Gdanskas - Malborko pilis (2d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Vykstame į Malborko pilį*, kryžiuočių
vadinamą Marienburgu („Marijos tvirtove"). Tai buvusi Kryžiuočių ordino didžiojo magistro būstinė.
Ko gero viena iš įspūdingiausių gotikinių pilių, ir vienas iš tų objektų, kurių negalima praleisti
keliaujant po Lenkiją. Plytinės gotikos šedevru vadinamą tvirtovę sudaro trys pilys, sujungtos į
bendrą gynybinį kompleksą. Kryžiuočių ordino sostinėje buvo kuriami baltų ir slavų žemių
užgrobimo planai. Iš čia išjojo kryžiuočių pulkai į lemiamą Žalgirio mūšį. Aplankyti šią pilį iš tiesų
būtina, tai istorija ir galimybė pažvelgti į pilį, kur viduramžiais savo bazę turėjo didžiausias
tuometinis LDK priešas - Teutonų ordino riteriai - kryžiuočiai. Vakare atvykstame į Sopotą populiariausią Baltijos pakrantės kurortą, kur Miško Operos pastate (pastatytas 1909 m.) vyksta,
garsiausi Lenkijoje, kasmetiniai tarptautiniai dainų festivaliai. Paklajosime pagrindine Monte
Cassino didvyrių gatve - vietinių vadinama tiesiog Monciak, pakeliui pamatysime šypseną keliantį
kreivąjį namą, pasigrožėsime įspūdingos architektūros aukštos klasės viešbučiu „Grand hotel",
pasivaikščiosime ilgiausiu Baltijos jūros molu* (511 m.), nuo kurio atsiveria puikus Baltijos jūros
reginys. Tiesiog atsipūsime ir išgersime puodelį kavos prieplaukos bare. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Po pusryčių keliausime į Gdanską. Sustosite prie Vyslos žiočių, pamatysite Westerplatte - istorinę
vietą, kur prasidėjo II pasaulinis karas. 1939 m. rugsėjo 1 d. vokiečių karo laivų pabuklų salvė,
paleista į Vesterplatę, dislokuotus Lenkijos kariuomenės dalinius. Gdansko gynėjų garbei pastatytas
akmeninis monumentas, išaugantis iš didelio žalio kupolo prie įėjimo į uostą, primena į žemę įdurtą
kardą. Aplankome Gdansko priemiestį Olivą, kuris garsėja savo parku su alpiniais sodais, įveistais
nuo 1920 m., žiemos sodais, vandens kaskadomis, taip pat nuostabia medžių alėja, pasodinta net 17
a. Parko prieigose lankytojus kviečia į vidų ilgiausia Lenkijoje rokoko stiliaus Olivos katedra (XIII
a.). Tai buvo Rytų Pamario kunigaikščių laidojimo vieta. Akį traukia išraiškingos baltos skulptūros Kosų giminės antkapis, bei baroko formų sakykla. Vertingiausias katedros paminklas - vargonai,
laikomi geriausiais vargonais Europoje. Jie buvo pastatyti 1763-1788 m. rokoko stiliumi ir sudaryti
iš 7876 įvairaus diametro vamzdžių. Pažintis su vienu gražiausių Lenkijos miestu - Gdansku.
Miestas skirtingais istorijos laikotarpiais priklausė tai vokiečiams, tai lenkams, tai Prūsijai.
Vokiečiai šį miestą vadino Dancingu. Praeisime Karališkuoju keliu, vedančiu pro miesto vartų
kompleksą, tai Aukštieji, Auksiniai ir Žalieji vartai. Čia gausu Renesanso stiliaus viduramžiškų
pastatų bei monumentų - stačiais stogais siaurose, vėjuotose gatvelėse. Prabangūs pirklių brolijos
Artūro rūmai, Neptūno fontanas, Aukso namai, pagrindinė Senamiesčio gatvė - Ilgasis turgus,
Rotušė, žavioji krantinė - mėgstama pasivaikščiojimų vieta. Antra pagal dydį ir pati didžiausia
Europoje iš plytų pastatyta ankstyvosios gotikos stiliaus Šv. Mergelės Marijos katedra*, solidi
auksakalių gatvelė ir puošnusis Didysis Arsenalas ir kt. Laisvas laikas. Pavakare išvykstame link
namų. Naktį grįžtame į Lietuvą.

