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Dag 2. 
 
Kl 7:30 næste morgen, stod vi alle 
på færgedækket klar ved køretøjerne 
for at drage ud i den store spænden-
de Polske verden. På vejen til vores 
bestemmelsessted i det sydlige Po-
len, tog vi en smut omkring byen 
Malbork for at se på deres gamle 
borg, som er kendt for SS hovedsæ-
det under anden verdenskrig. Bor-
gen er fra 12-14 tallet og for øvrigt 
verdens ældste og største af slagsen. 
Efter godt halvanden times rundtur 
satte vi kurs mod det sydlige Polen i 
byen Czaniec, hvor vi skulle bo hos 
Wanda og Frank Dantved i deres 
store hus. Huset var oprindeligt 
Wandas barndomshjem, som tillige 
var byens store bageri. Igennem de 
sidste mange år er huset blevet mo-
derniseret og bygget om, så huset 
nu kan rumme de mange gæster.  
Vi ankom ca. kl. 21.00, hvor der 
blev taget godt i mod os med det 
danske flag, opsat ved vejen.  Efter 
en kold øl og en del snak frem og 
tilbage, fik vi anvist vores værelser 
og pakkede ud. 
 

Fra Bornholm til Polen. Af: Søren Therkildsen 

En genial ide´. 
Allan fra vores klub fik den geniale ide, at vi skulle prøve en forårstur til Polen, da han selv flere gange har været 
på tur i dette smukke og spændende land, ville han gerne dele dette med os andre.  
Efter et opstartsmøde i februar 2015 og med en del planlægning endte det med, at en gruppe fra Englænder-
klubben Bornholm skulle på Polen eventyr i 
starten af juni måned 2015. 
 
Dag 1 
 
Det endte med at 7 x Englændere (Triumph) 
+ 1 x Tysker (VW) + 13 x Bornholmere drog 
afsted onsdag den 3. juni 2015 til Karlskro-
na for at sejle med Stena Line til Gedyna.  
De 11 personer kom fra Bornholm de to 
sidste, Rikke og Ronni, kom fra København 
og sluttede sig til os andre ved færgen i 
Karlskrona.  
Efter en dejlig køretur igennem det smukke 
Svenske landskab, kom vi ombord på fær-
gen, hvor vi fik en super hyggelig aften med 
lidt mad og drikke, inden vi lagde os i ka-
hytterne.  

Englænder klubben Bornholm, var i juni måned 2015 en skøn tur til det Sydelige Polen, med en gruppen 

på 13 personer og  6 x Triumph MC. På foranledning af vores formand Evind Nielsen, Englænderklubben 

Bornholm har jeg udarbejdet denne artikel om vores Polentur 2015. 

Til aftensmad blev der serveret en dejlig 
stærk og varm ungarsk Gullach suppe, 
lige hvad vi trænge til, efter en lang dag 
på motorcyklerne. 
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Herefter gik tu-
ren til byen Kra-
kow. Her indtog 
vi vores frokost, 
endnu en Polsk 
specialist katof-
felpandekage 
med Gullach. 
Efter frokosten 
brugte vi nogle 
timer på den 
meget smuk 
gammel by. En 
by man sagtens 
kunne bruge en 

dag eller to på. 

Dag 4. 
Tidligt op igen til et veldækket morgenbord. Efter morgenmande gik tu-
ren til Wieliczka saltminen syd for Krakow. Turen var stadig guidet af 
vores vært Frank. Saltminen åbnede i 1200 tallet og har fungeret frem til 
2007. I dag er saltminen en stor turistattraktion, og siden 1978 står Wie-
liczka saltmine opført på UNE-SCO`s verdensarvsliste. Minens attraktio-
ner består blandt andet af dusinvis af statuer, tre kapeller og en komplet 
katedral, der er blevet skåret ud i saltsten.                                                                      
Minen er meget dyb, over 200 meter under jordoverfladen, så turen star-
tede med god motion, vi gik i over 20 minutter ned af trapper og resten af 
turen gik det stadig nedad igennem smalle skakter og tunneler, hvor 
kunne se og opleve historien om saltminen og dem der arbejdede der. En me-
get spændende og anderledes tur, flot guides af en sød Polsk pige, der talte 

flot engelsk. Heldigvis var der elevatorer der fik os op i lyset igen. 

Dag 3.  
 
Tidlig næste morgen stod det på dejlig morgenmad 
og kort tid efter kom vi alle på motorcykel til en 
smuk rundtur i de nærliggende bjerge med Frank 
som guide, på sin kæmpe Yamaha Virago.  
På hjemturen tog vi lige en smut inden om Oswie-
cim, for at se koncentrationslejrene  Auschwitz-
Birkeneau…  En uhyggelig oplevelse. Alle kunne 
mærke det løb koldt ned af ryggen og man blev helt 
nedtrykt, ved at tænke hvor forfærdelig det tyske 
herredømme behandlede Jøderne for over 70 år 
siden. 

Godt at de forfærdelige minder har fået lov til at 
blive stående, som tydelig bevis på den nationalso-
cialistiske jøde udryddelser og forbrydelse mod 
menneskeheden også selv efter Polen blev under-
lagt den Røde hær, er det blevet bevaret for efterti-
den. 
Omkring kl 21.00 var vi igen retur til bageriet, hvor 
der igen blev serveret dejligt polsk mad. 

En første-
klasses 
guidet tur, 
som afslut-
tet med 
frokost i en 
bjergrestau-
rant, hvor vi 
fik serveret 
en kæmpe 
portion spa-
reribs med 
kål og kar-

tofler. 

Fortsættes næste side. 
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Vi tog på en tur ned af floddalen, med en af de traditionelle tømmerflåder. Nød at vi stille og roligt gled ned af 
floden og kunne beundre de maleriske klipper, stejle klippevægge og adskillige hundrede meter høje kløfter, samt 
opleve den frodige flora, som er rig på bøge- og granskove. Et usædvanligt rigt og spændende dyre- og insektliv – 
Vi oplevede tillige Sorte storke flere gange.  
 
Endnu en gang kom vi sent hjem til aftensmaden efter en skøn og oplevelsesrig tur. 

Dag 5  
 
Stod på en 120 km køretur tur til Pie-
ninski Nationalpark.  Parken omfatter 
den centrale del af Pieniny-Bjergene 
med den 982 meter høje bjergtop Trzy 
Korony, som det højeste punkt, og 
den betagende floddal Dunajec. Det 
mest karakteristiske træk ved områ-
det er det særdeles varierede land-
skab. 

Dag 6  
 
Bestod af hjemmelig hygge med at pak-
ke og klargøring af motorcykler og bilen 
til hjemturen næste morgen. 
Dog tog damerne på bytur med Wanda 
og to mand, Jesper og Søren valgte end-
nu en tur til Oswiecim for at se koncen-
trationslejrene og Auschwitz-
Birkeneau… Denne gange med følge af 
en dygtig engelsktalende guide.  
 
Dag 7. 
  
Op tidligt for at spise morgenmad og kl. 
7.00 stod alle klar ved køretøjerne og vi 
vendte næsen mod nord til Swinoujscie, 
hvor vi skulle med færgen mod Ystad kl 
23.00. 
På hjemturen kom vi ind i en del myl-
dertrafik og senere på dagen kom tillige 
regnvejret.  
På udturen lå tankstationerne via vejnettet, som i 
Danmark, men på hjemturen var tankstationerne 
endnu ikke opført langs vejene men lå 5-10 km 
inde i landet, så det var noget af et puslespil for at 
finde dem, men det lykkes dog, uden vi løb tør for 
benzin. 
 

 
Dag 8. 
 
Så går turen tilbage 
til Bornholm fra 
Ystad, godt træt-
te… :O)) 

Afslutning. 
 
Det er virkelig anbefalingsværdigt at besøge Wanda og 
Frank i deres spændende omgivelser, med en utrolig 
imødekommenhed og hjælpsomhed, vi blev forkælet fra 
dag et med super god mad og flotte guidede ture rund i 
det Sydlige Polen. Man følte fra dag et, at det var en 
rejse på første klasse. 
Og skal hilse og sige at Wanda og Frank meget gerne 
tager imod danske gæster. Ps. Frank er dansker og 
Wanda har boet 30 år i Danmark og taler fint dansk. 
 
Så kontakt: 
Wanda og Frank Dantved 
 
Tlf. +0048 533 084 152 
F_dantved@hotmail.com 


