
 

 

Wycieczka do Świnoujścia i rejs promem TT Line 

20-21 sierpnia 2017 roku 

Z czym może się kojarzyć Jaga, wyrzutnia rakiet, aleja gwiazd i luksusowe bujanie?  Ktoś 

powie: „wariat” i narysuje kółko. A ja dopowiem: polarne. 

Jestem członkiem Koła Polarnego nr 4 im. J.R. i J.A. 

Forsterów w Tczewie. Poznaję m.in. kraje skandynawskie. 

Wygrałem eliminacje i pojechałem na finały mistrzostw wiedzy. 

W tym roku tematem przewodnim była „Laponia”, czyli Sápmi. 

Wygrałem: zostałem Mistrzem Polski. W nagrodę pojechałem na 

wycieczkę.  

Wyruszyłem z wicemistrzami i naszymi opiekunami z 

Bytowa. Najpierw 

zwiedziłem Skansen Słowian i Wikingów Jomsborg - 

Vineta w Wolinie. Tam poznałem Jagę, która zdradziła 

nam kilka sekretów rekonstrukcjach historycznych. 

Potem pojechałem do „Bunkra”, który mieści się 

obok dawnej wyrzutni V3 niedaleko Zalesia. 

Wysłuchałem tam ciekawostek pana Piotra o broni z 

czasów II wojny światowej. W dalszej podróży zrobiliśmy 

krótki postój przy Jeziorze Turkusowym w Wolińskim 

Parku Narodowym. O, to widok  wart dłuższego 

spaceru.  

Zachód słońca obejrzałem już na plaży obok 

mola w Międzyzdrojach. Tak, to tam jest słynna 

Promenada Gwiazd. W sam raz coś dla mistrzów.  

Późnym wieczorem mieliśmy odprawę na 

Dworcu Promowym w pięknie oświetlonym 

Świnoujściu. Pewien dzik pomachał nam ogonem. 

Popłynęliśmy promem „Nils Dacke” TT- Line. Nie, nie 

na Rivierę, ale jako zimnoluby, do Trelleborga, dawnej siedziby wikingów. Kajuty były wygodne. Za to 

rankiem szedłem po korytarzu krokiem, którego żaden bosman czy pirat by się nie powstydził: 

zygzakiem. No, troszkę bujało, w końcu byliśmy na morzu. Nawet w sklepie musiałem się przytrzymać 



regałów ze szwedzkimi pamiątkami. Na pokładzie o poranku wiaaaało, ale później można się było 

opalać w słońcu na lądowisku dla helikopterów. 

 Szwecja opłakała deszczem nasze rozstanie. Jedzenie na 

pokładzie było pyszne. Czas nam szybko minął na słuchaniu 

morskich opowieści pana Roberta, a w kajucie nawet śpiewu i 

wspólnych gier. Zrobiłem setki zdjęć aparatem, bo widoki były 

cudne. Łapałem też wifi z niemieckich wysp i słałem SMS-y. 

Gdy trzeba było schodzić z pokładu po powtórnym 

przepłynięciu Bałtyku, wzdychałem: „Jeszcze tu wrócę.  W Szwecji 

jest tyle do zwiedzania.”  

Po tej przygodzie tylko my wiemy, że można przestraszyć wiatr, zaś na 

palmy  w deszczu mówię: „tak!”, tzn. „Tack” (po szwedzku: ”Dziękuję”).  

Wy tez możecie być mistrzami. Spróbujcie. :-D 
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