Mój Bornholm

To był chyba rok 1986.... jako czternastoletni chłopiec spacerowałem po pustej
plaŜy w Ustce, gdy nagle coś przykuło mój wzrok. Była to Ŝółta, plastikowa
skrzynka na ryby, niby zwykła, pospolita, miała
ona jednak duŜy wyraźny napis który brzmiał
dla mnie
jak magiczne zaklęcie –
„BORNHOLM”. To słowo było dla mnie od tej
pory
synonimem
czegoś
nieznanego,
fascynującego. Wiedziałem tylko ze wyspa Bornholm znajduje się na północny
zachód od naszego wybrzeŜa i Ŝe jest nie tak daleko, moŜe zaraz za
horyzontem. Wtedy jednak była ona zupełnie niedostępna, w czasach
paszportów, wiz, i wojska patrolującego polskie plaŜe.
Mijały lata, a dziecięce marzenia o Bornholmie nie mijały . PodróŜowanie stało
się łatwiejsze i prostsze, zwiedziłem wiele miejsc, lecz Bornholm wciąŜ , jakby
naigrywając się ze mnie, zazdrośnie strzegł swoich skarbów. Odkąd pojawiły się
wakacyjne połączenia z wyspą, wydawałoby się ze nie ma nic prostszego, lecz
ciągle cos stawało mi na przeszkodzie, aby stanąć na Bornholmskiej ziemi.
Cierpliwość jednak popłaca, w końcu, po kilkunastu latach się udało. Gdy
trzymałem w reku bilet na statek który miał zabrać mnie z Darłowa do Nexo,
ciągle nie wierzyłem ze jest to prawda i oglądałem go raz po raz...
Przyszedł dzień wyjazdu, wszedłem na pokład m/s Lady Assa, , zająłem miejsce
i niecierpliwie czekałem aŜ zaczniemy płynąć, pasaŜerów przybywało, robiło się
coraz ciaśniej, na mnie nie robiło to jednak Ŝadnego wraŜenia. W końcu
wyszliśmy w morze a ja uwierzcie mi czułem się jakbym płynął w
najwaŜniejszą podróŜ mojego Ŝycia.... ale, ale Bornholm nie zamierzał się
poddać, statkiem kołysało coraz mocniej, pasaŜerowie wokół mnie masowo
ulegali chorobie morskiej no i co tu kryć zrobiło się juŜ mniej
romantycznie....nagle na horyzoncie zobaczyłem go wreszcie – JEST/!! Mój
wymarzonyBornholm!!! Łzy radości nabiegły mi do oczu... nareszcie... ale
myśle sobie – to tak mnie witasz, po tylu latach!!!, no ładnie...

Bornholm jednak zawstydził się, w
końcu przestał mnie sprawdzać i uznał
za godnego gościa na swojej ziemi –
morze ucichło, chmury rozeszły się na
boki, i ukazał mi się w całej swej
okazałości...
piękny,
zielony
z
rozsianymi,
wzdłuŜ
wybrzeŜa
kolorowymi domkami.
Przybiliśmy do kei portu w Nexo,
chwiejnym krokiem zszedłem ze
statku. Poczułem się dość dziwnie,
widząc wreszcie na własne oczy to co do tej pory znałem tylko ze zdjęć i
przewodników. Poszedłem prosto przed siebie, mając świadomość Ŝe mam tylko
6 godzin aby zapoznać się z wyspą, chciałem być wszędzie jednocześnie –
chcąc zobaczyć jak najwięcej, prawie biegnąc ruszyłem w stronę
miasta....kilkugodzinna podróŜ dala jednak o sobie znać – nie, muszę jednak
zebrać siły, pomyślałem. Idealnym miejscem okazał się rynek w Nexo,
delektując się lokalnym piwem, zbierałem myśli a jednocześnie rozglądałem się
ciekawie dookoła. Dotarło do mnie nieoczekiwanie, Ŝe mój pospiech jest czymś
niestosownym, dookoła panował niebywały SPOKÓJ, nikt nigdzie się nie
śpieszył, prawie nie widać było samochodów, tylko gdzieniegdzie wolno
przejechał rowerzysta. O to cos dla mnie pomyślałem, na rowerze zobaczę
więcej! Hmm tylko skąd go wziąć? Wróciłem do portu gdzie znalazłem
informacje turystyczną, w miłym biurze siedział przesympatyczny pan którego
zadaniem było odpowiadanie na wszelkie pytania które mogły przyjść do głowy
turystom. On musi wiedzieć – pomyślałem, i jak okazało się nie myliłem się, z
uśmiechem podał mi plan Nexo i zaznaczył długopisem gdzie znajduje się
wypoŜyczalnia rowerów.
Na miejscu okazało się Ŝe jest to cos w rodzaju warsztatu samochodowego,
gdzie przy okazji moŜna było wypoŜyczyć rower. Krótka pogawędka, 60 koron
opłaty i juŜ mogłem pedzić przed siebie, no
tak ale gdzie? Czas ucieka a ja muszę Cię
lepiej poznać Bornholmie! Pojadę w
kierunku najbliŜszej miejscowości na
wybrzeŜu pomyślałem patrząc na mapę,
nacisnąłem mocniej pedały i udałem się w
kierunku Aarsdale. Wspaniała rowerowa
trasa wiodła mnie wzdłuŜ wybrzeŜa,
zaskakując wciąŜ nowymi widokami,
wiatrak, romantyczna zatoka, małe
kolorowe domki idealnie współgrające z pięknem przyrody i naturą. Aarsdale
okazało się spokojną miejscowością, z małym portem i niewielką kameralną
plaŜa. Trochę zmęczony kilkukilometrową jazdą, uznałem Ŝe nie zaszkodzi

usiąść na chwilę. Niewielka plaŜa wydawała się wprost idealnym miejscem.
Siedząc na rozgrzanych kamieniach, rozkoszowałem się ciszą i pięknym
widokiem. Coś jednak gnało dalej / masz mało czasu a tyle jest tu do
zobaczenia/ krótka chwila namysłu, wracać do Nexo czy jechać dalej,?
odpowiedź była oczywista – w drogę! Kurs Svaneke! Po kilku kilometrach
przyjemnej jazdy juz tam byłem. Kolejna miejscowość na mojej trasie , okazała
się równie piękną nadmorską perełką. Spacer po wąskich uliczkach miasteczka
dostarczał wiele przeŜyć estetycznych, a zapach wędzonych ryb zwiastował
znakomite doznania kulinarne. Niestety, zacząłem się juŜ obawiać –czy zdąŜę z
powrotem na mój statek, a poza tym chciałem jeszcze raz pospacerować po
Nexo. JuŜ trochę spokojniejszy Ŝe udało mi się nasycić wzrok udałem się w
drogę powrotną, gdy zobaczyłem przy drodze stolik, na nim figurki troli, oraz
skrzyneczkę do której naleŜało wrzucić odliczoną kwotę. Hmm nie wypada mi
wrócić do Polski bez bornholmskiego trola, wybrałem jednego, wrzuciłem
pieniąŜek i juŜ „we dwójkę” pojechaliśmy dalej. Zziajany /juŜ nie ta kondycja/
dojechałem do Nexo i upewniwszy się Ŝe mam trochę czasu, wraz z trollem,
kręciłem się po spokojnych uliczkach miasta, dla którego historia nie zawsze
była łaskawa – miasto bowiem zostało zbombardowane przez wojska radzieckie
ostatniego dnia wojny. Przypomina o tym i zmusza do zadumy pomnik na
rynku w Nexo...a takŜe domki podarowane przez mieszkańców Szwecji które po
dziś dzień stoją na obrzeŜach miasta.
Niestety... zbliŜała się godzina
odpłynięcia
statku.
No
cóz
pomyślałem, nie byłem u Ciebie
długo, ale wykorzystałem ten czas
najlepiej jak umiałem. Spełniło się
moje
dziecinne
marzenie,
o
nieznanym fascynującym pięknym
lądzie. Patrząc z pokładu statku na
niknący
w
oddali
Bornholm
pomyślałem Ŝe warto mieć takie
marzenia i Ŝe warto wierzyć Ŝe się
spełnią. Ta w sumie niedługa przecieŜ podróŜ była dla mnie magiczna, jak
magicznym jest ujrzenie tego co za horyzontem.
A co ze skrzynką znalezioną na plaŜy, od której to wszystko się zaczęło?
Domyślacie się chyba, mam ją do dziś....

