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W poniedziałek 18.09.2017r. członkowie Szkolnego Koła Edukacji Morskiej  

spotkali się na przystani by przeżyć nową, niezapomnianą przygodę. 
 

Pełni zapału, ale również obaw (czy Neptun okaże się być dla nas łaskawy) stawiliśmy 

się na przystani w Centrum Żeglarskim. Przenieśliśmy nasze rzeczy na dwa jachty - Zrywa i 

Magnolię, by jak najszybciej rozpocząć naszą podróż. Ok godz. 11.30 wypłynęliśmy w 

kierunku Bornholmu. Przemieszczenie się jachtem ze Szczecina na tą piękną duńską wyspę 

trwa „zaledwie” 23 godziny. Pogoda nam dopisywała. Co prawda nie było nazbyt ciepło, ale 

słonko od czasu do czasu pokazywało swoje oblicze i rozgrzewało nas -  już troszkę 

zmarzniętych żeglarzy. O zmroku byliśmy już w Świnoujściu i wypłynęliśmy w morze. 

Neptun pokazał nam cennik za przejazd i niektórzy musieli „podzielić się z nim posiłkiem, 

który wcześniej spożyli”. Po zimnej i trudnej dla niektórych nocy przypłynęliśmy do Svaneke 

– urokliwego miasteczka na wschodzie wyspy. Rozpoczęliśmy intensywne zwiedzanie. 

Pokręciliśmy się po uliczkach i wzdłuż wybrzeża. Odwiedziliśmy małą fabrykę słodyczy 

(cukierki wyrabiane są tam ręcznie i praktycznie do każdego z nich dodawana jest -  

uwielbiana przez Duńczyków - lukrecja). Mieliśmy też okazję zobaczyć jak wytwarza się w 

malutkiej hucie szkła różne przedmioty np. użytku codziennego. Wieczorem kapitanowie 

naszych jachtów grali na gitarach, a my śpiewaliśmy szanty. Noc na przycumowanych  

jachtach okazała się być znacznie spokojniejsza od poprzedniej. Rano znów wypłynęliśmy, by 

zobaczyć następny port – Nekso (drugie pod względem wielkości miasteczko Bornholmu). 

Postanowiliśmy chwilę pospacerować, a następnie zmienić środek transportu  na autobus i 

przemieścić się do Aakirkeby do Natur Bornholm (co to takiego? – to nie park rozrywki, ani 

tradycyjne muzeum – to nowa jakość w sztuce przedstawiania świata wokół nas. To miejsce, 

które naukę i zabawę łączy w atrakcyjną formę spędzania czasu). Po powrocie do Nekso 

wybraliśmy się jeszcze na nocny spacer po mieście, by rano z nowymi siłami  móc znów 

wypłynąć – tym razem w drogę powrotną – najpierw do Świnoujścia, a później do Szczecina. 



Było super. Przepłynęliśmy w sumie 239 mil morskich w ciągu 46 godzin. Szkoda, że 

tak miło spędzany czas nie może trwać dłużej. Mamy nadzieję, że może już wiosną uda nam 

się popłynąć znów, odkryć nowe miejsca i przeżyć nowe przygody. 

Czy wiecie, że: 

- po rejsie, po zejściu z jachtu cały świat „buja się i wiruje” (w niektórych 

przypadkach) nawet do dwóch dni 

- jeśli wiemy, że jesteśmy narażeni na chorobę morską, przed rejsem powinniśmy 

zjeść kilogram pomidorów. Co prawda, raczej w niczym nam to nie pomoże, ale za to będzie 

świetnie wyglądać na wodzie.  

 

Jeśli chcielibyście przeżyć podobną przygodę i poznać tajniki żeglowania zapraszamy 

Was do zapisania się na zajęcia SKEM (Szkolnego Koła Edukacji Morskiej). Zapisy u p. 

Bernat (sala 25)  

                                                                                     

 

       Z żeglarskim pozdrowieniem  

- uczestnicy rejsu.  

                                         Ahoj  


