cestovanie

Od našej
spolupracovníčky
Lucie Lukušovej

Prvé z nich je najstaršie, druhé má
prívlastok kúpeľné a tretie je určené
na spomienky v múzeách. Taká je
stručná charakteristika poľského
trojmestia na brehu Baltického mora –
Gdansk, Sopot a Gdynia.

Poľský BALTIK:

Takto ho nepoznáte
Na kajaku, kolese
alebo na lodi

Láska na prvý pohľad –
nehovorím len o sebe, ale
o väčšine turistov, ktorí sa prechádzajú pri rieke Motlawa v centre
Gdanska a fotoaparátu nedajú vydýchnuť. Hľadáčik majú namierený na historické tehlové domy,
budovu filharmónie a fotia aj takzvaný žeriav, v ktorom je národné
múzeum.

Najkrajšou ulicou centra
Gdansk je Mariacka.

Najobľúbenejším unikátom je
kamenná Pieta. V popularite
u turistov nezaostáva ani hlavný oltár či orloj. Brána chrámu
vás navedie smerom na Mariacku ulicu. Svoje dielne i obchodíky tu našli remeselníci z celého
mesta. Predávajú ručne vyrábané keramické ozdoby, jantárové šperky a drôtené brošne. Na
centrum lodného priemyslu sa
dá pozrieť aj z inej perspektívy
ako peši. Niektorí si sadajú do
kabíny vyhliadkového kolesa,
iní si zas požičajú kajak a pádlujú po miestnom kanáli. Prí-

Boh morí vo fontáne

Hovorí sa, že z Neptúnovej
fontány kedysi tiekla sladká
vodka so šupinkami zlata.
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Len ťažko uveriť tomu, že počas druhej svetovej vojny v meste nezostal bez poškodenia ani jeden dom. Práve tu sa začalo
bombardovanie Poľska. Šikovní architekti, stavitelia a reštaurátori si dali záležať, aby bývalému nemeckému cisárstvu vrátili noblesu a šarm. Je naozaj jedno, na ktorej ulici začnete,
každá zaujme niečím iným. Napríklad na Ulici Dluga pred
budovou súdu už roky stojí Neptúnova fontána. Cez Piwnu
sa dostanete k Bazilike Panny Márie. Len tak mimochodom,
tento tehlový skvost vnútri ukrýva stopy stredoveku i baroka
a je najväčší svojho druhu na svete.

padne sú pasažiermi vyhliadkovej lode. Je naozaj jedno, ktorú
z možností zvolíte vy, krása mesta sa pred vami neschová.

Mólo plní želania

Dvanásť kilometrov na západ do
štyridsaťtisícového Sopotu absolvujem na bicykli po cyklistickom
chodníku. Pre lenivých pravidelne premáva zo stanice Gdansk
Glówny vlak. Nielen pre vyvie-

