cestovanie

po svete

POĽSKÉ

1. GDYŇA
Zaujímavá poloha, najdlhší prímorský bulvár, historické lode kotviace pri
nábreží, široká mestská pláž či luxusné výletné lode a prístav s jachtami – to
všetko sú prvky hlavného námorného prístavného mesta Poľska.

TROJMESTO

A

rchitektonickým symbolom Gdyne sú dve 130 metrov vysoké
veže budov Sea Towers postavené pri mori. Najväčšie
turistické atrakcie mesta sú historické lode kotviace na jeho južnom
móle. Jednou z nich je jediná zachovaná poľská loď postavená
pred II. svetovou vojnou a zároveň najstarší torpédoborec na
svete ORP Błyskawica. Od roku 1976 slúži ako múzeum. Trasa
pre návštevníkov vedie po palube s delostreleckou a torpédovou
výzbrojou a v podpalubí vás prevedie stálou expozíciou poľskej
námornej histórie, cez strojovňu a ubytovacie priestory námorníkov
a poddôstojníka. Druhá loď kotviaca hneď vedľa je Dar Pomorza,
91 metrov dlhá a 16 metrov široká bývalá školská fregata, ktorá
bola postavená v Hamburgu v rokoch 1909-1910. Pôvodne
slúžila ako cvičná loď nemeckého námorníctva, neskôr zmenila
funkciu a v roku 1929 bola zakúpená pre námornú školu v Gdyni.
Tej slúžila až do leta 1982, keď bola vyradená zo služby
a zakotvená pri móle a od roku 1983 je sprístupnená verejnosti.
Na konci móla sa nachádza budova gdyňského akvária, kde
uvidíte fascinujúce druhy rýb, obojživelníky a plazy z celého sveta.
Medzi jeho hlavné atrakcie patrí najväčší koralový útes v Poľsku
a široká škála vodných živočíchov, od obrovskej chobotnice,
žraloka čierneho, červených piraní, sladkovodných rají až po
trpasličieho krokodíla.

Dar Pomorza

2. SOPOT
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Táto oblasť pri Baltskom mori
združuje pri sebe ležiace mestá
Gdaňsk, Sopot a Gdyňa.
Pre turistov sú čoraz atraktívnejšie.

TEXT: MAROŠ PUČEK / FOTO: AUTOR, ADOBE STOCK, POMORSKA.TRAVEL

Mesto je známe najdlším dreveným mólom v Európe.

M

edzi mestami Gdansk, Gdyňa a Sopot sa dá veľmi
dobre cestovať medzimestským vlakom SKM. Cesta
z Gdanska do Sopotu trvá približne štvrť hodiny a do Gdyne
asi polhodinu. Sopot je známe kúpeľné prímorské letovisko,
ktoré nazývajú aj poľskou riviérou, ktorého piesočnaté
pláže sa tiahnú v dĺžke zhruba 4,5 kilometra. Konajú sa tu
rôzne podujatia – výstavy, koncerty, medzinárodné festivaly
a konferencie. V uliciach mesta sa nachádza množstvo kaviarní,
reštaurácií a umeleckých galérií. Jednou z jeho turistických
atrakcií je tzv. Krivý dom, ktorý nájdete na hlavnej pešej ulici
Monte Cassino. Bol postavený v roku 2004 a bol inšpirovaný
rozprávkovými ilustráciami Jana Marcina Szancera a Pera
Dahlberga. V dome sa nachádza nákupné centrum. Ďalšou
atrakciou letoviska je najdlhšie drevené mólo v Európe,
ktoré meria 511 metrov. Na jeho konci je prístav, ktorý je
v dovolenkových obdobiach plný jácht a katamaránov. Počas
leta sa pri vstupe na mólo účtuje malý poplatok. Stojí to však za
to. Budete mať odtiaľ krásny výhľad na mesto aj Gdanský záliv.
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3. GDANSK
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N

iet sa čo čudovať, že sa Gdansk v poslednom čase objavuje na
svetových turistických portáloch medzi top destináciami, ktoré určite
treba navštíviť. Návštevníkov oslňuje svojím historickým jadrom, ktoré sa
architektonickým štýlom podobá škandinávskym metropolám. Nájdete
tu krásne námestia a fotogenické romantické uličky či promenády popri
rieke. Jeho typickou črtou sú úzke vysoké domy a v takomto štýle sa
stavajú aj novostavby. Zaujímavosťou je, že v roku 1945 bolo takmer
celé mesto bombardovaním úplne zničené a po vojne podľa dobových
fotografií opäť nanovo vystavané. Dlhé nábrežné promenády Długie
a Rybackie Pobrzeże okolo rieky Motlawy a hlavná ulica Starého mesta
Długa spojená s námestím Długi Targ lákajú návštevníkov na denné aj
večerné prechádzky. Popri mnohých kaviarňach a reštauráciách sa tu
nachádza aj množstvo obchodov, najmä so šperkami z jantáru, ktorý tu
bol už po stáročia významnou obchodnou komoditou. Mesto, ktoré sa
nachádzalo na trase známej Jantárovej cesty, ktorá viedla od Baltického
mora až do Benátok, na ňom zbohatlo. Na Długej ulici sa nachádza
niekoľko atrakcií. Na jednom konci sa týči Zlatá brána, za ktorou sa
nachádza historická budova akoby malej pevnosti, niekdajšej väznice
a mučiarne, kde dnes sídli Múzeum jantáru. Tu môžete obdivovať
mnoho historických aj novodobých umeleckých predmetov vyrobených
z tohto drahokamu. V budove sa nachádza aj 40 metrov vysoká
vyhliadková veža, ktorá ponúka výhľad na Staré mesto. Ďalšími známymi
atrakciami na Długej ulici a Długom Targu sú Neptúnova fontána,
symbol mesta, a susedná Radnica, ktorej veža je tiež bohatá na výhľady
na mesto. V Radnici sa nachádza historické múzeum s Červenou sálou,
kde sa konali veľké porady mestskej rady. Na konci námestia Długi

Neptúnova fontána a stará Radnica

4. MALBORK

Targ sa nachádza Zelená brána a po jej prejdení sa ocitnete pri
rieke Motławe. Z mosta je najkrajší a najfotogenickejší pohľad na
nábrežia Długie a Rybackie Pobrzeże. Uvidíte tu kotviace výletné
lode, posedieť si môžete v jednej z množstva kaviarní a reštaurácii,
ktoré lemujú pešiu zónu, či len tak sa prejsť. Nachádza sa tu aj
budova s historickým žeriavom, ktorá je jednou zo symbolov
Gdanska. Jeho história siaha až do 14. storočia a svojho času bol
najväčším žeriavom na svete. Ďalšou známou uličkou Starého mesta
je Mariacka, ktorá paralelne kopíruje Długi Targ. Po celej ulici sú
drobné galérie a dielničky predávajúce jantár na všetky spôsoby,
ako napríklad prstene, náramky, prívesky, kľúčenky a mnoho
ďalšieho. Každá budova je tu zdobená kamennými chrličmi, ktoré
odvádzajú dažďovú vodu. Celkový pohľad na ulicu pôsobí ako
z dôb minulých a hlavne romanticky, preto je jednou z obľúbených
miest fotografov. Radi sa tu fotia aj čerstvo zosobášené manželské
páry. Stopy histórie objavíte aj v gdanských kostoloch, ktorým
dominuje Bazylika Mariacka, najväčší v kostol v Poľsku a jeden
z najväčších v Európe. Jeho veža meria 78 metrov a nachádza
sa tu aj malá vyhliadková plošinka. Vnútri uvidíte mnoho krásnych
artefaktov, napríklad astronomické hodiny z roku 1470. Kontrastom
starého jadra mesta je Múzeum druhej svetovej vojny, moderná
oranžová budova s presklenou šikmou strechou. Zaujímavosťou
tohto stavebného projektu je, že celé múzeum nechali architekti
zapustiť pod zem a vystupuje z nej len zošikmená časť budovy.
Múzeum je jedným z najväčších historických múzeí na svete
a jeho hlavná výstava pozostáva z troch blokov: Cesta do vojny,

Hrôzy vojny a Dlhý tieň vojny. V blokoch sa nachádza celkovo 18
miestností a tematických sekcií, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi
vývoja druhej svetovej vojny a utrpenia, ktoré spôsobila. Uvidíte tu
vystavený sovietsky tank, model ulice poľského mesta z dvadsiatych
rokov minulého storočia, vlakový vozeň, v ktorom prevážali Židov
do koncentračných táborov, početné zbierky historických artefaktov,
odevov, fotografií a premietajú sa tu aj filmy. O historickej dôležitosti
mesta svedčí aj to, že ho ako prvé napadli nacisti. Na polostrove
Westerplatte v susedstve mesta kedysi sídlila vojenská jednotka
a útokom na ňu sa dňa 1. septembra 1939 začala 2. svetová
vojna. Celý polostrov je dnes koncipovaný ako pamätník, ktorým
vedie náučný chodník. Uvidíte tu pomník, rozvaliny bunkrov
a zvyšky kasární. Dostanete sa sem autobusom a v sezóne sem
z mesta plávajú aj lode. V nedávnej histórii zohralo mesto aj ďalšiu
dôležitú úlohu. V jeho lodeniciach pracoval kedysi Lech Walesa
a v roku 1980 tu vzniklo odborové hnutie Solidarita, ktoré sa neskôr
postavilo proti vtedajšiemu komunistickému režimu a ktoré zohralo
významnú úlohu pri páde komunizmu v roku 1989. Solidarite sa
venuje aj Európske centrum solidarity, múzeum s knižnicou, ktoré
sa nachádza pri vchode do gdanských lodeníc. Budova bola
postavená tak, aby pripomínala jednu z lodí, ktoré sa tu kedysi
stavali. Vonkajšie steny sú z ocele a sú pokryté hrdzou. Jeho stála
expozícia má okolo 2000 exponátov a knižnica zhruba stotisíc
kníh a dokumentov. Súčasťou centra je aj výskumné a akademické
centrum, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity a poskytuje priestor na
konferencie a dočasné výstavy.

Múzeum jantáru

Bazylika Mariacka

Počas návštevy Trojmesta by ste určite mali zavítať na jednu z hlavných
turistických atrakcií Poľska, najväčší tehlový hrad na svete.

H

rad sa nachádza zhruba 60 kilometrov južne od Gdanska v meste
Malbork. Stavba hradu začala po roku 1280 a bol sídlom Rádu
nemeckých rytierov a ich veľmajstra. Neskôr prešiel do majetku poľských
kráľov a následne ho ovládlo Prusko. Plnil úlohu kláštora, pevnosti, reprezentačnej rezidencie panovníkov a neskôr kasární. Na konci druhej svetovej vojny došlo počas bojov medzi nemeckou a sovietskou armádou
k zničeniu viac ako 50 percent hradných objektov. Po vojne sa začalo
s jeho rekonštrukciou do podoby zo 14. storočia a od roku 1961 tu sídli
hradné múzeum. V roku 1997 bol zapísaný do zoznamu UNESCO.
Interiérové expozície obsahujú zbierky stredovekého umenia, zbraní,
mincí, medailí, železných a hrnčiarskych výrobkov a úchvatnú zbierku
jantárov. Veľké množstvo zlatožltého drahokamu v rôznych farbách,
tvaroch, veľkostiach, s kúskami dávnych živočíchov, ktoré akoby spali
v medovom náleve a to všetko v krásnych šperkoch, aké dokáže ľudský
um a ruky vytvoriť. Prehliadku môžete absolvovať v skupine so sprievodcom, prípadne individuálne s audiosprievodcom vo viacerých jazykoch.
Prehliadka hradu zaberie približne 3-4 hodiny. Táto impozantná stavba
na 20-hektárovom pozemku zanechá na každého veľký dojem.
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