Музей роботів відкрив у своєму гаражі Себастьян Кухарський із польського села Лончнік. Зробив їх власноруч із деталей автівок. Вхід для дорослих коштує 12 злотих –
87 гривень, для дітей – 10 злотих, 72 гривні

Автівка об’їжджає житлові масиви часів
ПНР, цвинтар радянських солдатів
ПЕРЕД СМАЖЕННЯМ КОРОПА ОБВАЛЮЮТЬ У СОЛОНОМУ ТІСТІ

В 1-мільйонному
Опольському воєводстві
Польщі працюють
до 80 тисяч українців.
Ополе 2018-го стало
другим серед найбагатших
воєводських міст країни.
Його випередила тільки
столиця Варшава. Рейтинг
щороку укладає журнал
для самоурядовців
”Спільнота”
ОПОЛЕ – найменше з воє-

водських міст – 120 тис. населення. Компактне, усі
установи розташовані поряд.
Безробіття становить 1,5%.

МІСТО МОЖНА ОГЛЯНУТИ
ЗА ДВА ДНІ. За тиждень – усе

воєводство. Майже половина
іноземних туристів – німці.
Усі найцікавіші об’єкти, ресторани й паби – біля ринку.
Якщо завернути в одну з вуличок, можна почути запах
радянської їдальні. Це заклад
”Старувка” – із штучними
квітами всередині. Зі стелі
звисають вентилятори з великими лопатями комуністичних часів. Клієнти – німецькі туристи-пенсіонери
й місцеві жителі. Велика
порція вареників із картоплею й твердим сиром коштує
9 злотих – 66 грн.
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ПОТРІБНО
НА ДЕНЬ ВІДПОЧИНКУ В ОПОЛЕ.
ЇХ ВИСТАЧИТЬ НА НОЧІВЛЮ
В ГОТЕЛІ, ХАРЧУВАННЯ
Й СУВЕНІРИ. МІСТО – НЕВЕЛИКЕ,
НА ТРАНСПОРТ МОЖНА
НЕ ВИТРАЧАТИСЯ

У МІСТІ Є НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ПОЛЬСЬКОЇ ПІСНІ.

У ньому грали українські
гурти Kozak System, ”Гайдамаки”. Щороку в червні,
починаючи з 1963-го, протягом трьох днів у амфі1 6
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театрі центру проходить
фестиваль польської пісні.
ПІД СЦЕНОЮ ЦЕНТРУ ДВА РОКИ
ДІЄ МУЗЕЙ ПОЛЬСЬКОЇ ПІСНІ.

Вона представлена від 1920-х.
Є великі екрани, де можна
послухати музичні альбоми,
подивитися інтерв’ю із зірками, документальні стрічки.
Є експозиція сценічних костюмів співаків та відтворювачів звуку – від грамофонів
до магнітофонів.
МОЖНА ЗАМОВИТИ ЕКСКУРСІЮ
У СТИЛІ ПОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ
РЕСПУБЛІКИ. Оглядини міста
відбуваються на ретро№ 3 1 ( 4 3 4 )
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Fiat ”Боревич”. На початку
1980-х така машина коштувала 16 річних зарплат
середньостатистичного
поляка. Автівка об’їжджає
житлові масиви часів ПНР,
пам’ятки соцреалістичної архітектури, цвинтар
радянських солдатів.

Загинули бегемот і левиця

Пізніше в його обов’язки
стало входити збирання
падалі по місту. Пачківський кат також лікував
тварин і людей, насамперед – із вивихами та переломами. Останній помер
1859 року. Зараз у його
домі – музей з інструментами тортур і туристичний
інформаційний центр.
ЗА 3 ХВИЛИНИ ХОДИ ВІД РИН-

ОПОЛЕ ЛЕЖИТЬ НА БЕРЕЗІ
РІЧКИ ОДРИ. На фасадах
будинків на рівні другого
поверху є позначки: сюди
дійшла вода під час повені
в липні 1997-го. Залила
фабрики, школи, житлові масиви. Постраждав
зоопарк. Частину утриманців евакуювали до інших
звіринців, частина – загинула. Зокрема, бегемот
і левиця.
БАГАТО ЖИТЕЛІВ ОПОЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА – німецького походження, мають
подвійне громадянство.
За комуністичних часів
отримували гроші від родичів із Німеччини, вкладали їх тут.
ПАЧКІВ – ОДНЕ З НАЙКРАСИВІШИХ МІСТ ВОЄВОДСТВА.

Його порівнюють із французьким середньовічним
містом-фортецею Каркассоном. Збереглися старовинні мури і 19 із 24 оборонних веж.

Найдорожче коштувало
четвертування, найдешевше –
шмагання батогом

ніхто не селився. Його
діти могли брати шлюб
лише з особами з родин
інших катів. Плату отримував із міського бюджету.
Найдорожче коштувало
четвертування, найдешевше – шмагання батогом.
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ЦІНИ НА ПОЛЬСЬКІ ВИНА

починаються від 50 злотих, тобто від 370 грн.
Це майже вдвічі дорожче
за імпортовані французькі
чи іспанські. Вина ”Гопле”
повністю виробляються
вручну. Усі – сухі. ”Вечеря
без сухого вина – шкідлива. Солодке призводить
до підвищеної кислотності,
а сухе її лікує”, – каже заступник директора винарні
Ришард Сиц.

Ополе заснували наприкінці
Х ст. Лежить на південному
сході країни, в історичній області Сілезії. Межує з Чехією.
Довший період було у складі
Пруссії. Знову стало польським 1945 року. Частина земель сучасної України у XIV ст.
належала до Опольського
князівства.
– Є легенда, що князь Владислав Опольчик переказав
українцям кольори нашого
прапора – жовтий і блакитний. Коли до нас приїжджають туристи з України
й бачать на вулицях прапори
воєводства, кажуть: ”Мабуть,
тут сьогодні якесь українське
свято”, – розповідає гід Вежі
П’ястів.
Після Другої світової війни
у воєводстві опинилися багато переселенців із Західної
України. Автохтонне населення здебільшого вважає себе
німцями й сілезцями.

власноруч. Усі – персонажі фантастичних фільмів
та мультфільмів: ”Зоряні війни”, ”Термінатор”, ”Чужий”.
Роботи можуть рухатись
і світять очима. На 70 відсотків складаються з деталей
автівок. Також використані
залишки велосипедів, лиж,
офісних крісел, кухонного
начиння. Себастьян працює в будівництві. Свій
музей відкриває після обіду,
коли приходить із роботи.
Провів близько 200 виставок
по країні.

ВАТИ НАПІЙ з додаванням

НА ОКОЛИЦІ. Поряд із ним
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Солодке вино
призводить
до підвищеної
кислотності, а сухе
її лікує

НА ВИНАРНІ МОЖНА СКУШТУ-

КАТ ІЗ РОДИНОЮ ЖИВ
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КУ ПАЧКОВА розкинулися
виноградники. У колишньому 200-річному
корівнику організували
виробництво, дегустацію
і продаж вина ”Гопле”.
Перше продали під кінець
2015-го. Щороку створюють 17 нових смаків.
Мають 80 видів вин.

Автохтони вважають
себе німцями
й сілезцями

свіжих шишок хмелю. Всі
вина ”Гопле” мають його нотку, бо поряд на горі – велика
плантація хмелю. Джерельна
вода, що тече до виноградників, має хмелевий присмак.
У СЕЛІ ЛОНЧНІК, за 5 кіломе-

трів від Пачкова, любитель
техніки й фентезі Себастьян
Кухарський відкрив у гаражі
музей роботів. Зробив їх

НА ВЕСІЛЛІ З МІСЦЕВИМ
КНЯЗЕМ НАРЕЧЕНА З ЧЕХІЇ

вирішила пограти з коханим у хованки, за легендою.
Заховалася у склепі каплиці
Немодлінського замку –
й задихнулася. Чимало
туристів запевняють, що бачать її. Постать дівчини
в білій сукні зафіксували
на плівці фільму ”Жасмін”,
який тут знімали.

НА ТЕРИТОРІЇ ЗАМКУ ЩОРОКУ ВІДЗНАЧАЮТЬ СВЯТО КОРОПА. Приймають

багато іноземних туристів.
Використовують близько
50 рецептів приготування
риби. Родзинка – копчений
короп. А також хрустики
з нього – ”фаворки”. Рибу
готують у фритюрі на олії
з ріпаку. Перед цим короп
на ніч замочують у маринаді
з молока, щоб не гірчив,
і приправ. Перед смаженням
обвалюють у солоному тісті.
ПАЛАЦ У СЕЛІ МОШНА МАЄ
99 ВЕЖ І 365 КІМНАТ. Його
почав будувати шахтар.
Одружився з удовою власника сілезьких шахт і сталеварень – і став мільйонером.
У палаці розташовані готель
і спа-центр. Ресторан –
у бальній залі. Страви
представляють регіональну
кухню. За 38 злотих –
280 грн – можна покуштувати традиційний сілезький
рулет з яловичини під соусом із клюсками (галушками з картоплі. – Країна)
й тушкованою на шкварках
синьою капустою. Такий
обід готують удома по неділях. Також у регіоні їдять
багато страв із дичини. Запивають місцевим світлим
пивом ”Намислув”. Його виготовляють із XVII століття.
ІСТОРІЯ СЕЛА МАЧЕЇВ ПОВ’ЯЗАНА З ВИРОБНИЦТВОМ МЕДУ.

Має просто неба музей
бджолярства з різними
видами пасік і бортів. Показують розплідник маток,
яких розвозять по всій
країні. Також можна купити
все необхідне для створення власної пасіки. У місті
Бичини – все в лицарському
стилі. Кілька родин живуть
в умовах середньовічних
лицарів. Мешканці села
Худоба спеціалізуються
на кладці черепиці. Мандрівникам розказують про види
покрівлі дахів, проводять
майстер-класи з художньої
розмальовки черепиці.
текст і фото: Анна БАЛАКИР
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Палац у польському селі
Мошна розташований
за 35 кілометрів
від воєводського міста
Ополе. У ньому є готель
і спа-центр. Найдешевша
кімната коштує
60 злотих – 440 гривень.
Найдорожчий, "золотий
номер" на п'ять осіб,
коштує 650 злотих –
4,7 тисячі гривень.
Поруч можна заночувати
на території стайні –
у старому будинку,
переробленому на готель
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