CESTOVANIE
TIP NA VÝLET

Baltské more nie je počas jesene
vhodné na kúpanie. Ponúka však dostatok zaujímavých miest na potulky.
Začnite ich napríklad v Gdansku,
prejdite cez Malbork a výlet ukončite
v Ustke. Nebudete ľutovať.

P

NA HISTÓRIU

nezabúdajú

Po dobrom obede je ideálne spáliť
kalórie túlaním po meste. Komu
sa podarí v archívoch nájsť fotografie z čias druhej svetovej vojny,
keď ešte mesto patrilo Nemecku,
neuverí, čo sa šikovným majstrom
podarilo vybudovať. Množstvo
kostolov, chrámov a uličiek s nádychom minulých čias. Poliaci však na
históriu nezabúdajú. Spomínajú na
ňu napríklad v Múzeu solidarity. Je
venované disidentským aktivitám
v strednej Európe. Ukazuje začiatky odborového hnutia v roku 1980.
Časť je venovaná aj vodcovi hnutia
Solidarita a bývalému poľskému prezidentovi Lechovi Walesovi.

OĽSKÉ
Pomorie

V

historickom meste
Gdansk je v prístave najväčší ruch ráno o siedmej. Práve vtedy sa rybári vracajú z lovu. Niektorí spomínajú
na Bowkeho. Išlo o chlapíka,
ktorý sedával na brehoch rieky
Motlawa pretekajúcej centrom.
Rád sa pozrel na dno pohárika
a rozprával príbehy, ktoré sa
práve udiali na mori. Zaujímavé
je, že rybárčeniu sa nikdy nevenoval. Skrátka, mal fantastický
dar reči, a tak ho ľudia radi počúvali.

Čo jedia

PRI BREHOCH BALTU
Bowkeho obľúbeným nápojom bola poľská vodka Machandel. Spôsobom, akým
ju pil kedysi, sa podáva dodnes. V pohári
alkoholu je na špáradle napichnutá
údená slivka. Keďže výroba tohto národného alkoholu sa z Gdanska presťaho-
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VOJENSKÉ
BUNKRE NA PLÁŽI

Nedobytý

HRAD S FÉNIXOM

Stredoveký ráz má aj hrad Malbork vzdialený približne 70 kilometrov smerom na
juhovýchod. Ide o najväčší gotický hrad
postavený z tehly, ktorý sa nikdy nikomu
nepodarilo dobyť. Viackrát sa o to pokúšali
poľsko-litovské vojská, ale bez úspechu.
Počet návštevníkov stúpa najmä od roku
1997, keď hrad zapísali na Zoznam dedičstva UNESCO. Prejsť ho celý znamená
vyhradiť si naň aspoň tri hodiny. Súčasťou
predhradia, stredného a horného hradu je
zopár desiatok spální a reprezentačných
miestností, kde kedysi hradní páni oslavovali víťazstvá bojov. Súčasťou hradného
komplexu bola kedysi nemocnica a kaplnka, ktorá ostala zachovaná dodnes. Keď
pôjdete okolo hradnej studne, všimnite si
na nej vtáka fénixa, ktorý kŕmi mláďatá
svojou krvou. Ide o symbol pokory a obetavosti.

Po 408 schodoch
NA VEŽU

Jedno z najstarších miest
v Poľsku bolo pred päťsto
rokmi veľmi bohaté. Môžu za to
obrovské zásoby jantáru a iných
drahokamov. Šperky, ktoré tu
vyrábali, putovali na európske
kráľovské dvory. Tento kameň
môže mať viac ako dvesto
odtieňov. Jeho farba závisí od
toho, v akej hĺbke ho vyťažili.
Najtypickejšou farbou je žltá.
V umeleckých obchodíkoch na
Mariackej ulici sú aj červené, biele, kávové a priehľadné jantáry. Keďže šperky
robia výklady farebnejšími, považujú túto ulicu za najkrajšiu. Na jej konci je
najväčší tehlový kostol na svete, Bazilika Panny Márie. Vnútri je schovaný orloj,
ktorý okrem presného času ukazuje fázy Mesiaca i to, aký je deň. Veža vysoká
77 metrov je najvyššia v meste. Na jej vrchol vedie 408 schodov. Nemusíte ich
rátať. Sú číselne označené.

vala do Nemecka, kúpiť si domov fľašu
ako suvenír je náročné. Ponúkajú ju iba
v troch reštauráciách v celom meste.
Jednou z nich je Gdanski Bowke, kde
pol litra stojí približne 60 eur. V menu
majú vychytávok viac. Patrí medzi ne aj
tatarák z tuniaka, pečená treska alebo
drožďová polievka s vajcom, mäsom
a chrenom – žurek. Kuchár najmä pre
mužských hostí najčastejšie pečie prasa
v pivovej omáčke, nazývané golonka.
Smacznego alebo dobrú chuť!
MICHAELA NOVÁ, foto autorka

Západné pobrežie
je v lete lákadlom
najmä pre piesočné
pláže. Keď sa však
nedá v mori okúpať,
pamiatkou vám
budú pekné fotky.
Vhodným objektom
je napríklad maják
v Ustke. Mesto kedysi
dobre poznal aj Hitler,
ktorý s ním mal veľké
plány. Hovoril o tom,
že v ňom vybuduje najdôležitejší prístav
tretej ríše. Investoval doň 60 miliónov
mariek a chcel ho otvoriť na jar v roku
1941. Realita je taká, že zo spomínaného
obdobia zostali iba pozostatky v podobe
bunkrov a vojenských opevnení uprostred
piesočných dún. Časy minulé pripomína aj
podzemná galéria, kde vidieť simulovanie
útokov, bombardovanie i figuríny vojakov,
ktorí na prvý pohľad vyzerajú ako živí.

TIPY, AKO SI

spestr iť výlet

Odporúča
Agnieszka Syroka
Domáce krovky
– mliečne cukríky najčastejšie
s karamelovou
príchuťou sú dostupné v každom
supermarkete.
Ochutnať čerstvo urobenú sladkú
maškrtu môžete vo vyhľadávanej
cukrárni v Ustke. Okrem toho v nej
majú bezu, čiže typický poľský koláč
z bielkov. Viac sa dozviete na www.
krowkaustecka.pl
Wellness podľa Santanu – pobrežie
Baltského mora učarovalo aj gitaristovi Carlosovi Santanovi. Poľsko
navštevuje každý rok a vždy chodí na
to isté miesto, do mesta Slupsk. Viac
sa dozviete na www.dolinacharlotty.pl.
Ušetrite s turistickou kartou –
Gdansk ponúka pestrú ponuku múzeí,
reštaurácií a turistických atrakcií. Kto
má záujem väčšinu z nich navštíviť,
nech si zabezpečí turistickú kartu.
Za tri dni zaplatí 90 zlotých, ale na
vstupnom ušetrí aj polovicu. Viac sa
dozviete na www.visitgdansk.com/
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kartaturysty.

