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Książka pomyślana jest jako kompendium wiedzy potrzebnej podczas rejsu na Bornholm. 
Zawiera informacje ogólne, żeglarskie i turystyczne, a także szczegółowe opisy niemal wszyst-
kich portów wyspy. Pominięte zostały jedynie najmniejsze przystanie łodziowe, których z pew-
nością nie odwiedzą żeglarze przypływający z daleka. Oddzielnie opisanych zostało ponad 
30 turystycznych atrakcji, znajdujących się w portowych miejscowościach lub poza nimi. 
Mam nadzieję, że książka ułatwi bezpieczną i przyjemną żeglugę na Bornholm, pomoże wy-
brać przystań i ułatwi pobyt. Nowicjuszy zachęci do rejsu, a bywalcom dostarczy nowych 
praktycznych informacji oraz zwróci uwagę na miejsca warte odwiedzenia.
Na Bornholm często zaglądamy na krótko, w kilkudniowym skoku z polskiego wybrzeża lub 
po drodze do Szwecji. Jeśli czas pozwala, warto jednak na wyspie zatrzymać się na dłużej, 
wybrać się na wycieczkę – pieszą, rowerem lub lokalną komunikacją. Pomocne przy tym będą 
plany wybranych miejscowości, informacje o ścieżkach rowerowych, wypożyczalniach rowe-
rów, a także o miejscowych liniach autobusowych. 
Pisząc przewodnik, starałem się wczuć w sytuację Czytelnika. Na początku mojej przygody 
z Bornholmem, gdy czytałem broszury reklamowo-informacyjne, niejednokrotnie miałem pro-
blem ze stwierdzeniem, czym tak naprawdę jest opisywany obiekt i co tam można zobaczyć. 
Czy np. Jons Kapel to jakaś świątynia? (Nie, to nadbrzeżne skały). A  czym, u  licha, jest 
Erichsens Gård w Rønne? (Rezydencja mieszczańska – muzeum). Ulotki informacyjne, pełne 
zachwalających przymiotników, niekoniecznie rozwiewają wątpliwości. W  tym przewodniku 
staram się uniknąć niejasności, podając precyzyjne i sprawdzone na miejscu informacje.
Drugą trudnością, z którą sam się zetknąłem, jest zorientowanie się, co ciekawego znajduje 
się w pobliżu portu, w którym akurat zacumowaliśmy. Dużo uwagi poświęcam więc określeniu 
położenia opisywanych miejsc, do których możemy dotrzeć pieszo lub rowerem. Mam zatem 
nadzieję, że Czytelnicy będą w łatwiejszej sytuacji niż ja przed przystąpieniem do pracy nad 
tą publikacją – macie Państwo do dyspozycji dokładne adresy, opisowo podane lokalizacje, 
orientacyjne odległości, a także indeks i przeglądową mapkę na końcu książki.
Życzę udanych wakacji na Bornholmie.
Do zobaczenia na Bałtyku!
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