu. Wiele bursztynowych eksponatów można obejrzeć w gdańskim Muzeum Bursztynu, w
którym ozdobą ekspozycji jest bryłka z zatopioną prehistoryczną jaszczurką. Warto też odwiedzić
kościół Św. Brygidy, w którym powstaje monumentalny bursztynowy ołtarz.

Gdańsk jest kolebką „Solidarności”. To tutaj w sierpniu 1980 roku w
Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk, którego konsekwencją było obalenie w Polsce i innych europejskich
krajach komunizmu. Gdańsk w swojej historii ma też karty ciemniejsze. Tu, na Półwyspie
Westerplatte, strzałami z pancernika Schlezwig-Holstein, 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna
światowa. W tym samym czasie broniła się także załoga Poczty Polskiej w Gdańsku. Oba wydarzenia
przeszły do historii jako wzór największego heroizmu i odwagi.
Ale Gdańsk to nie tylko miejsce dla miłośników historii i dawnych dziejów. Na turystów spragnionych
aktywnego wypoczynku czekają kilometry złocistych plaż i ścieżek rowerowych. Wspaniałym
rekreacyjnym terenem jest okalający Gdańsk Trójmiejski Park Krajobrazowy, a w nim m.in. zajmujący
około 120 ha Ogród Zoologiczny. Przed wiekami Gdańsk był miastem ogrodów i parków, które
otaczały siedziby bogatych gdańskich patrycjuszy. Do dziś przetrwały dwa z nich: Park Oliwski i Park
Oruński. A w czasach współczesnych dołączyły do nich kolejne parki – więc tras spacerowych nie
powinno zabraknąć dla nikogo. Gdyby ktoś zapragnął zwiedzić miasto mniej konwencjonalnie –
Gdańsk kusi siecią rzek i kanałów, które można przemierzyć kajakiem. Poza granicami miasta
terenami najbardziej atrakcyjnymi przyrodniczo są: Słowiński Park Narodowy ze słynnymi wydmami
oraz Bory Tucholskie, jeden z największych polskich obszarów leśnych, znajdujący się na obszarze
woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. [2]
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dala od historycznego centrum zlokalizowane są dzielnice, których
odwiedzin nie można odpuścić. To Wrzeszcz z piękną, secesyjno-modernistyczną zabudową, Oliwa z
pocysterską katedrą [4], w której codziennie rozbrzmiewają monumentalne organy, urokliwa Orunia –
dawne przedmieście miasta, dziś nieco zapomniane, nawet przez gdańszczan. Amatorom pięknych
panoram przypadnie do gustu wizyta w historycznej latarni morskiej w Nowym Porcie, z której szczytu
rozciąga się niezapomniany widok na Zatokę Gdańską przy ujściu Martwej Wisły do morza.
Pozostałymi miastami aglomeracji trójmiejskiej są Gdynia i Sopot.
Trójmiasto słynie z pięknych plaż, dlatego fanów wakacji nad morzem [5] zapraszamy właśnie do
Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Historia Sopotu, małego kurortu położonego pomiędzy Gdańskiem a Gdynią sięga średniowiecza.
Wówczas na terenie dzisiejszych miejskich zabudowań istniało otoczone wałem i fosą grodzisko. Dziś
o uzdrowisku, od XIX wieku popularnym miejscem letniego wypoczynku mówi się, że jest Perłą
Północy i Riwierą Bałtyku. Tu znajduje się najdłuższe w Europie drewniane molo (511,5 m). W

niedalekim parku kuracjusze odpoczywają pod malowniczymi fontannami, wdychając sopocką
solankę. Uczęszczanym miejscem spacerów jest deptak Bohaterów Monte Cassino, przy którym stoi
Krzywy Domek, uznany za najdziwniejszy budynek świata. Innym symbolem miasta jest Opera Leśna –
słynący ze wspaniałej akustyki amﬁteatr położony w środku lasu.
Gdynia, jest najmłodszym miastem aglomeracji trójmiejskiej. Prawa miejskie otrzymała w 1926 roku,
wcześniej była małą osadą rybacką. Przez wiele lat miasto pozostawało polskim „oknem na świat”. W
tętniącej wielkomiejskim gwarem Gdyni nie ma wielu zabytków. Sztandarowym punktem w czasie
odwiedzin miasta jest wizyta na Skwerze Kościuszki i Molo Południowym, cumują tu „Dar Pomorza” i
ORP „Błyskawica”. W pobliżu znajduje się Akwarium Gdyńskie i planetarium. Panoramę na gdyński
port i morze można podziwiać z pobliskiej Kamiennej Góry.
Przy dłuższym pobycie na Pomorzu warto zwiedzić pobliską okolicę, która kusi licznymi atrakcjami,
wśród których nie można pominąć zamku krzyżackiej [6] stolicy w Malborku, Kaszub czy Półwyspu
Helskiego.

