Všechny chutě polských Mazur básnickým pohledem Marie Zatřepálkové
6. – 7. července
Cesta na Mazury

9. července
Ještě něco z mazurské historie

Letošní dovolená Mazury
zažene snad všechny chmury.
Letošní dovolená Mazury,
doufám, že nepoštípou nás potvory.
Cesta sice dlouhá byla
na ni jsem se vybavila.
Zastávka na cestě jediná,
bylo to historické město Olsztyna.
Příjezd na Mazury to bylo zklamání,
déšť a navíc i postele chybí k ubytování.
Nakonec však všichni mají kde spát
a necháme si jen o sluníčku zdát.
Však program slibuje krásné věci
a to je důvod proč jsme tu přeci.
Stále jezdíme na výlety
památkám i přírodě v ústrety.

Na vodu nám nedovolí počasí,
tak vymění nám trasu, než se vyčasí.
Navíc jsme navštívíli Drogosze,
je tam zámek, ale nemají tam panoše.
Je ve zdevastovaném stavu
soukromník nemá peníze na opravu.
Pak je v plánu svatá Lipka,
prohlídku si zaslouží bazilika.
Poutní místo Polska
konečně nemáme prohlídku vojska.
A dále navštívíme město Reszel,
kdo by na prohlídku hradu nešel.
Samé mučení to nemáte ponětí
jsem ráda, že žiju v jiném století.
Celé město jsme z věže viděli
a v restauraci „kartáče“ pojedli.
A naše zastávka nakonec,
bylo městečko Biskupiec.
A opět jen dva kostely,
někteří se už v posteli viděli.
Dnešní den, vážení,
nazvěme jako exkurzi církevní.

8. července
Historická tvář Mazur
Dnes to bylo překvapení,
tak trochu vojenské tažení.
Nejprve města Ketrzyna prohlídka.
Sama krásná historická památka.
Tady katedrála či kostely,
ale i zednářská lože tam byly.
A pak jsme do lesa zamířili,
Hitlerovo Vlčí doupě si procházeli.
Chlapi z toho byli paf,
však pro mě tak trochu blaf.
Necítím k tomu nic,
Mazurské miniatury bych si užila víc.
A proto měním v Gižicku jejich plán,
vojenskou pevnost Boyen navštívit nehodlám.
Vodárenská věž nás naláká
a radost z rozhledů byla veliká.
Naopak co mě uchvátí
je otočný most z 19. století.
Déšť nás chvílemi provází celý den,
snad prší stále pro nás jen.

10. července
Cesta k Baltskému moři
Dnešní přejezd dlouhý byl,
však velice nás potěšil,
vždyť až k Baltu nás dopravil.
Konečně máme klid na duši
opravdu dnes nám nezaprší.
Po pláži jsme se prošli,
i na rybičku si došli.
Na lodi na moře jsme se vydali
a ruskou hranici viděli.
Koperníkova věž a kyvadlo,
to bylo hezké divadlo.
A pak už jedeme dál,
naším cílem je Elblonský kanál.
Spojuje Mazurská jezera s Baltem
snad nepřesouvají lodě trávou a blátem.
Kdepak, rozdíl ve výšce hladiny překonávají
tak, že lodě na kolejích posouvají.
Unikátní výmysl z 19. století,
i tehdy byli stavební mistři naší planety.
Podívaná to byla krásná,
jedním slovem prostě úžasná.

11. července
Mazurská jezera na lodi, pěšky i na kole
Dnešní den nastal zlom,
kdo se nerozhodne, vem ho hrom.
Rozdělili jsme se na 3 skupiny,
by každý dělal ty své blbiny.
Jedna ta nejmenší skupinka,
vyjela si na kole kolem jezírka.
A ta další skupina,
šla pěšky jako rodina.
Někdo se na nic necítil,
tak asi v kempu lenošil.
Naši vodáckou partičku,
napadlo půjčit si lodičku.
Dnešní den byl v pohodě,
strávili jsme ho na vodě.
Kánoe se nám točila dokola stále,
změnili jsme posádku, abychom se posunuli
dále.
Na vodě to byla krása,
naše vodácké srdce jásá.

Naučili jsme se nové věci
a o to v životě jde přeci.
U mola jsme se vykoupali
a ten hezký den, tak zakončili.
Není to však pravda celá,
neboť olomoucká parta i kytary měla.
Hrálo se a zpívalo každý večer,
vesele bylo, kdo by brečel.

12. července
Za přírodou polských Mazur
Počasí se umoudřilo,
dnes celý den krásně bylo.
Park divoké zvěře jsme navštivili,
jeleny, oslíky si pohladili.
Je to záchranná stanice,
líbilo se nám tam velice.
Rysy do přírody vypouštějí,
vlci se tam za ohradou prohánějí.
Byla tam i losice s mláďaty,
bílí i černí čápi a plno jiné havěti.
Dál jsme pokračovali do města Mikoljski,
ač u jezera Sniardwy, vypadá přímořsky.
Pohled na městečko skýtala rozhledna,
každý využil 3 hoďky volna až do dna.
Ovšem Luknajno rezervace ptačí,
řekla si, že už těch turistů stačí.
Na dvou pozorovatelnách neukázala skoro
nic a my se těšili, že labutí a ptáků bude
tam víc.
Přesto to byl krásný den,
náš poslední mazurský sen.
Zítra už míříme domů,
prý vyhneme se Toruni u sta hromů.
Nenavštívíme Toruň, je to tak
však netrefí nás z toho šlak.
Velmi krásné to tu bylo,
přírodou nás okouzlilo.

