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Malbork

Impozantní sídlo z červených cihel –
a mimochodem vůbec největší cihlová stavba
v Evropě – je zapsáno na seznam UNESCO.
Vznešený křižácký hrad Malbork ze 13. století
se pyšní rozsáhlými gotickými interiéry i jantarovou sbírkou. Na jeho prohlídku budete
potřebovat několik hodin, však obranné zdi
obepínají rovnou tři samostatné hrady.

SLAVNÍ rodáci
Z Pomořského vojvodství
pochází celá řada
významných osobností
světové vědy i kultury.
Günter
Grass
(1927–2015)
Německý spisovatel a nositel
Nobelovy ceny za literaturu.

Jeden z nejvýznamnějších
německých spisovatelů 20. století se
narodil ve svobodném městě Gdaňsku
a původně se učil sochařem a kameníkem. V mnohém kontroverzní umělec
je autorem známé Gdaňské trilogie,
jejíž součástí je rovněž román Plechový bubínek. Do něj Grass promítá
nejen své vojenské zkušenosti z druhé
světové války, ale i vzpomínky na život
v Gdaňsku jako takový.
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Sloviňský národní park

Sloviňský národní park alias polskou Saharu najdete
na pobřeží Baltu mezi městy Łeba a Rowy. Vítr tam neustále
přesouvá hory písku, na místě tak vznikly nejen duny, ale i dvě
slaná jezera. Spatříte také mrtvé lesy a torza stromů trčící ze
země, podíváte se na pláž a ocitnete se na jednom z nejmalebnějších míst v celém Polsku.
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Tradice jantaru

Na jantar narazíte v Pomořském
vojvodství na každém kroku. Pokud se o něm
chcete dozvědět více, zajeďte se podívat
do města Pruszcz Gdański, kde najdete repliku kupecké osady z římských dob. Nejenže
v ní spatříte spoustu archeologických skvostů či chalupy řemeslníka a kováře, ale zkusíte
si třeba i střelbu z gótského luku.

Arthur
Schopenhauer
(1788–1860)
Jeden z největších filozofů a autor díla Svět jako vůle a představa.

Syn gdaňského velkoobchodníka, ﬁlozof a hlasatel pesimistických
vizí světa byl za svého života
v 19. století spíše neznámý. Přitom
později svým učením o iracionálním
základě světa ovlivnil i takové myslitele a umělce, jako je Friedrich Nietzche,
Richard Wagner nebo Sigmund Freud.
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Daniel
Gabriel
Fahrenheit
(1686–1736)

Kašubové

Historie kašubského národa je velmi
komplikovaná a sahá až do 13. století. Blíže se
s ní seznámíte třeba v Szymbarku. V tamním
regionálním centru nechybí hotel a atrakce
pro děti, ale ani pivovar a muzeum šňupacího
tabáku, který budete moci sami vyzkoušet.
Prohlédněte si i bunkr, dům převrácený
vzhůru nohama, největší piano na světě,
nejdelší dřevěnou desku na světě… Anebo
třeba stavení, které sem tajně převezli až
z daleké Sibiře.

Fyzik a chemik německého původu se narodil a vyrostl v Gdaňsku.

Na Fahrenheitovu teplotní
stupnici si vzpomene každý, kdo dával ve škole při fyzice aspoň trochu
pozor. Pojmenovaná není po nikom
jiném než po vědci, který se narodil
v 17. století v Gdaňsku a dotáhl to
až na člena Královské akademie věd
v Londýně. Fahrenheitova stupnice se dodnes používá v některých
zemích světa, například v USA.
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