
7Sloviňský národní park
Sloviňský národní park alias polskouSaharunajdete

napobřeží Baltumeziměsty Łeba aRowy. Vítr tamneustále
přesouváhorypísku, namístě tak vznikly nejenduny, ale i dvě
slaná jezera. Spatříte takémrtvé lesy a torza stromů trčící ze
země, podíváte senapláž aocitnete sena jednomznejmaleb-
nějšíchmíst v celémPolsku.

Z Pomořského vojvodství
pochází celá řada
významných osobností
světové vědy i kultury.

SLAVNÍrodáci

Günter
Grass
(1927–2015)
Německýspisovatelanositel
Nobelovycenyza literaturu.

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

Arthur
Schopenhauer
(1788–1860)
Jedenznejvětšíchfilozofůaau-
tordílaSvět jakovůleapředstava.

Syn gdaňského velkoobchod-
níka, 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 myslite-
le a umělce, jako je Friedrich Nietzche,
Richard Wagner nebo Sigmund Freud.

Daniel
Gabriel
Fahrenheit
(1686–1736)
Fyzikachemik německéhopůvo-
dusenarodil avyrostl vGdaňsku.

Na Fahrenheitovu teplotní
stupnici si vzpomene každý, kdo dá-
val 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 stupni-
ce se dodnes používá v některých
zemích světa, například v USA.

6Malbork
Impozantní sídlozčervenýchcihel –

amimochodemvůbecnejvětší cihlovástavba
vEvropě– jezapsánonaseznamUNESCO.
VznešenýkřižáckýhradMalborkze 13. století
sepyšní rozsáhlýmigotickými interiéry i jan-
tarovousbírkou.Na jehoprohlídkubudete
potřebovatněkolikhodin, všakobrannézdi
obepínají rovnoutři samostatnéhrady.

9Kašubové
Historiekašubskéhonároda jevelmi

komplikovanáasaháaždo13. století. Blíže se
sní seznámíte třebavSzymbarku.V tamním
regionálnímcentrunechybíhotel aatrakce
proděti, aleanipivovaramuzeumšňupacího
tabáku, kterýbudetemoci samivyzkoušet.
Prohlédnětesi i bunkr,důmpřevrácený
vzhůrunohama,největšípianonasvětě,
nejdelší dřevěnoudeskunasvětě…Anebo
třebastavení, kterésemtajněpřevezli až
zdalekéSibiře.

8Tradice jantaru
Na jantarnarazítevPomořském

vojvodstvínakaždémkroku.Pokudseoněm
chcetedozvědětvíce, zajeďtesepodívat
doměstaPruszczGdański, kdenajdete repli-
kukupeckéosadyz římskýchdob.Nejenže
vní spatříte spoustuarcheologickýchskvos-
tůči chalupyřemeslníkaakováře, ale zkusíte
si třeba i střelbuzgótského luku.
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