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Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

(ze str. 7)

Na słynnych ulicach
           Długiej i Długim Targu
            codziennie odbywają
się barwne pochody, występy
artystów i muzyków. Wszę-
dzie panuje wspaniała atmo-
sfera świąteczna. Otwiera się
sporo miejsc, gdzie można
skosztować w kilka minut
przygotowanych, i przy tym
wysokojakościowych pysz-
nych potraw narodowych z
mięsa i ryby, popić je świe-
żym polskim piwem albo
nawet czymś mocniejszym.

Szczególnie popularna
pod tym względem jest ulica

nadbrzeżna rzeki Motławy ze
słynnym Żurawiem – nieodłą-
czną częścią architektonicz-
nego wizerunku miasta, - ta-
ką samą jak kościół Mariacki,
nowy ratusz w fontanną Nep-

tuna przed nim, Dwór Artusa
i inne liczne zabytki stolicy
polskiego Pomorza.

Od Długiego Wybrzeża na
statku spacerowym „Galeon
Lew” albo „Galeon Czarna

Perła” można wybrać się w
podróż do Westerplatte (pa-
miątkowe miejsce dla wszyst-
kich Polaków – właśnie tu roz-
legły się pierwsze strza ły
drugiej wojny światowej) i z
powrotem. Taką wycieczkę
zorganizowano przez rosyjski
oddział Polskiej Organizacji
Turystycznej (POT) dla turys-
tów i kilku kaliningradzkich
dziennikarzy.

Kolory, dźwięki, zapachy
jarmarku! Zachwycają naty-
chmiast – wystarczy tu trafić.
Nawet deszcz tego dnia,

Pod patronatem
kiedy byliśmy w
Gdańsku nie mógł
stać się przesz-
kodą. Tym bar-
dziej że przed nim
zawsze można
schować się w
restauracjach i ka-
wiarenkach i roz-
stawionych na ten
okres specjalnych

pawilonach.
Deszcz stwarzał niewielkie

problemy tylko dla tych, którzy
rozłożyli swój towar w licznych
odkrytych straganach – trze-
ba było na jakiś czas przykry-
wać towar folią. Czego tu
tylko nie ma: od zabytkowych
gramofonów do wyrobów jubi-
lerskich, w tym bursztynu.
Wszystkie centralne ulice na
północ od kościoła Mariackie-
go zamieniają się w raj dla ko-
lekcjonerów i dla zwykłych mi-
łośników oryginalnych rzeczy.

Oto nastolatka wreszcie ub-
łagała ojca kupić jej słynny
Thriller Michaela Jacksona
sprzed 20 lat, jeszcze na pły-
cie winylowej!  Jak będzie

tego słuchać? Chyba że na
tym samym gramofonie.

Obok znajomy numizmat z
Kaliningradu pyta o cenę mo-
net, trochę dalej dają do
spróbowania pyszny kozi ser
– oscypek, przywieziony aż
z zielonych łąk Wysokich
Tatr, a tam wabi apetycznym
zapachem specjalnie dla
was podsmażona flądra, któ-
ra jeszcze rano pluskała się
w Zalewie.

„Polski Klub w Kaliningra-
dzie” przy wsparciu POT or-
ganizuje wyjazdy również do
innych ciekawych polskich

miast. Informacje można ot-
rzymać pod numerem w Kal-
iningradzie 57-88-66.

Dmitrij Osipow
Foto autora, też z Internetu

Tłumaczenie red.

„Galeon Lew”

Na jarmarku św. Dominika

świętego Dominika

Widok na rzekę Motławę
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