
Penzance znajduje sie na niskim wzgórzu,
nad zatoką z widokiem na Mount’s Bay i
słynny na świecie zabytek – St Michael’s
Mount, cel pielgrzymek ze Sredniowiecza i
dzisiaj jeden z najbardziej popularnych
atrakcji turystycznych. Podobnie jak inne
miasta w Zachodniej Kornwalii, cierpiało
przez upadek kopalnictwa w 19 wieku, a
pózniej przez zanikanie rolnictwa i rybactwa
w póznym 20 wieku.

Okolice te mile witają artystów. Dwie galerie
mają wysoką renomę, Penlee House Gallery
and Museum które pokazuje prace
Kornwalijskich malarzy z 19 i 20 wieków, i
Newlyn Gallery na samym wybrzezu, która
specjalizuje sie w sztuce współczesnej.

Linia pociągów z Londynu kończy sie w
Penzance, ale nie wszystkie drogi tam
ustają. Dalej mozna plynąć statkiem, lub
lecieć helikopterem, na Wsypy Scilly,
znajdujące sie pare mil od brzegu. Kiedyś
slyneły z pięknych żąkili, ale dziś zostaly
przekazane głównie turystyce.

GłÓWNE ATRAKCJE:
JEDZENIE, SKLEPY I SERWISY
Market Jew Street jest główną ulicą miasta, z
podniesionym chodnikiem po jednej stronie.
Tu znajdziesz różne banki i pocztę. WH Smith
ma papeterie, dlugopisy I czasopisma. Taniej
moze być w Pound Shop na tej samej ulicy,
gdzie zakupisz notesy, kredki, kubki, krem do
opalania, plyn do kąpieli i maść do ust.

Inne okazje, plus tańsze artykuly domowe i
narzedzia znajdziesz w JIM’S CASH  AND
CARRY na Causeway Head. To wąska ulica
która skręca na prawo na samym końcu
Market Jew Street.

Jedyny większy supermarket na tej ulicy to
COOP. Poza nim, inne glówne supermarkety,
TESCO I MORRISON’S, są poza miastem, na
głównej ulicy z Marazion i Hayle. To jakieś
dwadzieścia minut spacerem od cetrum
miasta. LIDL jest w drugim kierunku, do
Newlyn, wzdlóż Promenady na samym dole
miasta albo przejazd autobusem od stacji
pociągów.

Ale są tu także mniejsze sklepy. LENTERN’S
żeźnik na małej ulicy od Chapel Street, blisko
słynnego Egyptian House, ma świetną
reputację. TREGENZA’S, na ulicy Green
Market, blisko przystanków autobusowych
na szczycie miasta, są nieźle wyposażonymi
delikatesami z owocami i ważywami. Dla
suszonych skladników, zajzyj do SCOOP
SHOP na Causeway Head.

Penzance ma wielki wybór sklepów z
uzywanymi żeczami, prowadzone dla
zbierania pieniędzy dla dobrych celów
charytatywnych. Mozna tu znaleźć
prwadziwe okazje – swetry, koszule, spodnie
robocze i male artykuly domowe. Sklepy jak
CANCER RESEARCH, OXFAM I ST JULIA’S
HOSPICE maja niemały wybór i znajdują sie
na Causeway Head.

Aby zakupić nowe ubrania, zajżyj do
WHARFSIDE SHOPPING CENTRE, na dole
miasta, blisko do stacji pociągów. To bardziej
znane filije sklepów, na przykład NEW LOOK,
PEACOCKS I MILLETS.

Sklepy są zazwyczaj otwarte od 9.30-17.30,
a banki od 9.00-16.30. Banki są zazwyczaj
zamknięte w soboty. Poczta jest otwarta od
poniedzialku do soboty, od 9.00-17.30.

Aby użyć internetu, wpadnij do biblioteki na
Morrab Street pomiedzy 9.30-18.00
poniedzialek do piątku, 9.30-12.30 w soboty.
Zadzwoń pod 01872 322 005 aby zamówić
sobie komputer – pierwsza pół godziny jest
za darmo, potem £3 za godzinę dla osób bez
karty użytkownika biblioteki.

TROCHE HISTORII
Sir Humphrey Davy urodził sie w Penzance.
W 1801, wynalazł bezpieczną lampę do
użytku przez górników.

Penzance ma kilka niezwykłych budynków.
The Admiral Benbow Pub w Chapel Street
jet nazwany po Admirale John Benbow z 
17 wieku i jest także słynny z otwarcia
Treasure Island Roberta Louisa Stevensona,
Pierwszy ciekawy objekt to żeźba
przemytnika leząca na dachu, ze strzelbą 
w ręku.

Trudno nie zauważyć Egyptian House,
niedaleko stąd, z kolumnami, palmami i
pieknymi kolorami, wyglądający jakby spadł
tu z jakiegoś dalekiego nieba.
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