Шановні гості з України

Шановні гості з України,
Ґдиня завжди була відкритим містом. Вона була створена завдяки іммігрантам з різних
куточків Польщі та світу. Якщо ми повернемося до початків нашої історії, то побачимо
рибальське село, яке за одне десятиліття початку ХХ століття перетворилося на стотисячне
місто. Найвидатніші розуми тогочасної Республіки Польща приїхали будувати Ґдиню.
Багато хто прибув у пошуках мрій про краще життя. Багато хто знайшов тут своє місце на
землі. Сьогодні те саме – іммігранти з різних куточків Польщі, Європи та світу охоче
оселяються у Ґдині. За останні роки найбільше людей приїхали з України і я сердечно Вас
вітаю. У Ґдині легко знайти привабливу роботу, хорошу освіту для дітей, а вищі навчальні
заклади пропонують програми, що підтримують освіту іноземців. Ми проводимо
інформаційний центр для нових мешканців, організовуємо курси польської мови для
дорослих, додаткові години навчання в школах для дітей, а також допомогу в кризових
ситуаціях.
У Ґдині є щось, що прив’язує людей до цього міста. Хто тут народився, не хоче виїжджати,
а той, хто приїжджає, хоч і може здатися йому, що на деякий час, залишається. Як
стверджують дослідження соціологів, Ґдиня є "нацією", яка найбільш задоволена місцем
проживання в Польщі. Звичайно, тут дуже важливі умови життя в місті, якість та комфорт
проживання, але також ця надзвичайна особливість, що сполучає всіх мешканцівів Ґдині –
кожен житель міста пишається тим, що він саме звідси. Це явище, успадковане від предків,
що легко і швидко переймають новоприбулі.
Наші пляжі чудові і запрошують на відпочинок. Ви також повинні побачити центр Ґдині –
вважається перлиною модернізму. Думаю, що неймовірним досвідом для Вас може бути

відвідування Музею еміграції. Варто прийти в Музичний театр, підготовані там вистави на
найвищому світовому рівні. У нас також торгові центри з цілим рядом пропозицій, Центром
Науки Експеримент, який хвалять не тільки туристи, що приїжджають до Ґдині з дітьми та
багато інших принад, враховуючи прекрасні зелені простори і місця для відпочинку на
природі.
Вивчення мови, оренда квартири, вибір дитячого садка чи школи для дітей, екологічний
транспорт, вільний час – це важливі справи для Вас, які вирішили працювати у Ґдині. З
метою задовольнити Ваші потреби ми підготували і тепер показуємо довідник про
проживання, роботу та щоденне життя в нашій Ґдині. Сердечно заохочую скористатися
ним.
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