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Co raz czę ściej 
wy bie ra my ją na
miej sce wy po czyn ku.
Nic dziw ne go – ten
roz rzu co ny na pra wie
500 wy spach kraj,
o któ rym mó wi się,
że jest na szą bra mą
do Skan dy na wii,
w ra por cie 
opub li ko wa nym
w 2016 ro ku przez
ONZ zy skał mia no
naj szczę śli wsze go
pań stwa świa ta. 

SYLWIA TURKIEWICZ

Pod uwa gę bra no sze reg czyn ni ków,
m.in. wy so kość PKB, dłu gość ży cia,
po moc spo łecz ną, ni ski po ziom ko -
rup cji, swo bo dę w po dej mo wa niu
de cy zji. Spo ro udo god nień znaj dzie
tu tak że tu ry sta – mię dzy in ny mi
spraw nie dzia ła ją cą sieć po łą czeń
dro go wych, ko le jo wych, lot ni czych,
pro mo wych oraz 10 000 km ście żek
ro we ro wych. Kraj ten le ży na Pół wys -
pie Jut lan dzkim, a tak że po nad 480
wy spach, spoś ród któ rych oko ło 100
jest za miesz ka nych. Ko mu ni ka cję
mię dzy wy spa mi za pew nia ją tu ne le,
pro my i mo sty. Te osta t nie li czą w su -
mie 1726 me trów dłu go ści, a naj dłuż -
sze przę sło ma 290 me trów. 

Miesz kań cy Po mo rza Za chod nie -
go są w tej szczę śli wej sy tu a cji, że po -
dró żo wać do Da nii mo gą pro mem
(ze Świ no uj ścia) i jest to bez wąt pie -
nia naj cie ka wsze roz wią za nie. Na
prom mo że my wje chać sa mo cho -
dem, a ten śro dek trans por tu na pew -
no przy da nam się na miej scu, je śli
de cy du je my się na tzw. ob ja zdów kę.
Sa ma po dróż pro mem by wa dla wie -
lu po dróż ni ków nie la da atrak cją. Pod -
czas dzie wię cio go dzin nej po dró ży

prze woź ni cy za pew nia ją po dró żu ją -
cym spo ro atrak cji – na po kła dzie dzia -
ła ją prze róż ne re sta u ra cje, ka wiar -
nie, skle py, mi ni ka sy na, ki no, a je śli
po dró żu je my no cą – mo że my za ła -
pać się na ca ło noc ne tań ce na par kie -
cie. Bi let kosz tu je prze cięt nie ok.
300 zł w obie stro ny. 

Ko pen ha ga kro kiem An der se na
Prom ze Świ no uj ścia za wie zie nas
bez poś red nio do Ko pen ha gi. I bez
wąt pie nia te go mia sta nie po win niś -
my po mi jać w pla nie zwie dza nia Da -
nii. Noc le gu war to po szu kać w tu tej -
szych ho ste lach (np. sie ci ho ste li Dan -
ho stel – ce ny w ca łym kra ju od 1200
DKK), któ re prze ści ga ją się w pro mo -
cjach i cie ka wych ofer tach dla stu den -
tów i po dróż ni ków z ca łe go świa ta. 

Ko pen ha ga to miej sce wy jąt ko wo
uro kli we, w któ rym przez 47 lat żył
i two rzył zna ny baj ko pi sarz Hans
Chri stian An der sen, zwa ny w Da nii
po pro stu „HCA”. Duń czy cy uwiel -
bia ją je go po stać i są z nie go bar dzo
dum ni. Śla dy HCA moż na spot kać tu
wszę dzie. Zwie dza nie za cznij my od
miej sca spot kań za rów no tu ry stów,
jak i miesz kań ców Ko pen ha gi – po -
mni ka Sy ren ki, sie dzą cej na gła zie wy -
ła nia ją cym się z wo dy, tuż przy por -
to wym na brze żu. Po mnik ufun do wał
w 1913 ro ku Carl Ja cob sen, syn za ło -
ży cie la bro wa ru Carlsberg, któ ry po
obej rze niu ba le tu „Ma ła Sy ren ka” za -
fra po wał się hi sto rią nie szczę śli wej
mi ło ści pół ry by do czło wie ka. Baj ka
o sy ren ce to bez a pe la cyj nie jed na
z naj po pu lar niej szych w do rob ku An -
der se na. A sam po mnik to jed na
z głów nych atrak cji, do któ rych prze -
wod ni cy kie ru ją się naj chęt niej, a tu -
ry ści nie wy jeż dża ją z mia sta bez obo -
wiąz ko we go sel fie z nią w tle. Po mnik
ma 1,25 m wy so ko ści i wa ży oko ło
175 kg. Sy ren ka wie le ra zy pa da ła ofia -
rą de wa sta to rów – ob le wa no ją far bą,
ob ci na no rę kę al bo gło wę, pew ne go
dnia ktoś pod ło żył pod nią ma te ria ły
wy bu cho we i strą co no ją z co ko łu.
Wie lo krot nie od wie dza li ją pół na dzy
ar ty ści, właś nie tam urzą dza jąc swo -
je ak cje per for mer skie. By ła tak że
obiek tem uży wa nym do wy ra ża nia
pro te stów spo łecz nych. W 1961 r. ubra -
no ją w biu sto nosz, by za ma ni fe sto -

wać wal kę ru chów fe mi ni stycz nych,
a w 2004 r. zy ska ła tu rec ką bur kę
i szar fę z na pi sem „Tur cja w UE?”. Był
to pro test prze ciw pod ję tej właś nie
w Par la men cie Eu ro pej skim de cy zji
o roz po czę ciu z Tur cją ne go cja cji
w spra wie przy ję cia te go kra ju do Unii.
Jed nym sło wem – Ma ła Sy ren ka An -
der se na sta ła się jed nym z naj bar dziej
zna nych sym bo li Ko pen ha gi. 

Pod ą ża jąc tro pem baj ko pi sa rza, nie -
trud no od na leźć jed no zważ niej szych
miejsc, w któ rym miesz kał i two rzył.
War to za pu ścić się na dłuż szą chwi lę

właś nie tam, w XVII-wiecz ny Ny havn
(No wy Port), z cha rak te ry stycz ny mi
ko lo ro wy mi ka mie ni ca mi, gwar ny mi
ka fej ka mi i re stau racjami, któ ry bez
wąt pie nia jest dru gim znaj po pu lar niej -
szych miejsc spot kań Duń czy ków. Jed -
nak daw no te mu Ny havn, re wir że gla -
rzy, nie cie szył się zbyt do brą opi nią
– jak każ da por to wa dziel ni ca był miej -
scem scha dzek iroz kwi tu pro sty tu cji.
To właś nie wtej oko li cy przez wie le lat,
naj pierw pod nu me rem 67, apóź niej 18
miesz kał An der sen. 

Ka ru ze le i kloc ki Le go 
Wszy scy fa ni twór czo ści pi sa rza zde -
cy do wa nie po win ni ko niecz nie udać
się do ogro dów Ti vo li, po ło żo ne go
w cen trum Ko pen ha gi par ku roz ryw -
ki, jed nej z naj wię kszych atrak cji tu ry -
stycz nych Da nii. Ogro dy Ti vo li dla An -
der se na by ły źró dłem in spi ra cji do wie -
lu baś ni. To właś nie na Chiń skim Pa -
wi lo nie znaj du ją cym się na tym te re -
nie wzo ro wał się, pi sząc zna ne go „Sło -
wi ka”. Zresz tą – nie tyl ko fa ni baj ko pi -
sa rza znaj dą tu coś dla sie bie. W Ti vo -
li znaj dzie my ka ru ze le, ko lej ki gór skie,
w tym naj wyż szą ka ru ze lę świa ta

„Him mel ski bet”, wy so ką na 80 me -
trów, z któ rej pa no ra ma Ko pen ha gi
jest po pro stu roz bra ja ją ca. Oprócz te -
go na pa to czyć się mo że my na po ka zy
duń skiej pan to mi my, wy stę py akro -
ba tów, tan ce rzy i mu zy kan tów, ak to -
rów od gry wa ją cych sce ny z ba jek An -
der se na, a tak że kon cer ty roc ko we
i mu zy ki po waż nej na świa to wym po -
zio mie. Bi let wstę pu bę dzie nas kosz -
to wał 100 DKK. 

Je śli ma my dziec ko na po kła dzie,
war to cho ciaż na je den dzień od wie -
dzić Le go land w Bil lund. Za nim jed -
nak tam do trze my, za trzy maj my się
po dro dze w uro kli wym, ma łym mia -
ste czku – Oden se. Ko niecz nie trze ba
od wie dzić tam słyn ny w ca łej Da nii
„żół ty dom”, w któ rym w 1805 ro ku
An der sen przy szedł na świat. Dom
ten usy tu o wa ny jest przy Hans Jen -
sens Stra e de, na strój pa nu ją cy w nim
prze nie sie nas wla ta ży cia pi sa rza – bu -
dy nek stoi w nie na ru szo nym sta nie
już po nad 200 lat. Dom obec nie peł ni
fun kcję mu ze um twór czo ści baj ko pi -
sa rza. W środ ku za sta nie my bo ga tą
eks po zy cję je go dzieł i ilu stra cji, rę ko -
pi sów. War to też za jrzeć do po ło żo ne -
go obok Tin der box, gdzie moż na prze -
bie rać się w stro je ro dem z ba jek An -
der se na. 

Po krót kiej wi zy cie w Oden se do
Le go lan du ma my już nie da le ko (ok.
100 km). War to wie dzieć, że to naj -
star szy i naj wię kszy park wśród
wszyst kich Le go lan dów w Eu ro pie.
Jest też naj wię kszą duń ską atrak cją
tu ry stycz ną po za sa mą Ko pen ha gą.
Znaj du je się w mie ście Bil lund, w któ -
rym fun kcjo nu je tak że mię dzy na ro -
do we lot ni sko. Zde cy do wa nie to nie
tyl ko atrak cja dla dzie ci. Na te re nie
Le go lan du do ro śli ba wią się tak sa mo
świet nie, a cza sem mo że na wet le piej
niż sa me dzie ci… Miej sce to zde cy do -
wa nie war to od wie dzić po za se zo -
nem, omi jaj my więc sze ro kim łu kiem
mie sią ce wa ka cyj ne. Naj le piej wy brać
się tam w oko li cach ma ja lub po wa -
ka cjach, np. we wrześ niu. War to
wcześ niej prze stu dio wać do kład nie
stro nę in ter ne to wą Le go lan du – moż -
na tam spraw dzić np., czy te go dnia
nie ma tam in nych atrak cji, któ re mo -
gą przy cią gnąć dzi kie tłu my, lub do -
wie dzieć się, jak dłu gie ko lej ki do

atrak cji nas cze ka ją (za kład ka plan vi -
sit-qu e ue ba ro me ter). Ce ny bi le tu to
329 DKK dla dziec ka, do ro sły za pła -
ci 349. Je śli wie my do kład nie, któ re -
go dnia uda my się do Le go lan du, za -
re zer wuj my so bie bi le ty wcześ niej
on-li ne. Wte dy do sta nie my kil ku na -
sto pro cen to we zniż ki i ce na bi le tów
mo że się ob ni żyć na wet o 50 DKK.
W sa mym cen trum Le go lan du jest
tak że moż li we wy na ję cie po ko ju w ho -
te lu na te re nie (ce na za po kój – od 2170
DKK) al bo w po bli skich obiek tach. 

Miej sce spot kań dwóch wód 
Mi łoś ni cy dzi kiej przy ro dy po win ni
ko niecz nie za wi tać do Ska gens Gre -
nen, czy li Przy ląd ka Ska gen, naj bar -
dziej wy su nię te go na pół noc cy plu
Pół wys pu Jut lan dzkie go w Da nii. To
miej sce spot ka nia dwóch mórz – Bał -
tyc kie go i Pół noc ne go. Fa le obu mórz
spo ty ka ją się i roz bi ja ją się czo ło wo
o sie bie. Nie mie sza ją się ze so bą, bo
ma ją róż ną gę stość – wi dać to na wet
w ko lo rze wo dy. Miesz kań cy na zy -
wa ją to miej sce Gre nen, po nie waż li -
nia łą czą ca oba mo rza przy po mi na
ga łąź drze wa („Gren” w ję zy ku duń -
skim). Z uwa gi na sil ne prą dy nie moż -
na tam się ką pać. W Ska gen jest wię -
cej słoń ca niż w in nych za kąt kach Da -
nii, dla te go ten te ren by wa na zy wa -
ny Zie mią Świat ła. Naj praw do po dob -
niej właś nie świat ło i nie sa mo wi te
wod ne zja wi ska spo wo do wa ły, że Ska -
gen sta ło się miej scem spot kań wie -
lu sław nych skan dy naw skich pi sa rzy
i ma la rzy, zwłasz cza z tzw. Skan dy -
naw skiej gru py Det Mo der ne Gen -
nem brud, czy li Prze ło mu Mo der ni -
stycz ne go. Ich dzie ła moż na dzi siaj
po dzi wiać w miej sco wym Ska gens
Mu se um (ce ny bi le tu: 100 DKK).
W tym miej scu war to jesz cze zwie -
dzić la tar nię mor ską i nie sa mo wi ty
Koś ciół pod pia skiem (Den Til san de -
de Kir ke) wznie sio ny w 1375 ro ku. Od
XVI wie ku bu dy nek za czę ła za sy py -
wać na pie ra ją ca pod sil nym wia trem
wy dma. Aby do trzeć na msze, wier -
ni mu sie li za każ dym ra zem od ko py -
wać drzwi! Wal ka z pia skiem trwa ła
aż do 1795 ro ku, gdy koś ciół zo stał
zam knię ty. Obec nie po nad po wierz -
chnią po zo sta ła już tyl ko wie ża, któ -
rą oczy wi ście moż na zwie dzić.�

Pro mem do
szczę śli wej Da nii 

Piątek 9 września 2016 Gazeta Wyborcza  wyborcza.pl2

RP 1

Ko pen ha ga to miej sce wy jąt ko wo uro kli we, a XVII-wiecz ny Ny havn (No wy Port) za pra sza ko lo ro wy mi 
ka mie ni ca mi, gwar ny mi ka fej ka mi i re stau racjami
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Ti vo li to po ło żo ny w cen trum Ko pen ha gi park roz ryw ki – je dna
z naj wię kszych atrak cji tu ry stycz nych Da nii
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KIERUNEK SKANDYNAWIA

Mieszkańcy Pomorza
Zachodniego są w tej
szczęśliwej sytuacji, 
że podróżować 
do Danii mogą promem
i jest to bez wątpienia
najciekawsze
rozwiązanie
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Skandynawsko-Polska
Izba Gospodarcza 
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest obecna
na polskim rynku od ponad dekady i jest jedną z większych
bilateralnych izb gospodarczych, zrzeszając blisko 400 firm
skandynawskich działających w Polsce i polskich
zainteresowanych współpracą ze skandynawskimi
partnerami. Północna Polska od Szczecina po Trójmiasto jest
dla Izby regionem szczególnie ważnym, gdyż tu skupia swoją
działalności wielu skandynawskich inwestorów. Bliskość
geograficzna oraz sprzyjające warunki do rozwoju biznesu
zachęcają firmy aby osiąść właśnie na północy. Znajduje 
to także odzwierciedlenie w SPCC, blisko 150 firm zrzeszonych
i licznych partnerów biznesowych powiązanych 
ze Skandynawią ma swoje siedziby właśnie w tym regionie.

Przez ostatnie lata firmy członkowskie SPCC stały się
rozpoznawalne na polskim rynku, nabrały doświadczenia
w działaniu w polskiej specyfice gospodarczej, a także
wniosły na nasz grunt skandynawski styl i wartości. Z drugiej
strony, Skandynawia stała się atrakcyjnym rynkiem zbytu
i polem działania dla wielu polskich firm.

Współpraca gospodarcza 

Rynki krajów skandynawskich od lat przyciągają polskich
inwestorów, a wymiana handlowa między Polską a krajami
Północy dobrze się rozwija. Firmy ze Skandynawii znajdują
się na szóstym miejscu wśród najważniejszych inwestorów
zagranicznych w Polsce, z udziałem 6% w ogólnej wartości
BIZ na koniec 2014 roku. Jednocześnie największą stopę
reinwestycji zysków z BIZ, spośród wszystkich inwestorów
zagranicznych kształtującą się na poziomie 72%,
odnotowano w danym roku dla inwestorów szwedzkich.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2000 spółek
z udziałem kapitału skandynawskiego. Spółki skandynawskie
stanowią 5. pod względem liczebności grupę firm
zagranicznych i reprezentują 8,3% kapitału zagranicznego
w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat liczba spółek z udziałem
kapitału skandynawskiego w Polsce wzrosła o 37%.
Kraje skandynawskie pozostają jednym z najważniejszych
partnerów handlowych Polski, zarówno w kategoriach
importu, jak i eksportu. Niezmiennie od kilku lat Skandynawia

pozostaje drugim kierunkiem polskiego eksportu 
(ok. 7% całości eksportu), plasując się za Niemcami 
(26,3% całości eksportu). Najwięcej towarów Polska również
importuje z Niemiec, ale także z Chin, Rosji oraz Włoch, zatem
w wymiarze globalnym Skandynawia jest piątym kierunkiem
polskiego importu. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej wymianie
handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej, to Skandynawia
jest już dla Polski trzecim kierunkiem importu. 

Wartość wzajemnej wymiany handlowej z czterema
skandynawskimi krajami w ciągu ostatnich trzech lat
utrzymuje się na stałym poziomie ok. 20 mld EUR rocznie.
Według wstępnych danych za 2015 rok, Polska
zaimportowała ze Skandynawii dobra o wartości 8,9 mld
EUR, natomiast wyeksportowała towary o wartości 11,6 mld
EUR. Wśród wszystkich gospodarek skandynawskich
najważniejszym partnerem handlowym dla Polski niezmiennie
pozostaje Szwecja, która znajduje się w pierwszej dziesiątce
najważniejszych kierunków eksportowych Polski. 

Pełny raport „Polsko-skandynawska współpraca
gospodarcza” dostępny jest stronie www.spcc.pl

Poznaj partnerów w biznesie

Poznanie i zrozumienie kultury biznesowej kraju, w którym
szukamy partnerów biznesowych jest niezmiernie ważne,
a mając wiedzę na ten temat łatwiej jest budować trwałą
współpracę w biznesie. Różnice kulturowe i negocjacyjne
pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi mogą być
pewnym wyzwaniem, dlatego też warto mieć świadomość
tych różnic. 

Rynki krajów nordyckich wymagają od zainteresowanych
firm dobrego przygotowania, znajomości lokalnej specyfiki

branży oraz zrozumienia panującej kultury biznesu. Istnieje
kilka cech, które określają tzw. skandynawski styl zarządzania
i można stwierdzić, że istnienie silnych związków zawodowych
i ich wpływ na prawo pracy jest potwierdzeniem tej
nordyckiej specyfiki. Należą do nich m.in. silne poczucie
równości, potrzeba szukania konsensusu i powiązanie statusu
raczej z kompetencjami niż z klasą społeczną, czy
wykształceniem. 

W każdym z krajów są jednak specyficzne zachowania,
o których warto pamiętać. Podejście do zaufania to jedna
ze znaczących różnic pomiędzy kulturą biznesową
Skandynawów i Polaków. Skandynawowie chcą ufać i ufają
innym ludziom od samego początku. Wysoki poziom zaufania
oznacza także większą przejrzystość, a Skandynawowie
rzeczywiście mają na myśli to, co mówią i są również bardzo
zorientowani na realizację zadań. Jednym z wyzwań
w komunikacji, na przykład z Finami jest to, że z punktu
widzenia Polaków może się wydawać, iż niedostatecznie
omawiają poszczególne zagadnienia, ponieważ zwykle
werbalizują tylko to, co konieczne. 

Innym, ważnym elementem kultury biznesu są spotkania.
W tej kwestii Norwegowie i Polacy, w wielu aspektach
wykazują podobne preferencje. Warto jednak wskazać
również kilka różnic. Podczas gdy spotkania w Polsce często
zdominowane są przez osobę stojącą najwyżej w hierarchii
firmy, w Norwegii na ogół mają one formę otwartej debaty,
w której wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi opiniami
na dany temat. Nieformalny styl i zwracanie się do siebie
per „ty” to podstawowe, charakterystyczne elementy
etykiety biznesowej Szwecji. 

Czas oznacza szacunek i w przeciwieństwie do Polski, w której
przesuwanie ustalonych wcześniej terminów szczególnie nie
dziwi, w Szwecji zdecydowanie warto przestrzegać przyjętych
uprzednio ram czasowych. Umowy ustne obowiązują
w takim samym stopniu, jak pisemne, nasi szwedzcy partnerzy
mogą być zdumieni, a może nawet przerażeni 
ilością dokumentów, jakie zwykle przedstawiamy 
im do przeczytania i podpisu. 

W przeciwieństwie do Polaków, Skandynawowie zarówno
w biznesie, jak i życiu prywatnym raczej nie kierują się
emocjami. Dlatego warto w pierwszym etapie relacji unikać
zbyt wielkiego spoufalania się, co może być odebrane jako
natarczywe i krępujące dla obu stron. 
Coraz więcej polskich firm próbuje swoich sił w Skandynawii
i mimo że tamtejsi konsumenci są dojrzali, świadomi swoich
praw i mają wysokie wymagania co do jakości produktów
i usług, to Polscy eksporterzy dobrze sobie z tym radzą.

Więcej informacji na temat prowadzenie działalności
gospodarczej w krajach skandynawskich można znaleźć
w raporcie „Kierunek Skandynawia – inwestowanie w Danii,
Finlandii, Szwecji oraz Norwegii” dostępnym na stronie
internetowej Izby.

POLSKO-SKANDYNAWSKA
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE
INNOWACJI
Skandynawia zdecydowanie wyróżnia się na globalnej mapie
innowacyjności. Poziom zaangażowania w innowacyjność
i aplikacja nowych rozwiązań w życiu gospodarczym
i społecznym kraju mają znaczny wpływ na konkurencyjność
i stabilność skandynawskiej ekonomii. Jednym z filarów
i motorów innowacyjności jest skandynawski biznes, który
poprzez swoją obecność w Polsce wspiera transfer
innowacyjnych skandynawskich rozwiązań oraz know-how 
na polskim rynku.

Dzięki współpracy skandynawskich firm z polskimi
przedsiębiorstwami możliwy jest dostęp do wiedzy i technologii.
Współpraca w sferze innowacji może zachodzić wzdłuż
łańcucha dostaw, obejmować klientów i dostawców
w ramach wspólnych prac nad tworzeniem nowych
produktów, procesów, jak również może dotyczyć współpracy
środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Ponadto, wiele
firm skandynawskich obecnych w Polsce od dłuższego czasu
inwestuje także w działy badawczo-rozwojowe. Tego typu
inwestycje poczyniły zarówno firmy produkcyjne, jak i firmy
z dynamicznie rozwijającego się sektora usług wspólnych. 

Polscy specjaliści i innowatorzy przyciągają
skandynawski biznes

W raporcie „Skandynawskie firmy w polskim krajobrazie”,
przygotowanym z okazji 10 rocznicy Skandynawsko-Polskiej
Izby Gospodarczej, ukazały się wyniki badania
przeprowadzonego wśród skandynawskich inwestorów
w Polsce, z których wynika, że dla przeszło 60 proc.
respondentów wysokie kwalifikacje pracowników stanowią
istotny czynnik decydujący o rozpoczęciu inwestycji w Polsce.
Przedstawiciele skandynawskich firm w Polsce podkreślają, że
o atrakcyjności Polski w coraz większym stopniu decyduje
dostęp do wykwalifikowanych pracowników i kadry
menedżerskiej. Wykwalifikowana kadra jest także bardzo
istotnym czynnikiem decydującym o lokalizacji w Polsce
skandynawskich inwestycji z sektora BPO. 

Innowacje zwiększają konkurencyjność
polskich firm na rynkach skandynawskich

W krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, udział
przedsiębiorstw prowadzących wewnętrzną działalność
badawczo-rozwojową i dbających o rozwój innowacyjności
oscyluje na poziomie ok. 50%. Bardzo wysokim udziałem małych
firm zajmujących się wewnętrzną działalnością badawczo-
rozwojową charakteryzują się z kolei Finlandia (75 proc.)

i Norwegia (71 proc.). W Polsce wśród przedsiębiorstw, które
prowadzą działalność innowacyjną w zakresie produktów
lub procesów, zaledwie jedna trzecia prowadzi wewnętrzną
działalność badawczo-rozwojową. Mimo to polskie firmy
zdobywają rynki skandynawskie, okazując się konkurencyjnymi
wobec miejscowych dostawców. PARP tłumaczy ten 
polski fenomen publikując dane, które wskazują, iż od kilku lat
formuje się w Polsce niewielka grupa innowacyjnych
przedsiębiorstw, stale zwiększających nakłady 
na działalność innowacyjną, w tym także na działalność
badawczo-rozwojową. Ponadto ponoszone przez nie 
nakłady, znajdują się na poziomie średniej unijnej, co decyduje
o ich konkurencyjności nie tylko na poziomie kraju, 
ale też poza nim.

Agnieszka Kowalcze, 
Dyrektor,

Skandynawsko-Polska 
Izba Gospodarcza

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
(SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone
przez i dla przedsiębiorców związanych 
ze Skandynawią lub zainteresowanych tym
regionem. Celem SPCC jest stwarzanie nowych
możliwości biznesowych dla firm członkowskich
prowadzących działalność biznesową w Polsce
i Skandynawii. Główne biuro SPCC znajduje się
w Warszawie, przedstawiciele regionalni działają
w Trójmieście i Szczecinie. Izba aktywna jest
także w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. SPCC
oferuje swoim członkom udział w różnorodnych
spotkaniach biznesowych takich jak business
mixery, seminaria, spotkania tematycznych
komitetów branżowych oraz konferencje.
Członkostwo w Izbie to możliwość nawiązywania
kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających
prężnymi firmami skandynawskimi i polskimi, to
także źródło inspiracji dla każdego menadżera
dążącego do rozwoju swojej firmy. Zapraszamy
do kontaktu i współpracy. www.spcc.pl 

Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm
w Polsce oraz polsko-skandynawska współpraca
w zakresie innowacji będzie tematem konferencji
organizowanej przez Skandynawsko-Polską Izbę
Gospodarczą, która odbędzie się 27 października
w Warszawie. W trakcie konferencji 
zostanie zaprezentowany raport na temat 
polsko-skandynawskiej współpracy biznesowej
w zakresie innowacyjności. 
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Fir my duń skie 
za raz po nie miec kich są
naj częst szy mi in we sto ra mi
na Pomorzu. 

Choć pa trząc z per spek ty wy
Szcze ci na wy da wać by się
mog ło, że na wet są li de rem

MA RIUSZ RA BEN DA

Falck, Net to, So nion, Oti con, KK
Wind So lu tion, DGS czy Co lo plast
– to duń skie mar ki, któ re wro sły
w kra jo braz gos po dar czy Po mo rza
Za chod nie go. Nic dziw ne go, że na -
wet księż na Ma ria El żbie ta dwa la ta
te mu od wie dzi ła je den z nich.

Szla ki prze cie ra ły Falck i Net to. 
Dla Fal cka Szcze cin stał się ba zą

wy pa do wą na Pol skę. To tu taj ko pen -
ha ska fir ma zaj mu ją ca się ra tow nic -
twem me dycz nym za ło ży ła w 1993 r.
pierw szy pol ski od dział. Póź niej po -
wsta ły cen tra me dycz ne m.in. w Kra -
ko wie, Ol szty nie, Opo lu, Ka to wi cach,
Po zna niu czy War sza wie. 

W 1995 r. w Dą biu, przy ul. E. Gier -
czak spół ka Dansk Su per mar ked A/S
otwo rzy ła pierw szy pol ski dy skont Net -
to. Na dłu go przed Bie dron ką iLi dlem
Net to fun kcjo no wa ło na ryn ku dy skon -
tów. Tak że wDą biu przy ul. Kniew skiej
spół ka otwo rzy ła pol ski od dział, któ ry
10 lat póź niej prze niósł się do Mo tań -
ca, gdzie po wsta ła pier wsza ba za dy -
stry bu cyj na. Po cząt ko wo sieć roz wi ja -

ła się głów nie wpół noc nej iza chod niej
Pol sce, w miej sco wo ściach bę dą cych
w za się gu cen trum dy stry bu cyj ne go
wMo tań cu. Set ny sklep otwar ty zo stał
wStar gar dzie, dwu set ny wSzcze ci nie.
W 2013 r. fir ma otwo rzy ła dru gie cen -
trum dy stry bu cyj ne w oko li cy Sta ro -
gar du Gdań skie go, a za raz po tem 300
sklep wKwi dzy nie. Obec nie sieć po sia -
da 357 skle pów w Pol sce. W 2015 r. zo -
sta ła skla sy fi ko wa na na 2. miej scu wwo -
je wódz twie i 62. w Pol sce w ran kin gu
Dia men tów For be sa – naj szyb ciej roz -
wi ja ją cych się firm. 

Pod ko niec lat 90. po przed nie go
wie ku na ba zie fir my Mic ro tro nic zo -
sta ła utwo rzo na spół ka So nion Pol -

ska. Fir ma mon to wa ła w ha lach
w Mie rzy nie po dzes po ły do apa ra -
tów słu cho wych. W szczy to wym
okre sie dzia łal no ści za trud nia ła po -
nad ty sią co so bo wą za ło gę. 

W 2007 r. z So nio nu (rok po tem
zo stał ku pio ny przez Ame ry ka nów)
za czę ła się wy dzie lać fir ma Oti con
– ja ko pro du cent apa ra tów słu cho -
wych. Po cząt ko wo Oti con, na le żą cy
do pod ko pen ha skie go kon cer nu Wil -
liam De mant Hol ding, za trud niał 150
osób. Po tem zmie nił na zwę na DGS
i obec nie pra cu je tu 2000 lu dzi. Pro -
du ku je apa ra ty słu cho we, sprzęt dia -
gno stycz ny ale tak że tu taj pra cu je się
nad roz wo jem opro gra mo wa nia. 

Od 13 lat w Dą biu dzia ła fir ma KK-
Wind So lu tions (do 2014 r. pod na zwą
kk-elec tro nic). Za kład pro du ku je sza -
fy ste ru ją ce iopro gra mo wa nie do elek -
trow ni wia tro wych. Ści śle współ pra -
cu je z Sie men sem. Obec nie w Dą biu
za trud nia pra wie pół ty sięcz ną za ło gę. 

To właś nie KK-Wind So lu tions
miał za szczyt go ścić dwa la ta te mu
księż ną Da nii Ma rię El żbie tę. 

Co lo plast swój pol ski od dział
w Szcze ci nie otwo rzył w 2009 r. Na
star cie pra co wa ło tu 9 osób. Pięć lat
póź niej 250-oso bo wa za ło ga. Szcze -
ciń ski od dział od po wia da za pro ce -
sy roz li cze nio we, ob słu gą klien tów,
a tak że roz wo jem no wych pro jek tów. 

3sha pe to duń ski pro du cent sprzę -
tu me dycz ne go, w 2009 r. za trud niał
w Szcze ci nie 16 osób. Te raz za ło ga li -
czy po nad 200 pra cow ni ków.
W ubieg łym ro ku roz bu do wa ła swój
za kład przy ul. Za pa dłej.

Fir ma spe cja li zu je się w pro duk -
cji no wo czes nych roz wią zań
CAD/CAM dla sto ma to lo gii, or to don -
cji, im plan tów zę bo wych i apa ra tów
słu cho wych oraz kon tro li ja ko ści.
W Szcze ci nie mon tu je ska ne ry den -
ty stycz ne.

Po cząt ko wo 3sha pe w 2005 r. zle -
ci ła mon taż swych urzą dzeń dzia ła -
ją cej w Mie rzy nie fir mie So nion. Tam
16-oso bo wa gru pa pra cow ni ków
przez czte ry la ta mon to wa ła ska ne -
ry dla 3sha pe. W 2009 r. za rząd w Da -
nii po sta no wił wy dzie lić fir mę, two -
rząc z by łych pra cow ni ków So nio na
3sha pe Po land. 

W Par ku Wy so kich Tech no lo gii
w Star gar dzie w po ło wie te go ro ku
ru szy ła pro duk cja od czyn ni ków do
ana li zy krwi. Za kład zbu do wa ła duń -
ska spół ka Ra dio me ter So lu tions.

Duń ski kon cern me dycz ny pro du -
ku je urzą dze nia do po bie ra nia krwi,
wy ko ny wa nia ga zo me trii, prze zskór -
ne go mo ni to ro wa nia czy ba dań im mu -
no lo gicz nych. Dzia ła od 1935 r., obec -
nie wkil ku pań stwach (Da nii, USA, In -
diach, Szwaj ca rii, Fin lan dii i Pol sce)
za trud nia w su mie 2,2 tys. osób, a jej
pro duk ty sto so wa ne są w szpi ta lach
i kli ni kach 130 kra jów. Od kil ku lat fun -
kcjo nu je w Star gar dzie. Po zbu do wa -
niu no we go za kła du licz ba za trud nio -
nych prze kro czyć ma 300 osób.�

Duń czy cy lu bią in we sto wać w Za chod nio po mor skiem

KK-Wind So lu tions miał za szczyt go ścić dwa la ta te mu księż ną Da nii Ma rię El żbie tę
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ROZ MO WA Z JA NU SZEM ŻE BROW SKIM Z FIORDY.COM, 
DO ŚWIAD CZO NYM OR GA NI ZA TO REM WY JA ZDÓW DO NOR WE GII. 

Skan dy na wia to pięk ne i do sko na le zor ga ni zo wa ne kra je, kra jo bra zo wo
chy ba naj pięk niej sze w Eu ro pie. Na do da tek bli sko po ło żo ne i do sko na le
sko mu ni ko wa ne z Pol ską. Mo że więc dzi wić, że tak nie wie lu Po la ków
mia ło oka zję je zwie dzić i moż na po wie dzieć, że Skan dy na wia, a zwłasz cza
Nor we gia, to wciąż eg zo tycz ny kie ru nek po dró ży dla Po la ków.

GW: Klien ci cią gle po szu ku ją no wych de sty na cji dla or ga ni zo wa nych przez sie bie wy ja zdów. 
Czy Nor we gia jest dla nich cie ka wą op cją?
J. Że brow ski: Zde cy do wa nie tak! To kie ru nek bar dzo po zy tyw nie po strze ga ny przez uczest ni ków wy ja zdów,
ko ja rzą cy się z eg zo ty ką, ni gdy wcześ niej nie od wie dza ny, choć wie le osób chcia ło tam po je chać.

GW: A co Nor we gia ofe ru je oprócz cu dow nych kra jo bra zów?
J.Ż: Nor we gia to kraj stwo rzo ny dla lu dzi ak tyw nych. Wie le atrak cji sa mo ist nie in te gru je i uczy współ pra cy,
da jąc przy oka zji moż li wość ob co wa nia ze wspa nia ła przy ro dą: fior dy, lo dow ce, gó ry, rwą ce rze ki, 
wo dos pa dy – z wra że nia moż na do stać za wro tu gło wy.

GW: A na czym po le ga ją te naj cie ka wsze ak tyw no ści?
J.Ż: Na wstę pie na le ży je po dzie lić na let nie i zi mo we. Wśród tych let nich na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je Ło so sio we Sa fa ri. Uczest ni cy prze bie ra ją się w ocie pla ne, su che kom bi ne zo ny, za kła da ją ma skę
z rur ką do snor ke lin gu i spły wa ją kil ka ki lo me trów gór ską rze ką, ob ser wu jąc pod wod ne ży cie i mi ja jąc
ży ją ce na wol no ści ło so sie, tro cie i pstrą gi! Wspa nia łą atrak cją jest wę drów ka po lo dow cu, któ ry wbrew
ste re o ty pom nie jest bia ły, ale błę kit ny! Moż na za jrzeć w głąb głę bo kich szcze lin, a do nie któ rych na -
wet zejść! Nie zwy kłych wra żeń do star cza ka ja ko wa nie po fior dzie. Do pie ro z per spek ty wy ma leń kie -
go ka ja ka do strze ga my, jak drob ną isto tą jest czło wiek w kon fron ta cji z na tu rą. Wy so kie i stro me zbo cza
fior du wy da ją się wte dy jesz cze wię ksze. Pro po zy cją dla bar dziej wy spor to wa nych jest wspi na czka
skal na ty pu Via Fer ra ta po zbo czu fior du. Tam wy si łek jest na gra dza ny od sła nia ją cy mi się co kil ka na -
ście mi nut no wy mi, bar dziej roz leg ły mi wi do ka mi na fiord i oko licz ne gó ry. Nie zwy kła jest nor we ska zi -
ma, zwłasz cza na Pół no cy, za krę giem po lar nym, gdzie już sa mo prze ży cie no cy po lar nej jest atrak cją.
Moż na ją uroz ma i cić rej sem na wie lo ry bie fo to sa fa ri, węd ko wa nie, pod czas któ re go każ dy zło wi ta a -
a a ką ry bę, rajd psi mi za przę ga mi, spot ka nie z re ni fe ra mi i ku lig sa nia mi cią gnię ty mi przez re ni fe ry, rajd
sku te ra mi śnież ny mi, cho dze nie na ra kie tach śnież nych i wie le in nych. A gdy pod czas tych atrak cji po-
 ja wi się na nie bie roz tań czo na zo rza po lar na, to dla każ de go uczest ni ka ta ki wy jazd bę dzie wy ja zdem
ży cia, któ re go ni gdy nie za pom ni! 

GW: Po dróż ży cia – o tym ma rzy chy ba każ dy, gdy pla nu je swój ko lej ny wy jazd.
J.Ż: Bez wąt pie nia! Wy ja zdy do Nor we gii wy wo łu ją tzw. efekt WOW! Pra wie wszy scy wy jeż dża ją cy
(po nad 97%) wra ca ją za chwy ce ni. To wprost nie praw do po dob nie wy so ka oce na. Moż na więc pod su -
mo wać, że wy jazd do Nor we gi to po dróż ży cia.

Fiordy.com I Roen tge na 23 lok. 11, 02-781 War sza wa I Tel. (+48) 22 22 47 161
Fax (+48) 22 85 36 830 I  www.fior dy.com

Po dróż ży cia
do Nor we gii Naj szyb szą po dróż z Pol ski do państw skan dy naw skich

za pew nia ją po łą cze nia lot ni cze. Naj bo gat szą siat kę
rej sów w Skan dy na wii ofe ru ją Skan dy naw skie Li nie
Lot ni cze SAS, ob cho dzą ce we wrześ niu 2016 ro ku
70. rocz ni cę swo jej obec no ści na nie bie. Pa sa że ro wie
z re gio nu Po mo rza po dró żu ją cy z lot ni ska w Gdań sku
ma ją do dys po zy cji bez poś red nie po łą cze nia SAS
do trzech sto lic skan dy naw skich – Ko pen ha gi,
Sztok hol mu i Os lo, bę dą cych jed no cześ nie głów ny mi
por ta mi prze siad ko wy mi Skan dy na wii, z któ rych
moż na kon ty nu o wać po dróż do wszyst kich za kąt ków
tej czę ści Eu ro py.

Do KKo pen ha gi o pen ha gi moż na po le cieć z SAS z Gdań ska wy bie ra jąc jed no z 4 po łą czeń w cią gu dnia. Pierw szy 
sa mo lot star tu je o go dzi nie 6:15 i cie szy się du żą po pu lar no ścią wśród pa sa że rów po dró żu ją cych 
głów nie w ce lach biz ne so wych. Lot ten jest bar dzo do god nie sko re lo wa ny z dal szy mi po łą cze nia mi
w głąb Skan dy na wii. Łącz ny czas prze lo tu do ta kich miast jak GoeGoe t te bore borg g w Szwe cji, nor we skie go 
Sta va van ger an ger czy BerBer gen  gen – okre śla ne go mia nem sto li cy fior dów – to za led wie 3 go dzi ny. Osta t ni rejs 
do Ko pen ha gi od la tu je z Gdań ska o go dzi nie 18:25, rów nież umoż li wia jąc dal sze po łą cze nia np. do 
Goe te bor ga, Ber gen czy Sta van ger. 

Sa ma Ko pen ha ga, ja ko głów ny „hub” SAS-u jest jed no cześ nie naj wię kszym por tem lot ni czym 
Skan dy na wii i jed nym z naj wię kszych lot nisk prze siad ko wych w Eu ro pie Pół noc nej, z 26,6 mi lio na mi
pa sa że rów ob słu żo nych w 2015 ro ku. Nie wąt pli wie lot ni sko to jest też obiek tem o wy jąt ko wym 
cha rak te rze – rok rocz nie jest la u re a tem pre sti żo wych na gród, przy zna wa nych za rów no przez po dróż -
nych, jak i eks per tów bran ży lot ni czej. Z ko pen ha skie go lot ni ska moż na tak że szyb ko do stać się do
szwedz kie go MMalmöalmö, ko rzy sta jąc z wy god ne go po łą cze nia ko le jo we go bie gną ce go wi do wi sko wym
mo stem Öre sund. Stąd moż na roz po cząć eks plo ra cję ob fi tu ją ce go w atrak cje re gio nu Ska nii. Po dróż
do od leg łe go o 32 ki lo me try cen trum Malmö trwa za led wie 24 mi nu ty a po cią gi kur su ją co 20 mi nut. 

SAS ofe ru je z Gdań ska tak że bez poś red nie po łą cze nia do sto li cy Nor we gii – Os loOs lo (port lot ni czy 
Gar der moen), w po sta ci 4 rej sów w ty god niu oraz do SztSztok hol muok hol mu (lot ni sko Ar lan da), do któ re go 
moż na po le cieć 6 ra zy w ty god niu (z wy jąt kiem so bót). Os lo i Sztok holm rów nież sta no wią wy god ne
por ty prze siad ko we w po dró ży do wy mie nio nych wcześ niej Goe te bor ga, Ber gen, Sta van ger, a tak że do
miast ta kich jak np. MMalmö, Lalmö, Lu u leåleå i UmeåUmeå w Szwe cji, Hel si nek, Hel si nek, Tam pe ram pe re e i TTur kur ku u w Fi nla ndii a tak że do
nor we skie go TTron dhe im on dhe im i wie lu in nych. Przy kła do we ce ny prze lo tu w jed ną stro nę (ze wszyst ki mi 
op ła ta mi lot ni sko wy mi, bez op ła ty trans ak cyj nej i w op cji bez ba ga żu) za czy na ją się już od 233 zł dla
Sztok hol mu, 270 zł dla Os lo i 405 zł dla Ber gen. Za pra pra sza sza my a my na na po kła dy po kła dy SAS!SAS!

In for ma cje dla pa sa że rów, ce ny i re zer wa cja bi le tów:
www.fly sas.pl 

Do Skan dy na wii szyb ko i wy god nie z SAS
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Ska nia (Skåne) to naj da lej na po łud nie wy su nię ta
część Szwe cji, a tym sa mym naj bliż szy Pol sce
re gion Skan dy na wii. Nie tyl ko ze wzglę du na 
do god ne po łą cze nie pro mo we i lot ni cze war to
od wie dzić na sze go są sia da. Ska nia to kra i na 
zam ków, fa scy nu je za byt ka mi i kul tu rą 
Wi kin gów. Ze wzglę du na żyz ne zie mie, ła god ny
kli mat i ob fi te ło wi ska ryb czę sto jest na zy wa na
spich le rzem Szwe cji. A to ozna cza bo gac two do -
znań ku li nar nych, po tra wy na ba zie na tu ral nych
pro duk tów ze szczyp tą eks tra wa gan cji za spra -
wą wie lo krot nie na gra dza nych sze fów kuch ni.
Po ło żo na nad cieś ni ną sun dzką, po łą czo na
z Da nią za spra wą im po nu ją ce go mo stu 
Öre sund Ska nia ku si świat ła mi wiel ko miej skich
atrak cji tęt nią ce go ży ciem Malmö, za ku pa mi
i roz ryw ka mi Ystad, kul tu rą i go tyc ką ar chi tek tu -
rą Lund. Je śli do te go do da my 200 ki lo me trów
piasz czy stych plaż, cie ka we kra jo bra zy na tu ral-
 nych par ków na ro do wych, zie leń buj nych la sów,
je zio ra i rze ki ob fi tu ją ce w szczu pa ki, ło so sie
i pstrą gi, otrzy ma my praw dzi wie skan dy naw ską
mo za i kę. Za pra sza my do Ska nii!

WI KIN GO WIE, KRÓ LO WIE I RY CE RZE 
Ska nia od za wsze sta no wi ła atrak cyj ne miej sce do wy god ne go ży cia.
Jed no z naj star szych i naj bar dziej osob li wych świa dectw wczes ne go
za lud nie nia te go re gio nu znaj du je się na wschod nim wy brze żu, w oko -
li cach Ki vik. Mi mo, iż od od kry cia gro bow ców z epo ki ka mie nia mi nę ło
po nad 200 lat, na pi sy na pły tach na grob nych na dal po zo sta ją za gad -
ką dla na u kow ców. Jed na z te o rii gło si, iż w 1200 p.n.e. ist nia ła tu… ko-
 lo nia fe nic ka. Ja dąc wzdłuż ma low ni czych, bał tyc kich plaż na po łud nie,
w kie run ku Ystad, na po ty ka my ko lej ną nie zwy kła za gad kę – Ales Ste-
 nar, naj wię kszy w kra ju zes pół ka mien nych obe li sków. Do kład nie 58
wbi tych w zie mię, wa żą cych 3-4 to ny blo ków skal nych two rzy ob rys
ło dzi, któ rej ka dłub ma 67 me trów dłu go ści i 19 me trów sze ro ko ści.
Co chcie li prze ka zać nam miesz kań cy Ska nii two rząc ów mo nu ment

po nad 1500 lat te mu trud no dziś po wie dzieć. Naj wię cej zwo len ni ków
ma te o ria upa tru ją ca w Ales Ste nar ro dzaj gro bow ca, czy też ozna cze -
nie miej sca po chów ku. Fak tem jest, iż ka mien ne obe li ski two rzą jed no-
 cześ nie spe cy ficz ny astro no micz ny ze gar, dla te go też miej sce by wa
okre śla ne mia nem „szwedz kie go Sto ne hen ge”. 
Dzie dzic two epo ki Wi kin gów przy cią ga ni czym ma gnes nie tyl ko pa s-
jo na tów hi sto rii, ale tak że wiel bi cie li do brej za ba wy na świe żym po-
 wie trzu. Le żą ca na za chod nim wy brze żu wio ska wi kiń ska Fo te vi kens
Mu se um sły nie da le ko po za gra ni ca mi Szwe cji dzię ki od two rzo nej
z pie tyz mem nor mań skiej osa dzie z X wie ku. Miej sce zre kon stru o wa -
nia osa dy zo sta ło wy bra ne ze wzglę du na jed no z naj wię kszych
w Skan dy na wii cmen ta rzysk śred nio wiecz nych stat ków. Do tych czas
zna le zio no szcząt ki po nad 30 ty pów okrę tów, zaś klu czo wą dzia łal no -
ścią te go „Re zer wa tu Wi kin gów” jest bu do wa ło dzi we dle sta ro daw -
nych tech nik. Tu ry ści mo gą więc uczest ni czyć w bu do wie kog, a tak że
wziąć udział w za wo dach łucz ni czych, obej rzeć star cie Wi kin gów, a po -
tem spot kać się na po jed naw czej uczcie, w sa li bie siad nej Val hal la ser-
 wu ją cej śred nio wiecz ne przy sma ki. Jak daw niej, w wio sce wy pie ka się
chleb we dle sta rych re cep tur, wy ra bia przed mio ty z gli ny, że la za, ple-
 cie tka ni ny. Wiel bi cie lom cza sów Wi kin gów po le ca my rów nież od two -
rzo ną w Trel le bor gu twier dzę Trel le bor gen z X wie ku, gdzie moż na
po sma ko wać uro ków ży cia za pa no wa nia kró la Ha ral da Si no zę be go.
Re gion przy cią ga rów nież no wszą hi sto rią. 240 zam ków i re zy den cji
jest nie wąt pli wym świa dec twem bo gac twa i kul tu ry ma te rial nej na-
 sze go bał tyc kie go są sia da. Cho ciaż wię kszość z obiek tów sta no wi

włas ność pry wat ną, moż na prze spa ce ro wać się po świet nie utrzy ma -
nych ogro dach, uczest ni czyć w kon cer tach, obej rzeć przed sta wie nia
te a tral ne na wol nym po wie trzu. Do naj cie ka wszych na le żą oto czo ny
ró ża nym ogro dem pa łac Mar svin sholm w po bli żu Ystad, bia ły za mek
Bosjöklo ster, ma low ni czo po ło żo ny wśród la sów nad je zio rem Rin-
gsjön, a tak że ele gan cka re zy den cja – pa łac Öved sklo ster nad je zio -
rem Vombsjön. Nie wąt pli wą pe reł kę sta no wi wznie sio ny w 1865 ro ku
za mek So fie ro, let nia re zy den cja kró lów Szwe cji, w tym Gu sta wa VI
Adol fa. Bę dąc tak bli sko Hel sin gbor ga ko niecz nie trze ba od wie dzić tęt-
 nią cy ży ciem port i uzdro wi sko, po ło żo ne wzdłuż cieś ni ny sun dzkiej.
Na stra ży te go naj bar dziej uczęsz cza ne go od wie ków, wod ne go szla -
ku Skan dy na wii stoi po tęż na, 35 me tro wa wie ża ob ron na Kärnan,
dum na po zo sta łość po XIV wiecz nej for te cy. Wi dok ze wzgó rza na błę -
kit ne wo dy cieś ni ny i ma je sta tycz ny za mek Kron borg po duń skiej stro-
 nie jest za i ste im po nu ją cy.

MALMÖ – SZCZĘ ŚLI WE ŻY CIE 
W WIEL KO MIEJ SKIM RYT MIE
Malmö jest siód mym mia stem w Eu ro pie i jed no cześ nie pierw szym
w Szwe cji pod wzglę dem naj bar dziej za do wo lo nych ze swo je go ży cia
miesz kań ców, we dle osta t nich ba dań Eu ro bar me tru „Po strze ga nie ja-
 ko ści ży cia w mia stach eu ro pej skich”. W ana li zie pod uwa gę wzię to
sze reg po szcze gól nych as pek tów ży cia w mia stach: ja kość in fra struk -
tu ry i usług, moż li wo ści za trud nie nia, sy tu a cja miesz ka nio wa, in te gra -
cja cu dzo ziem ców, po czu cie bez pie czeń stwa, za nie czysz cze nie
po wie trza, ob sza ry zie lo ne i czy stość.

Trze cie co do wiel ko ści mia sto Szwe cji do brze pa mię ta cza sy, gdy ry-
 wa li zo wa ło z Ko pen ha gą o mia no naj waż niej sze go oś rod ka miej skie -
go w Skan dy na wii. Nad ruch li wym por tem gó ru je za mek Malmöhus,
naj star szy re ne san so wy obiekt ja ki za cho wał się na ob sza rze Skan dy -
na wii. Z te go sa me go okre su po cho dzi Ra tusz (Rad hu set) sto ją cy przy
Stor tor get, jed nym z naj wię kszych szwedz kich pla ców. Na pół noc od
pla cu wzno si się koś ciół św. Pio tra, swo i sta wi zy tów ka go ty ku bał tyc -
kie go, gdzie czer wo nej, XIII wiecz nej ce gle, to wa rzy szą zie lo ne mie-
 dzia ne igli ce wież z XIX wie ku. Ele gan cka świą ty nia mie ści naj wię kszy
w ca łej Skan dy na wii, sie dem na sto wiecz ny oł tarz. W mie ście har mo -
nij ne spla ta się hi sto ria z naj no wo cześ niej szy mi tren da mi w ar chi tek -
tu rze. W są siedz twie ha li tar go wych MalmöMässan po wsta ła
awan gar do wa dziel ni ca miesz ka nio wa Bo01, przy go to wa na na Eu ro -
pej skie Tar gi Miesz ka nio we w 2001 ro ku. Västra Ham nen („Za chod nia
Przy stań”) sta no wi po łą cze nie no wo czes nej ar chi tek tu ry i eko lo gicz -
nych roz wią zań na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju, dla te go jest czę -
sto okre śla na ja ko pier wsza w Eu ro pie dziel ni ca o ze ro wej emi sji CO2.
W tej by łej stocz ni za in sta lo wa no in te li gen tne sy ste my ogrze wa nia
i chło dze nia, któ re wy ko rzy stu ją wy łącz nie ener gię od na wial ną. Dziel-
 ni ca ma tak że in no wa cyj ny sy stem uty li za cji od pa dów, któ re go jed ną
z wie lu za let jest brak ko niecz no ści kur so wa nia śmie cia rek. W tej czę -
ści Malmö znaj du je się tak że naj bar dziej cha rak te ry stycz na bu do wla
bę dą ca zna kiem roz poz naw czym mia sta – wy so ka na 190m i li czą ca
54 pię tra spek ta ku lar na wie ża Tur ning Tor so, bę dą ca naj wyż szym
apar ta men tow cem w Skan dy na wii. Malmö Au gu sten borg z ko lei jest

jed ną z naj wię kszych in we sty cji w Eu ro pie, w któ rej wpro wa dzo no eko-
 lo gicz ne roz wią za nia na już ist nie ją cym ob sza rze miesz kal nym.
W 2010 ro ku dziel ni cy przy zna no na gro dę ONZ World Ha bi tat Award za
10 tys. zie lo nych da chów, któ re za po bie ga ją po wo dziom po przez po-
 chła nia nie desz czów ki. 
Ser cem te go eks cy tu ją ce go mia sta w dal szym cią gu po zo sta je sta ro -
miej ski Stor tor get i uro kli wy Lil la torg. Cią gną ce się wzdłuż ka na łów
bul wa ry to tęt nią ce ży ciem ka fej ki, re sta u ra cje otwar te od póź nych go-
 dzin ofe ru ją ce do sko na łe spe cja ły szwedz kiej i mię dzy na ro do wej kuch -
ni, skle py gdzie moż na zro bić wspa nia łe za ku py. Do naj cie ka wszych
lo ka li na le ży Wal lmans Sa lon ger, spe cy ficz ne po łą cze nie ka ba re tu, re-
 sta u ra cji i ka sy na. Zmę czo nym noc ny mi atrak cja mi Malmö ofe ru je fan-
 ta stycz ne miej skie pla że z krysz ta ło wą wo dą, w tym słyn ne ką pie li sko
Ri bes borg, a tak że prze zna czo ne dla bie ga czy i ro we rzy stów miej skie
par ki, dzię ki któ rym mia sto sły nie ze swej zie lo nej awan gar dy. Malmö
to miej sce, w któ rym nu dzić się po pro stu nie moż na. War to przy tym
do dać, iż to właś nie Malmö jest mia stem ro dzin nym zna ne go pił ka rza
Zla ta na Ibra hi mo vi cia, jak rów nież człon ków zes po łu The Car di gans.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie: www.mal mo town.com/pl/

KUL TU RA, AK TYW NY WY PO CZY NEK, 
ŚWIET NA KUCH NIA. NA TU RAL NIE SKA NIA
Mó wi się, że nie spo sób wszyst kich za do wo lić, jed nak wy da je się, że
po łud nio wy re gion Szwe cji, to ist na skar bni ca róż nych moż li wo ści spę-
 dza nia wol ne go cza su. Pły nie on o wie le wol niej w Lund, naj star szym
mie ście Ska nii, le żą cym na pół noc od kos mo po li tycz ne go Malmö. Lund
prze siąk nię te jest nob li wą atmo s fe rą uczel ni, za spra wą jed ne go z naj -
lep szych na świe cie uni wersytetów oraz wy so ko ce nio ne go w Eu ro pie
cen trum na u ko wo-ba daw cze go. W dal szym cią gu jed nak du mą i wi -
zy tów ką mia sta po zo sta je uni katowa ka te dra ro mań ska z XII wie ku,
naj cen niej szy ta ki za by tek w Skan dy na wii. 
Na wet dys po nu jąc nie wiel kim za pa sem cza su war to wy brać się na wę -
drów kę po Ystad, jed nym z naj waż niej szych por tów po łud nio wej
Szwe cji. W do sko na łej for mie prze trwa ło tu bli sko 300 do mów z XVI
wie ku, sta no wią cych je den z naj wię kszych zes po łów bu dyn ków sza-
 chul co wych w ca łej Szwe cji. Spo koj ny miej ski spa cer war to uroz ma i cić
za ku pa mi przy Sto ra Öster ga tan, cen trum han dlo wym mia sta, od po -
cząć w uro czych ka fej kach lub w par ku Djur park, po dzi wia jąc po nad 50
ga tun ków eg zo tycz nych zwie rząt.
Fun kcjo nal nie za gos po da ro wa ne nad mor skie ku ror ty, ki lo me try zło tych
plaż, wi do wi sko we kli fy, smu kłe la tar nie mor skie to wi zy tów ka pół wy-
s pu Kul len, jed ne go z naj chęt niej od wie dza nych re gio nów Ska nii. Na
pie szych tu ry stów cze ka ją do brze ozna ko wa ne, ma low ni cze szla ki wio -
dą ce przez na ro do we par ki. Wiel bi cie lom dwóch kó łek Ska nia ofe ru je
aż 800 km spe cjal nie wy ty czo nych tras, zaś Malmö i Lund ma ją re we -

la cyj nie roz wi nię tą sieć miej skich dróg ro we ro wych. Cie ka wym spo so -
bem po dró żo wa nia są dre zy ny ko le jo we, ty mi dzi wacz ny mi we hi ku ła mi
moż na po jeź dzić na pię ciu wy ty czo nych to ro wi skach ko le jo wych.
Rze ki i je zio ra Ska nii ob fi tu ją w ry by, zwłasz cza szczu pa ki, ło so sie
i pstrą gi. Węd ka rze chęt nie przy by wa ją rów nież do ma łych mia ste -
czek-osad ry bac kich jak Sim ris hamn, by uczest ni czyć w trol lin gu. Osa -
dy ry bac kie To re kov, Bran te vik i Skil lin ge przy cią ga ją tu ry stów nie tyl ko
moż li wo ścią ło wie nia ryb mor skich za rów no z ło dzi, jak i z brze gu, ale
rów nież świet nie przy rzą dzo ny mi ryb ny mi sma ko ły ka mi. Ska nia sły nie
z licz nych fe sti wa li kuch ni ofe ru jąc re gio nal ne przy sma ki przy go to wa ne
na ba zie na tu ral nych pro duk tów. Wę gorz i śledź: wę dzo ny, w for mie sa -
ła tek lub wy bor nych zup, gę si na, szpa ra gi, owo ce – jabł ka, grusz ki i wy -
ra bia ny z nich cydr, sę kacz i om let, to tyl ko nie któ re spe cja ły z ob szer nej
kar ty ku li nar nej Ska nii. Ska nia to ob fi tość atrak cji na nie wiel kiej po wierz -
chni. Od po czy nek w siel skiej osa dzie ry bac kiej, wę drów ki urwi sty mi kli-
 fa mi, ro we ro we sza leń stwa, szyb ki rytm mia sta, ultra nowoczesna
ar chi tek tu ra i tra dy cyj ny aka de mic ki oś ro dek, jach to we ma ri ny, dy na -
micz ne por ty, świet na kuch nia w cie niu za byt ko wej ar chi tek tu ry, miej skie
fe sti wa le i wio ski Wi kin gów, czy li po pro stu wa ka cje w Ska nii.

Od wiedź nas rów nież w in ter ne cie i za pla nuj swo je wa ka cje: 
www.vi sit ska ne.com. 

Tekst: Agniesz ka Blan dzi (Vi sit Swe den); ma te ria ły z prze wod ni ka
„Po łud nio wa Szwe cja”, M. Ja ku bow ski, M. Lo os, wyd. Tramp. 

Ska nia -południowa Szwecja 

SKAN DY NAWIA W PIGUŁCE
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Ros ną ce za in te re so wa nie
tu ry stów pol skich 
wy ja zda mi do Szwe cji
spra wi ło, że od po cząt ku
wrześ nia Szwe dzi 
zde cy do wa li się uru cho mić
w Pol sce rzą do wą pla ców -
kę ds. tu ry sty ki Vi sit Swe den

MA RIUSZ RA BEN DA

Tu ry sty ka w Szwe cji da je nie speł -
na 3 proc. kra jo we go PKB. Jed nak
od lat no tu je kon sek wen tnie wzro -
sty przy cho dów. W 2015 r. za gra nicz -
ni tu ry ści po zo sta wi li w Szwe cji 112,6
mld ko ron, dzię ki cze mu war tość kon -
sum pcji w sek to rze eks por tu usług
tu ry stycz nych wzro sła o 17,1 mld ko -
ron, o 17,9 proc. wię cej niż rok wcześ -
niej. Naj wię cej pie nię dzy wy da no na
trans port, za kwa te ro wa nie i wy ży -
wie nie, naj mniej na sport, re kre a cję,
kul tu rę, cho ciaż dy na mi ka wzro stu
jest tu naj wię ksza. W la tach 2000-
2014 wzrost kwo ty zo sta wio nej przez
tu ry stów wy niósł 137,5 proc. 

We dług da nych Tillväxtver ket
(Agen cja ds. Roz wo ju Gos po dar cze -
go i Re gio nal ne go) re gu lar nie roś nie
licz ba przy ja zdów tu ry stów z kra jów
po za e u ro pej skich: USA, Chi ny i In -
die. W 2014 r., z któ re go po cho dzą
osta t nie da ne, by ło o 18,5 proc. wię -
cej wi zyt go ści z tych kra jów niż pięć
lat wcześ niej. Nato miast tu ry ści z kra -
jów eu ro pej skich (z wy klu cze niem

nor dyc kich) w 2014 r. wy ku pi li o 7,2
proc. wię cej noc le gów niż rok wcześ -
niej.

Naj czę ściej Szwe cję od wie dza ją
Nor we go wie, Niem cy i Duń czy cy. Po -
la cy pla so wa ni są na 11. miej scu, ale
4-pro cen to wy przy rost licz by noc le -
gów uwa ża ny jest za do bry wy nik. 

– W 2010 r. licz ba tu ry stów z Pol -
ski wy nio sła 150 tys., w 2013 r. już 350
tys., a w ubieg łym 400 tys. To bar dzo
du ży wzrost, któ ry był jed ną z pod -
staw do te go, by w Pol sce po wsta ło
przed sta wi ciel stwo Vi sit Swe den – mó -
wi Agniesz ka Blan dzi, sze fo wa przed -
sta wi ciel stwa.

Kie ru nek Ska nia
Po nad jed na trze cia wszyst kich tu ry -
stów od wie dza ją cych Szwe cję w 2014
za trzy ma ła się w re gio nie Sztok hol -
mu, jed nak to Ska nia no tu je osta t nio
naj wię kszą dy na mi kę wzro stu. 

Tu ry ści pol scy cią gle pre fe ru ją re -
jon Sztok hol mu. Przy rost licz by noc -
le gów w 2014 r. wy niósł aż 29,5 proc.
w sto sun ku do ro ku po przed nie go,
ale w Ska nii wzrost też był nie ma ły,
bo po nad 14-pro cen to wy. Ska nia jest
bo wiem naj le piej sko mu ni ko wa nym
z Pol ską re gio nem. Re gu lar nie kil ka
ra zy dzien nie pły wa ją tu pro my do
Ystad i Trel le bor ga. Po nad to z

War sza wy, Gdań ska, Ka to wic, Po -
zna nia do Malmö do le cieć moż na ta -
ni mi li nia mi Wiz za ir. 

Ba da nia ryn ku wy ka za ły rów nież,
że naj bar dziej in te re su ją nas wy cie -
czki ob ja zdo we do Ska nii. Je steś my
otwar ci na no we do świad cze nia, ta -
kie jak od wie dza nie no wych atrak cji
tu ry stycz nych, miejsc zwią za nych
z ar chi tek tu rą i wzor nic twem, in te -
re su ją nas mu zea, a tak że miej sca zna -
ne z li te ra tu ry – wiel bi cie le pro zy kry -
mi nal nej Hen nin ga Man kel la chęt -
nie zwie dza ją Ystad, szu ka jąc miejsc,
któ ry mi cha dza ko mi sarz Wal lan der. 

– Mi mo że Ska nia po zo sta je cią gle
nie od kry ta dla szer szej świa do mo -
ści pol skie go tu ry sty, to roś nie tu licz -
ba wy ja zdów ty god nio wych. Jeź dzi -
my tam pa ra mi lub ca ły mi ro dzi na -
mi. Zwy kle są to tu ry ści za moż ni, nie -
wie le jest np. grup szkol nych – mó wi
Blan dzi. 

Co nas tam cią gnie? 
Szwe dzi okre śla ją Ska nię bra mą do
kon ty nen tal nej Eu ro py. Re gion za -
chwy ca zróż ni co wa nym kra jo bra -
zem. 

Po zej ściu z pro mu w Ystad za u -
wa ży my, że przy do mach trze po czą
na wie trze nie bie skie fla gi z żół tym
krzy żem. 

– Pro szę spoj rzeć na nie bo. Wy glą -
da tak jak ta fla ga. Ide al ny błę kit pro -
mie ni ście roz świet lo ny przez słoń ce
– ma wia ją prze wod ni cy tu ry stycz ni.

Rze czy wi ście, błę kit nie ba – jak że
róż ny od te go w Pol sce – jest atu tem
Ska nii. Do te go mor ska li nia brze go -

wa ma tu 400 km dłu go ści. Są piasz -
czy ste pla że, za to ki, ma low ni cze por -
ty jach to we i na tu ral ne par ki kra jo -
bra zo we. Ska nia okre śla na jest też
kra i ną zam ków i pa ła ców – jest tu ich
po nad 150. 

Do te go sieć tras ro we ro wych i pie -
szych szla ków za chę ca ją do spę dze -
nia ak tyw nych wa ka cji, węd ka rzom
skań skie rze ki i je zio ra ofe ru ją ob fi -
tość szczu pa ków, ło so si i pstrą gów. 

Malmö, Ystad czy Trel le borg to
sły ną ce z hi sto rycz nej za bu do wy i no -
wo czes nej ar chi tek tu ry mia sta. Sta -
ra za bu do wa Ystad spra wia wra że -
nie, jak by do my by ły mi nia tu ra mi.
Spa ce ru jąc ma low ni czy mi uli czka -
mi, mo że my nie mal za glą dać do
miesz kań, bo wię kszość okien nie ma
za słon, lub je dy nie nie wiel kie fi ran -
ki do de ko ra cji. Wy ni ka to z pro te -
stan ckiej tra dy cji – nie ma my nic do
ukry cia. Po zmierz chu ok na się roz -
świet la ją lam pka mi sto ją cy mi na pa -
ra pe tach, któ re mia ły kie dyś za pra -
szać go ści do do mu. 

Bę dąc w Ska nii, ko niecz nie trze -
ba zo ba czyć go tyc kie Lund. Du cha
śred nio wie cza i cza sów wi kin gów po -
czuć moż na w mrocz nej twier dzy
Hel sin gborg, czy „szwedz kim Sto ne -
hen ge” – zes po le ka mien nych blo ków
Ales Ste nar.

A gdy do trze my do Malmö, to naj -
pierw po win niś my zo ba czyć słyn ny
wie żo wiec Tor so Tur ning – skrę co ną
wie żę au tor stwa ar chi tek ta San tia go
Ca la tra vy, a stąd już tyl ko skok przez
8-ki lo me tro wy most nad Sun dem i je -
steś my w Ko pen ha dze. �

Szwe cja i Ska nia co raz bar dziej po pu lar ne 

KIERUNEK SKANDYNAWIA

Pol scy turyści cią gle pre fe ru ją re jon Sztok hol mu, a w 2014 r. po nad jed na
trze cia od wie dza ją cych Szwe cję za trzy ma ła się właś nie w tym re gio nie 
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Uczy my mó wić au tor ską Me to dą Bez poś red niej Ko mu ni ka cji 

NOR WE SKI    DUŃ SKI    SZWEDZ KI 
AN GIEL SKI   |  NIE MIEC KI   |  RO SYJ SKI   |  CHIŃ SKI 

HISZ PAŃ SKI   |  WŁO SKI  |  FRA NCU SKI 

www.wlad ca-je zy kow.pl
www.ma riusz-wloch.pl

Szcze cin, Al. Woj ska Pol skie go 48/2
tel. 600 96 95 92, 91 4 336 337
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Ko cha ją kry mi na ły, do brą
ka wę i ło sie. Na je den dzień
w ro ku po rzu ca ją po waż ną
mi nę i tań czą wo kół 
kwiet ne go pa la. 

To Szwe dzi, miesz kań cy
kra ju, w któ rym po dob no
każ dy chciał by się 
ze sta rzeć. Ty dzień
w Szwe cji wy star czy, 
że by po czuć kli mat te go
prze sym pa tycz ne go 
pań stwa

SYLWIA TURKIEWICZ

Zper spek ty wy Eu ro py Szwe cja to ma -
ły kraj. Li czy tyl ko nie co po nad dzie -
więć mi lio nów miesz kań ców – to po -
nad czte ry ra zy mniej niż Pol ska. Jed -
nak pod wzglę dem po wierz chni na le -
ży do naj wię kszych kra jów wEu ro pie.
Tym sa mym jest jed nym z naj rza dziej
za lud nio nych kra jów na sze go kon ty -
nen tu. Zwie dza nie Szwe cji war to za -
cząć od kli ma tycz ne go Sztok hol mu,
bez wąt pie nia jed nej znaj pięk niej szych
sto lic eu ro pej skich. Po ło żo na na 14 wy -
spach jest praw dzi wym ur ba ni stycz -
nym maj ster szty kiem. Na je go sta rym
mie ście znaj dzie my Za mek Kró lew -
ski, za li cza ny do naj wię kszych te go ty -
pu obiek tów w Eu ro pie. Ten ogrom ny
bu dy nek ma po nad 600 kom nat na 7
pię trach, jest re zy den cją i miej scem
pra cy obec ne go kró la i miej scem ofi -
cjal nych wi zyt oraz uro czy sto ści.
W apar ta men tach pa ła co wych moż -
na po dzi wiać im po nu ją cą ko lek cję
meb li i go be li nów, a w skar bcu – ko lek -
cję wy sa dza nych klej no ta mi ko ron kró -
lew skich i sym bo li szwedz kiej mo nar -
chii. War to za jrzeć jesz cze do Zbro jow -
ni Kró lew skiej, gdzie obej rzeć moż na
im po nu ją cą ko lek cję bro ni i eks po na -
tów. La tem, co dzien nie – w dni po -
wszed nie i so bo ty o 12.15, a w nie dzie -
le i świę ta o 13.15 – war to przy sta nąć na
trwa ją cą ok. 40 mi nut zmia nę war ty,
któ ra przy cią ga rze szę tu ry stów. 

Dla wiel bi cie li hi sto rii w Sztok hol -
mie ma my punkt obo wiąz ko wy – Va -
sa mu se et, czy li Mu ze um Stat ku Va sa
(koszt bi le tu – ok. 100 ko ron). Jest to je -
dy ny na świe cie w ca ło ści za cho wa ny
okręt po cho dzą cy zXVII wie ku, amu -
ze um jest schro nie niem dla te go za -
byt ku. Sta tek miał słu żyć w wal kach

m.in. z Pol ską. Bu do wa no go trzy la ta,
a gdy zo stał zwo do wa ny, za to nął
wprze cią gu kil ku dzie się ciu mi nut. Po -
cząt ko wo ca łą wi nę zrzu co no na pol -
skich szpie gów, któ rzy rze ko mo zmie -
ni li pla ny kon struk cyj ne. Po la tach oka -
za ło się jed nak, że przy czy ną za to nię -
cia by ły po pro stu złe pro por cje.

Na ka wę i cia ste czko 
Szwe dzi ob se syj nie pi ją ka wę, nie bez
przy czy ny są jed nym zli de rów na świe -
cie pod wzglę dem spo ży cia ka wy na
jed ne go miesz kań ca. Prze cięt ny Szwed
spo ży wa do 10 kg ka wy rocz nie, co od -
po wia da 156 li trom rocz nie i oko ło 3 fi -
li żan kom dzien nie. Pi cie ka wy zy ska -
ło w Szwe cji swo ją spe cjal ną na zwę
– „fi ka”. Wy raz ten jest ana gra mem
„kaf fi”, czy li na zwy ka wy. Fi ka wSzwe -
cji to mo ment od po czyn ku, tak że
w pra cy, spot ka nie z ro dzi ną, czy też
przy ja ciół mi. To oka zja do zwol nie nia
tem pa, spo koj nej roz mo wy. Fi ka jest
prak tycz nie usta wo wo gwa ran to wa na
przez pra wo pra cy. Ja dąc do Sztok hol -
mu, przy jrzyj my się te mu zwy cza jo -
wi – Szwe dzi nie chwy ta ją ka wy na wy -
nos, ale pi ją ją po ma łu w ka wiar niach,
gdzie spot ka my ca łe ro dzi ny, któ re de -
lek tu ją się sma kiem ka wy i słod kich
bu łe czek z cy na mo nem. War to przy -
siąść ra zem zni mi iod dać się zta ką sa -
mą pa sją tej bło giej chwi li. Przy go dę
ze szwedz ką ka wą naj le piej za cząć
w Söder malm, jed nej z naj mod niej -
szych ijed no cześ nie naj star szych dziel -
nic Sztok hol mu. Na pot ka my tu za rów -
no sta re za bu do wa nia, drew nia ne do -
my, jak iga le rie, ka wiar nie, cie ka we ar -
chi tek to nicz nie, no wo czes ne bu dyn -
ki. A je śli zgłod nie je my – spró buj my

je dze nia zbar dzo po pu lar nych wSzwe -
cji fo od truc kach. Zje my tam też sto -
sun ko wo naj ta niej. Znaj dzie my tam
m.in. bur ge ry, w tym ryb ne, sma żo ne
śle dzie, kuch nię świa ta – taj ską, grec -
ką, wło ską... Z wy cie czki do Szwe cji
war to przy wieźć przy smak Szwe dów,
czy li surströmming. To na ro do wy przy -
smak szwedz ki – ma ły śledź bał tyc ki,
po ła wia ny wios ną, so lo ny, fer men tu -
ją cy w be czkach, a na stęp nie pusz ko -
wa ny. Do bra ra da: surströmmin ga ra -
czej otwie ra my po za do mem, ma wy -
jąt ko wo nie przy jem ny za pach, choć
sma ku je re we la cyj nie! Szwe dzi je dzą
go na ka nap ce po sma ro wa nej ma słem
z do dat kiem pla stra ugo to wa ne go
ziem nia ka i po kro jo nych krąż ków ce -
bu li. 

Pi pi, wi kin go wie i ja ski nie
300 km od Sztok hol mu, w Vim mer -
by w po łud nio wej Szwe cji znaj dzie -
my punkt obo wiąz ko wy dla każ de go
dziec ka lub do ro słe go wy cho wa ne go
na szwedz kich baj kach. To właś nie
tam sto ją do my „Dzie ci z Bul ler byn”,
„Karlsso na z da chu” i naj bar dziej po -
pu lar ny – dom Pi pi Po ńczo szan ki licz -
nie od wie dza ny przez tu ry stów i sa -
mych Szwe dów. Za czę to go bu do wać
w 1981 r., kie dy trzy ro dzi ny roz ko cha -
ne w lek tu rach po pu lar nej pi sar ki po -
sta wi ły kil ka do mów we dług fil mo -
wo-książ ko wych opi sów. Po mysł oka -
zał się hi tem, za trud ni ły więc ak to -
rów, utwo rzy ły obiek ty ro dem z fa -
bu ły, a dziś do 10-hek ta ro we go par ku
ścią ga rocz nie ok. 360 tys. tu ry stów.
Jed nak nie kwe stio no wa nym hi tem
Szwe cji jest praw dzi wy dom ru do -
wło sej bo ha ter ki – Vil la Vi le kul la, czy -

li Vil la Śmiesz not ka – zbu do wa ny spe -
cjal nie na po trze by fil mu. Zo ba czyć
go moż na w Par ku Kne ip bbyn w miej -
sco wo ści Vis by na wy spie Got lan dia.
Dom za cho wał się pra wie w ta kim sta -
nie, w ja kim opusz cza ła go w la tach
sie dem dzie sią tych sław na Pi pi. 

Got lan dii, czy li naj wię kszej wy -
spie Mo rza Bał tyc kie go, war to po -
świę cić nie co wię cej cza su. Do trzeć
do niej moż na pro mem, po dróż trwa
oko ło 3 go dzin. Na wy spie znaj dzie -
my piasz czy ste pla że na wscho dzie,
ska li ste kli fy na za cho dzie, ru i ny śred -
nio wiecz nych zam ków oraz nie sa -
mo wi te ja ski nie. Jed na z nich – Lum -
me lun da – po sia da aż 4200 me trów
pod ziem nych ko ry ta rzy, w wię kszo -
ści wod nych. Nie zwy kłe go kli ma tu
do da ją uni kalne sta lak ty ty i sta lag -
mi ty, któ re zo sta ły ufor mo wa ne
w prze cią gu osta t nich 10.000 lat. 

War to wy po ży czyć ro wer izwie dzić
wy spę właś nie w ten spo sób. Do trze -
my w prze pięk ne miej sca – od lud ne
wy brze ża, je zio ra, łą ki, awszyst ko wnie -
ska żo nym przez czło wie ka sta nie. Sa -
mo Vis by, jed no z naj wię kszych miast
na wy spie, urze ka śred nio wiecz ną ar -
chi tek tu rą, dłu gim ka mien nym ob ron -
nym mu rem (3,5km dłu go ści i11m wy -
so ko ści) z3 bra ma mi i36 basz ta mi. W32
ty god niu ro ku or ga ni zo wa ny jest tu Ty -
dzień Śred nio wie cza, mia sto zmie nia
swój cha rak ter ista je się miej scem tur -
nie jów, walk ry ce rzy, po ka zów rę ko -
dziel nic twa. War to właś nie wte dy od -
wie dzić Vis by. Oko ło 20 km na po łud -
nie od Vis by wszy scy mi łoś ni cy wi kin -
gów znaj dą dla sie bie ko lej ną nie la da
atrak cję. Tuż przy miej sco wo ści Tof ta
dzia ła Wio ska Wi kin gów, gdzie moż na

zo ba czyć, jak wy glą da co dzien nie ży -
cie wi kin gów. Wszyst ko jest wpeł ni do -
stęp ne dla go ści, moż na więc tu spraw -
dzić się we wła da niu bia łą bro nią, po -
pró bo wać sił w ko wal stwie, pie cze niu
chle ba, czy ju bi ler stwie. 

Wsze cho bec na przy ro da
Szwe dzi bar dzo ko cha ją przy ro dę
i bar dzo o nią dba ją. Ten sza cu nek do
na tu ry i proe ko lo gicz nych roz wią -
zań jest bar dzo głę bo ko za ko rze nio -
ny w na tu rze każ de go Szwe da. W tym
pięk nym, roz leg łym kra ju, z nie sa -
mo wi ty mi la sa mi i głę bo ki mi, po lo -
dow co wy mi je zio ra mi, moż na spot -
kać swo bod nie wę dru ją ce re ni fe ry,
ło sie, je le nie, sar ny, a na wet niedź -
wie dzie bru nat ne. Po dob no co dzien -
nie w Szwe cji od no to wu je się kil ka -
na ście wy pad ków z udzia łem ło si!
Wła dze alar mu ją, że przy bli skim
spot ka niu z tym zwie rzę ciem le piej
nie wcho dzić mu w dro gę – nie dość,
że wa ży spo ro, to by wa nie prze wi dy -
wal ny… Szwe cja to tak że raj dla mi -
łoś ni ków grzy bo bra nia i ja gód. Ro -
do wi ci miesz kań cy te go kra ju nie in -
te re su ją się ra czej zbie rac twem, la sy
są więc peł ne te go ty pu do bro ci. 

To swo i ste umi ło wa nie przy ro dy
naj le piej wi dać pod czas jed ne go z naj -
waż niej szych świąt w ży ciu każ de go
Szwe da, czy li czer wco we go Mid som -
mar. Je śli ma my moż li wość od wie -
dze nia Szwe cji właś nie wte dy – nie
bę dzie my za wie dze ni. Na zwa te go
świę ta ozna cza śro dek la ta, ale w rze -
czy wi sto ści te go dnia świę tu je się je -
go po czą tek, czy li prze si le nie let nie.
W Szwe cji jest to czas bia łych no cy,
słoń ce te go dnia za cho dzi tyl ko na kil -
ka go dzin, noc jest więc naj krót sza
w ca łym ro ku. Mid som mar jest
w Szwe cji ide al ną oka zją, by opu ścić
mia sto i cie szyć się dłu gim week -
endem w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół
na ło nie na tu ry. Wszy scy gro ma dzą
się wo kół „mid som mar stan gen”, słu -
pa przy bra ne go zie lo ny mi ga łąz ka -
mi, kwia ta mi i żół to-nie bie ski mi wstąż -
ka mi, tań cząc i śpie wa jąc tra dy cyj ne
pio sen ki. Wie czo rem zbie ra ją się przy
sto le, na któ rym kró lu je śledź, mło de
ziem nia ki z ko per kiem i de se ry z tru -
skaw ka mi. To czas, gdy ba wią się wszy -
scy – dzie ci, mło dzież, do ro śli i star -
cy. We dług po gań skich wie rzeń Mid -
som mar to czas, kie dy uak tyw nia ją
się ma gicz ne mo ce w na tu rze. To też
czas mi ło ści. Nie bez ko ze ry naj wię -
cej dzie ci w Szwe cji ro dzi się na prze -
ło mie lu te go i mar ca… �

Szwedz kie wa ka cje: czas start!

Dla wiel bi cie li hi sto rii w Sztok hol mie pun ktem obo wiąz ko wym 
jest Va sa mu se et, czy li Mu ze um Stat ku Va sa 
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Za mek Kró lew ski w Sztok hol mie (szw. Kun gli ga slot tet). Jed nak szwedz ka ro dzi na kró lew ska miesz ka na sta łe w Pa ła cu Drot tnin gholm
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KIERUNEK SKANDYNAWIA

Szwe dów naj le piej 
wi dać pod czas jed ne go
z naj waż niej szych świąt
w ży ciu każ de go Szwe da,
czy li czer wco we go 
Mid som mar

Na zwa te go świę ta
ozna cza śro dek la ta, 
ale w rze czy wi sto ści 
te go dnia świę tu je się
je go po czą tek, czy li
prze si le nie let nie
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Je śli ktoś chce wy brać się
do Nor we gii, aby jak 
w po pu lar nym do wci pie 
– na kar mić fior dy, 
mo że po czuć się nie co 
roz cza ro wa ny.

Każ da in na oso ba, któ ra
od wie dzi ten kraj, za chwy ci
się dzi ką przy ro dą, 
za pie ra ją cy mi dech 
w pier siach kra jo bra za mi,
nie zwy kły mi zja wi ska mi
przy ro dy i przy jaz ną, 
swo bod ną atmo s fe rą 
du żych miast. 

SYL WIA TUR KIE WICZ,
WSPÓŁ PRA CA: ZU ZAN NA KOT

Nor we gia, kraj nie tak od leg ły prze -
cież, a jed nak czę sto zu peł nie nam
ob cy, fun kcjo nu je w na szej świa do -
mo ści dość ste re o ty po wo, ja ko kra i -
na do bro by tu i wy god ne go ży cia, su -
ro we go kli ma tu, chłod nych miesz -
kań ców i ło so sia. My śląc o po dró żo -
wa niu po Nor we gii, wie my „na pew -
no”, że jest dzi ko, zim no i dro go. To
jed nak tyl ko po ło wa praw dy, po nie -
waż kraj ten za ska ku je nie skoń czo -
ny mi moż li wo ścia mi, za rów no je śli
cho dzi o kie ru nek po dró ży, spo so by
spę dza nia cza su, spo so by po dró żo -
wa nia, atrak cje czy w koń cu kosz ty
ta kie go wy ja zdu. Do Nor we gii moż -
na się udać na week end, ty dzień, czy
wie lo ty god nio wą wy pra wę. Mo że -
my spę dzić czas w mie ście, w gó rach,
w le sie czy na wo dzie. Od dać się re -
lak so wi, kosz to wać no wych przy sma -
ków, al bo dać so bie nie zły wy cisk. 

Atrak cje sto li cy 
Pierw szym wy bo rem dla my ślą cych
o Nor we gii jest czę sto Os lo. Sto li ca
kra ju to mia sto no wo czes ne i tęt nią -
ce ży ciem, ofe ru ją ce atrak cje kul tu -
ral ne, ku li nar ne, roz ryw ko we, a jed -
no cześ nie, dzię ki swo je mu po ło że -
niu, poz wa la ją ce na po łą cze nie in ten -
syw ne go ży cia miej skie go z wy po -
czyn kiem na ło nie na tu ry. Mia sto po -
ło żo ne jest nie zwy kle ma low ni czo
mię dzy Os lo fior dem a za le sio ny mi
wzgó rza mi, z któ rych naj wię ksze zaj -
mu je skocz nia na rciar ska. 

W sa mym cen trum Os lo ko niecz -
nie trze ba przejść się głów ną uli cą
mia sta – Karl Jo hans Ga te, któ ra po -
pro wa dzi nas od dwor ca ko le jo we go

aż do Pa ła cu Kró lew skie go. Spa cer
od bę dzie my wśród XIX-wiecz nej za -
bu do wy, licz nych bu ti ków, skle pów,
ga le rii, a tak że ulicz nych ar ty stów
i graj ków. Sie dzi bę kró la Nor we gii
obej rzy my nie ste ty tyl ko z ze wnątrz,
moż na jed nak po spa ce ro wać po par -
ku lub przy jrzeć się zmia nie pa ła co -
wej war ty. Na li ście za byt ko wych
miejsc do zwie dze nia umie ścić moż -
na tak że bu dy nek par la men tu, ra -
tusz, śred nio wiecz ną twier dzę Aker -
hus czy Nob low skie Cen trum Po ko -
ju. Współ czes nym sym bo lem Os lo
jest usy tu o wa na na sty ku wo dy i lą -
du Ope ra Na ro do wa, któ rej nie zwy -
kła bry ła przy po mi na osu wa ją cy się
do mo rza lo do wiec. Ko lej ny obo wiąz -
ko wy punkt to park Vi ge lan da, w któ -
rym znaj du je się po nad 200 rzeźb
przed sta wia ją cych łącz nie oko ło 600
po sta ci ludz kich w róż nych sy tu a -
cjach i na stro jach. Naj bar dziej cha -
rak te ry stycz na to wal co wa ty po mnik
utwo rzo ny ze 121 na gich ciał. 

Kil ku na sto mi nu to wy rejs na pół -
wy sep By gdoy usa tys fak cjo nu je zpew -
no ścią wszyst kich mi łoś ni ków mu ze -
ów, szcze gól nie tych z du szą od kryw -
cy. Ta kie pla ców ki jak Mu ze um Kon-
Ti ki, Wi kin gów czy Fram prze nio są
nas w świat wiel kich wy praw i od kryć
od wi kin gów, po słyn nych nor we skich
po dróż ni ków i po lar ni ków. Ma jąc
w sto li cy wię cej wol ne go cza su, war -
to wy brać się tak że w rejs po fior dzie
na jed ną z licz nych wy se pek. Mi łoś -
ni cy nie co bar dziej al ter na tyw nych
miej skich roz ry wek znaj dą je na pew -
no w co raz mod niej szej ar ty stycz nej
dziel ni cy Grüner lok ka, peł nej ka wiar -
ni, ba rów, re sta u ra cji, uni kalnych skle -
pów i ga le rii. Moż na też wzo rem
miesz kań ców Os lo, ko rzy sta jąc z cie -
plej sze go dnia, urzą dzić so bie pik nik
w jed nym z licz nych par ków. 

Fior dy i nie tyl ko 
Wie le osób od wie dza Nor we gię tyl -
ko dla nich – mor skich za tok wdzie -
ra ją cych się w głąb lą du po mię dzy
stro my mi ska ła mi, two rzą cy mi ba -
jecz ne kon struk cje. Fior dy to wi zy -
tów ka kra ju i jest tak nie bez przy czy -
ny. Nie ma chy ba oso by, któ ra tym
baj ko wym wi do kiem by ła by roz cza -
ro wa na. Je śli ta ki jest głów ny cel na -
szej po dró ży, naj lep szym re jo nem
bę dzie za chod nia Nor we gia. To tu taj
znaj du ją się te naj bar dziej zna ne, naj -
wię ksze i naj pięk niej sze fior dy: Har -
dan ger fjor den i So gnef jor den oraz
Ge i ran ger fjord. Ten osta t ni jest na ty -
le głę bo ki, że wpły wa ją na nie go stat -
ki peł no mor skie, a pod czas rej su moż -

na zo ba czyć wy pły wa ją ce ze skał wo -
dos pa dy. 

Te cu da na tu ry po dzi wiać moż na
z wo dy, ale tak że z lą du, po nie waż oto -
czo ne są licz ny mi tra sa mi wy cie czko -
wy mi, wzno szą cy mi się czę sto wy so -
ko po nad po ziom mo rza. Jed na znich,
w oko li cach mia sta Sta van ger za pro -
wa dzi nas na Pre i ke sto len – słyn ny
zlicz nych fo to gra fii klif zpła skim, kwa -
dra to wym wierz choł kiem o bo kach
25 m, le żą cym na wy so ko ści 604 m
n.p.m. Wej ście na szczyt tej skal nej
pół ki za wie szo nej nad fior dem gwa -
ran tu je nie sa mo wi te wra że nia i wi do -
ki, a co bar dziej wraż li wym – za wro ty
gło wy. Po dob nie jak ko lej ne słyn ne
miej sce i cel wie lu wy praw – Kje rag -
bol ten. Jest to za kli no wa ny po mię dzy
dwie ma ska ła mi głaz o ob ję to ści 5 m
sześc. Ko mu star czy od wa gi, mo że
wejść na ka mień i po chwa lić się zna -
jo mym atrak cyj nym zdję ciem.

Zmę cze ni dzi ką przy ro dą i ma je -
sta tem fior dów mo że my zna leźć
chwi lę wy tchnie nia w ma low ni czym
Ber gen, któ re choć jest dru gim co do
wiel ko ści mia stem Nor we gii, za cho -
wa ło urok i atmo s fe rę ma łe go mia -
ste czka. Ofe ru je ono licz ne roz ryw -
ki, wy da rze nia kul tu ral ne, bo ga tą ba -
zę noc le go wą i ga stro no micz ną. Je -
go naj bar dziej cha rak te ry stycz ny
frag ment to Bryg gen – na brze że han -
ze a tyc kie, któ re two rzą do mki „przy -
tu lo ne” do sied miu wzgórz ota cza ją -
cych mia sto. Dzi siaj w ich wnę trzach
miesz czą się re sta u ra cje, pu by, skle -
py z rę ko dzie łem i mu zea. 

Za ko łem pod bie gu no wym 
Mi łoś ni cy dzi kiej przy ro dy, eks tre -
mal nych wy zwań i… sa mot no ści na
pew no ze chcą udać się na pół noc kra -
ju, któ ra jest nie tyl ko naj bar dziej roz -
leg łym, ale jed no cześ nie naj sła biej za -
lud nio nym re gio nem Nor we gii. Tu ry -
stów przy cią ga ją też nie zwy kłe zja wi -
ska przy ro dy, jak zo rza po lar na czy
let nie dni po lar ne, pod czas któ rych
słoń ce prak tycz nie nie za cho dzi. Sto -
li cą nor we skiej pół no cy jest Trom so,
po ło żo ne 350 km na pół noc od ko ła
pod bie gu no we go. Mia sto ofe ru je sze -
reg atrak cji i jest rów nież do sko na łą
ba zą do zwie dza nia oko li cy, a w zi mie
– ob ser wo wa nia zo rzy po lar nej. Je śli
cią gnie nas do na tu ry, a jed no cześ nie
chce my do świad czyć te go wszyst kie -
go, co w Nor we gii naj lep sze i naj bar -
dziej cha rak te ry stycz ne, do brym adre -
sem bę dą Lo fo ty – ar chi pe lag wysp na
Mo rzu Nor we skim. Je go zróż ni co wa -
ny kra jo braz ide al nie na da je się do
pie szych wę dró wek, ja zdy na nar tach,

ło wie nia ryb, raf tin gu, a tak że nur ko -
wa nia i sur fo wa nia! Dzię ki ciep łym
prą dom za to ko wym jest tu znacz nie
cie plej, niż moż na się spo dzie wać po
umiej sco wie niu. Na wy spach moż na
zna leźć licz ne śla dy dzia łal no ści wi -
kin gów, a tak że ob ser wo wać zo rze po -
lar ne i cie szyć się dniem po lar nym.
Je śli za ma ło nam „po lar nych” te ma -
tów, mo że my prze nieść się jesz cze da -
lej na pół noc, na ar chi pe lag Sval bard
z naj wię kszą z wysp – Spit sber ge nem,
na któ rej ży je wię cej niedź wie dzi po -
lar nych niż lu dzi. 

Do bry po łów gwa ran to wa ny 
Nor we gia to rów nież raj dla węd ka rzy,
nic więc dziw ne go że co raz wię cej osób
wy pra wia się tam właś nie w tym ce lu.
Miejsc do węd ko wa nia, za rów no wmo -
rzu, jak iwje zio rach irze kach, nie bra -
ku je. Mo że my prze bie rać w to wa rzy -
szą cych po ło wom kra jo bra zach i ga -

tun kach ryb. Je śli cho dzi o wo dy mor -
skie, to naj po pu lar niej szy wśród węd -
ka rzy jest dorsz, a sły ną z nie go prze -
de wszyst kim re gio ny pół noc ne. In ne
ry by, na któ re na pew no na tra fi my, to
czar niak, pla miak czy zę bacz. Je śli do -
pi sze nam szczę ście, zło wić mo że my
na wet ha li bu ta. 

W wo dach słod kich naj po pu lar -
niej sze są oczy wi ście po ło wy ło so sia,
któ re jed nak sta ły się tak po pu lar ne,
że obec nie obar czo ne są wie lo ma ob -
o strze nia mi. Se zon trwa krót ko: od
czer wca do mar ca, a ry by te ła pie się
w cza sie ich mi gra cji z wód słod kich
do mor skich. Wy ma ga to du żej wie -
dzy i do świad cze nia. Na węd kę czę -
sto jed nak moż na zła pać rów nież tro -
cie lub pstrą gi. Do le gal ne go węd ko -
wa nia w rze kach i je zio rach ko niecz -
na jest li cen cja, któ rą moż na na być
przez in ter net lub na miej scu, w bar -
dzo wie lu pun ktach.�

Cu da przy ro dy na wy cią gnię cie rę ki

Dzię ki ta nim li niom lot ni czym Nor -
we gia w osta t nich la tach sta ła się nie -
zwy kle do stęp na dla Po la ków. Ze
Szcze ci na do te go kra ju do le ci my na
po kła dach sa mo lo tów aż trzech ta -
nich prze woź ni ków, któ rzy prze ści -
ga ją się w pro mo cjach. Je śli na ta ką
tra fi my, za lot w dwie stro ny np. do
Os lo za pła ci my je dy nie 78 zł (po dróż
tyl ko z ba ga żem pod ręcz nym).
Oprócz sto li cy, ze Szcze ci na bez poś -
red nio do sta nie my się sa mo lo tem
rów nież do Ber gen i Sta van ger. Zna -
le zie nie ta nich prze lo tów jest moż li -
we też we wnątrz kra ju, co jest prak -
tycz nym roz wią za niem, szcze gól nie
je śli pla nu je my od kry wać bar dzo od -
leg łe od sie bie za kąt ki. Tym bar dziej
że, je śli się nam po szczę ści, ce no wo
mo gą one kon ku ro wać z in ny mi środ -
ka mi ko mu ni ka cji, któ re w Nor we gii
są sto sun ko wo dro gie (na przy kład
za prze jazd z Os lo do Ber gen za pła -
ci my w naj tań szej op cji od 100 zł za
po ciąg do 250 zł – au to kar). 

Dla wpra wio nych w bo jach po -
dróż ni ków dość po pu lar ny jest
w Nor we gii au to stop. Jak za pew nia -
ją do świad cze ni au to sto po wi cze, Nor -
we go wie pod wo żą chęt nie i czę sto,
a na wet nad kła da ją dro gi, aby pod -
rzu cić wę drow ca do ce lu.

War to też roz wa żyć po dróż włas -
nym sa mo cho dem. To mo że znacz -
nie ob ni żyć kosz ty po dró ży – moż na
za brać ze so bą na miot, któ ry zu peł -
nie za dar mo roz bi je my prak tycz nie
w do wol nym miej scu. Ko niecz ne jest

je dy nie (dość umow ne) za cho wa nie
od leg ło ści 150 me trów od bu dyn ków
miesz kal nych i oczy wi ście za sad kul -
tu ry oraz do brych oby cza jów. Au to
to tak że wy go da na miej scu, da ją ca
du żą swo bo dę zwie dza nia. 

Jak do je chać włas nym sa mo cho -
dem do Nor we gii? Na pew no naj -
pierw na le ży do stać się do por tu. Do
duń skie go Hirtshals, skąd od pły wa -
ją pro my bez poś red nio do Nor we gii,
do je dzie my przez Niem cy szyb ki mi
i cał ko wi cie bez płat ny mi au to stra da -
mi. Da lej jest kil ka moż li wo ści. Je śli
je dzie my nad fior dy, naj szyb szą i naj -
wy god niej szą tra są jest rejs do Ber -
gen lub Sta van ger. Je śli ce lem jest po -
łud nie Nor we gii lub je śli nie lu bi my
dłu gich mor skich po dró ży, z te go sa -
me go por tu po pły nie my rów nież do
Kri stian sand (rejs trwa dwie go dzi -
ny). Je śli ma być ta nio, zde cy do wa -
nie naj le piej pły nąć do Lan ge sund
(dwie go dzi ny od Os lo), gdzie ce ny
bi le tów za czy na ją się od 11 eu ro za
oso bę (ok. 47 zł). 

Pro my, zwłasz cza te no wsze to nie
tyl ko ka bi ny, ale też ba ry, dy sko te ki
i skle py. I pięk ne wi do ki: np. na stat -
kach Fjord Li ne moż na po dzi wiać
przez pa no ra micz ne ok na mor ski kra -
jo braz, sfo to gra fo wać za chód słoń ca
na ogrom nym po kła dzie sło necz nym
zlą do wi skiem dla he li kop te rów. Awre -
sta u ra cji all in clu si ve za ce nę kil ku krot -
nie niż szą niż na lą dzie – po znać praw -
dzi wy smak Pół no cy, czy li nor we skie -
go ło so sia w kil ku po sta ciach.�

Po je chać i nie zban kru to wać 

Na li ście za byt ko wych miejsc do zwie dze nia w Os lo nie mo że za brak nąć Nob low skie go
Cen trum Po ko ju
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O tym jak bacz ne 
śle dze nie po trzeb 

ryn ku oraz do sko na ła
or ga ni za cja pra cy 

mo gą za gwa ran to wać
mię dzy na ro do wy 
suk ces, świad czy 

hi sto ria Gre en car rier.
W cią gu 16 lat fir ma 

Ste fa na Björka 
i Björna Eklun da sta ła

się naj wię kszym 
pry wat nym 

przed się bior stwem
trans por to wym 
w Skan dy na wii 

i jed ną z naj bar dziej
roz poz na wal nych ma rek

w bran ży, 
a prze wo żo ne 

przez nią ła dun ki 
tra fia ją na wet 

do Pań stwa 
Środ ka. 

Po mysł 
na skan dy naw ski 

biz nes 
trans por to wy 

w Pol sce

Wszyst ko za czę ło się w 2000 ro ku. Fir my
w Szwe cji szu ka ły roz wią za nia gwa ran tu ją -
ce go jesz cze szyb szy i bez piecz niej szy trans-
 port ma łych i du żych ła dun ków we wnątrz
kra ju oraz po za je go gra ni ca mi. Do strze gli to
Ste fan Björk i Björn Eklund, któ rzy opra co wa li
stra te gię gwa ran tu ją cą ta kie prze wo zy. Na-
 stęp nie za ło ży li w Göte bor gu, naj wię kszym
skan dy naw skim po rcie, fir mę Gre en car rier.

Z zie mi skan dy naw skiej 
do Pol ski i Chin
Wi zja dwóch Szwe dów nie zo sta ła by po myśl -
nie zre a li zo wa na, gdy by nie ich po dej ście
do we wnętrz nej or ga ni za cji pra cy. Kie dy
kon ku ren cja fir my sku pia ła się tyl ko na pra-
wi dło wym wy ty cza niu szla ków mor skich, 
po wietrz nych oraz lą do wych, or ga ni za cji
tech nicz nej oraz mar ke tin gu, Björk i Eklund
po sta no wi li za trud nić wy łącz nie eks per tów,
a na stęp nie po sta wić na ich dal szy roz wój 
za wo do wy i oso bi sty. Udo stęp ni li im no wo -
czes ny sprzęt oraz tech no lo gie, a tak że wpro-
 wa dzi li do za sad pra cy w Gre en car rier
op ty mizm, ra dość, za an ga żo wa nie oraz na-
 sta wie nie na od no sze nie mniej szych i wię -
kszych suk ce sów. Tym sa mym zy ska li sil ny
zes pół, któ ry poz wo lił fir mie na stwo rze nie ko-
 lej nych od dzia łów.

16 lat ist nie nia przed się bior stwa na ryn ku 
to sze reg dzia łań z za kre su lo gi sty ki oraz biz-
 ne su. Po zy ska niu po zy cji li de ra w Szwe cji,
biu ra Gre en car rier za czę ły po ja wiać się
w in nych kra jach Skan dy na wii oraz w Unii
Eu ro pej skiej. Za ło ży cie le śle dzi li bran żę, wy-
 szu ku jąc ko lej nych eks per tów od trans por tu
oraz do ko nu jąc fu zji oraz prze jęć. Tym sa mym
fir ma jest obec na w Szwe cji, Da nii, Nor we gii,
Fin lan dii, Esto nii, Ło twie, Lit wie, Ukra i nie, Wiel-
 kiej Bry ta nii, Pol sce, Cze chach, Sło wa cji, a od
nie daw na i w Chi nach.

Naj wyż sza ja kość z my ślą 
o śro do wi sku
Gre en car rier pro po nu je roz wią za nia z za kre -
su trans por tu i lo gi sty ki za rów no dla ma łych
firm, du żych przed się biorstw, jak też kie ru je
ofer tę do kon cer nów i świa to wych kor po ra -
cji. Prze wo żo ne są lek kie ła dun ki oraz po nad-
 ga ba ry to we – od żyw no ści i su row ców, przez
AGD, czę ści mo to ry za cyj ne, po odzież le kar -
stwa, czy też elek tro ni kę. Wie lu klien tów wy-

 bie ra Gre en car rier ze wzglę du na wie dzę
i do świad cze nie, po moc ne w trans por cie
nie ty po wych ła dun ków, ta kich jak: ka bi na
do suw ni cy, ele ment do opusz cza nia ko twi -
cy, czy też sze ro kie ło dzie.

Du żą ro lę w dzia ła niach fir my od gry wa czas
prze wo zu i bez pie czeń stwo. Björk i Eklund
szyb ko do wspo mi na nych wcześ niej za sad,
do ty czą cych op ty mi stycz ne go po dej ścia do
za dań i na sta wie nia na roz wój umie jęt no ści
pra cow ni ków, do łą czy li obo wią zek dba nia
o śro do wi sko na tu ral ne. Stąd prze wóz ła dun -
ków ofe ro wa ny przez Gre en car rier od by wa
się dro gą lą do wą, po wietrz ną oraz mor ską
– w prze my śla ny spo sób, tak by chro nić Zie-
 mię oraz jej miesz kań ców.

Naj wyż szą ja kość usług po twier dza ją licz ne
cer ty fi ka ty i odzna cze nia. Nie daw no fir ma
Gre en car rier zy ska ła po świad cze nia speł nia -
nia dwóch klu czo wych norm. Cer ty fi kat
ISO9001 to po twier dze nie naj wyż szej ja ko ści
świad czo nych usług. Au dyt po prze dza ją cy
je go na da nie oce nił wszyst ko co dzia ło się
we wnątrz przed się bior stwa, oczy wi ście na
naj wyż szą oce nę. Uzy ska ny rów no le gle
w tym sa mym cza sie cer ty fi kat ISO14001 to
do wód, że skan dy naw ska fir ma dba o śro do -
wi sko. Fun da men tal ne kry te rium nor my sta-
 no wi iden ty fi ka cja as pek tów śro do wi sko wych,
na pod sta wie któ rych bu du je się ce le, za da -
nia oraz pro gra my śro do wi sko we. 

Skan dy na wo wie w kra ju 
nad Wi słą
Naj wię ksza w kra jach nor dyc kich i nad bał -
tyc kich pry wat na fir ma za ło ży ła swój pierw-
 szy od dział w Pol sce po nad dzie sięć lat
te mu. Stra te gicz ne miej sce – wschod nia
gra ni ca czy ni z na sze go kra ju klu czo wy
punkt lo gi stycz ny, peł ni bar dzo waż ną ro lę
w trans por cie do Ro sji i Chin.

Obec nie pol skich od dzia łów Gre en car rier
jest sześć. Znaj du ją się one w Gdy ni, Szcze ci -
nie, War sza wie i po ło żo nej nie da le ko Dą -
brów ce, Ka to wi cach oraz w Po zna niu.
Gdyń ski od dział na po cząt ku spe cja li zo wał
się w trans por cie dro gą mor ską, jed nak po
do strze że niu po trzeb zle ce nio daw ców wpro-
 wa dził do swo jej ofer ty pro po zy cję prze wo zu
ła dun ków dro gą lą do wą. Nato miast szcze-
 ciń skie biu ro Gre en car rier, miesz czą ce się
w no wo czes nym par ku tech no lo gicz nym
North West Lo gi stic Park, ob słu gu je trans port

to wa rów po mię dzy Skan dy na wią i Pol ską
oraz prze wo zi ła dun ki w głąb kon ty nen tu.

Chi ny to klucz do zwy cię stwa
O zna cze niu Pań stwa Środ ka du żo mó wi się
w każ dej bran ży. Bo wiem Chi ny sta ją się jed-
 nym z naj sil niej szych oś rod ków sku pia ją cych
w so bie wszyst kie bran że prze my słu i biz ne su.
Gre en car rier po sta no wi ło wy ko rzy stać swo ją
wie dzę i umie jęt no ści, by umoż li wić swo im
zle ce nio daw com obu stron ny trans port z naj -
chłod niej sze go miej sca w Skan dy na wii do
naj go ręt sze go za kąt ka Chin.

To war kon tra hen tów z za cho du i wscho du
prze sy ła ny jest dro gą ko le jo wą – w ten spo-
 sób do cie ra szyb ciej niż był by trans por to wa -
ny wo dą i jest bar dziej op ła cal ny niż był by
za ła do wa ny do sa mo lo tu (kosz ta ob ni żo ne
są aż czte ro krot nie). Co ty dzień ob słu gi wa ne
są dwa ser wi sy LCL oraz FCL, któ re do cie ra ją
do ce lu w za led wie 14 dni.

Or ga ni za cja prze wo zu w Pań stwie Środ ka
obej mu je pół noc ną część kra ju – mia sta ta kie
jak: Szan ghaj, Pe kin, She ny ang, Tian jin oraz
Da lian, a tak że le żą ce w środ ku Chin Chon-
 gqing. Ła dun ki trans por to wa ne w stro nę UE
naj pierw prze jeż dża ją Ro sję i Bia ło ruś, by zna-
 leźć się w Pol sce. Dla te go mo że my mó wić
o klu czo wej ro li na sze go kra ju na tym szla ku.

Skan dy naw ski plan na przy szłość
Pla ny Gre en car rier na naj bliż sze la ta są bar-
 dzo am bit ne. Fir ma, chcąc wzmoc nić swo ją
po zy cję w bran ży, szu ka spo so bów na 
przy śpie sze nie trans por tów, z za cho wa niem
naj wyż szej ja ko ści usług oraz po zio mu bez-
 pie czeń stwa. Na pew no po sta wi też na roz-
 wój prze wo zu ła dun ków do Chin. Nato miast
w Pol sce po win niś my ocze ki wać ko lej nych
od dzia łów, no wych ma ga zy nów oraz zwię k-
sze nia ilo ści po ja zdów prze zna czo nych do
prze wo zu ła dun ków. Zwię kszą one efek tyw -
ność sie ci, ma ją cej swój po czą tek w Göte -
bor gu.

Wię cej in for ma cji o fir mie Gre en car rier oraz
jej wi zji zwią za nej z trans por tem i lo gi sty ką
znaj du je się na stro nie: 

http://freightservices.greencarrier.com/
tel. 022 380 60 00,

poland.fs@greencarrier.pl


