
łącznikiem Polski ze Skandynawią 

 

W dniach 16-18 marca w Szczecinie odbędzie się Nordic Cross Point. Będzie to, w 

zamierzeniach organizatorów coroczne, międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest 

popularyzacja Skandynawii, przybliżenie Polski i Szczecina skandynawskim sąsiadom 

oraz promocja współpracy polsko-skandynawskiej w dziedzinie biznesu, edukacji i 

kultury.  

Zdaniem organizatorów, stolica Pomorza Zachodniego idealnie nadaje się jako miejsce, które 

może odegrać kluczową rolę w zacieśnianiu relacji Polski z krajami nordyckimi. I to na wielu 

płaszczyznach. 

Program tegorocznej edycji “Nordic Cross Point” będzie podzielony na dwie części. W 

ramach pierwszej – piątkowej – na Zamku Książąt Pomorskich goście będą dyskutowali na 

temat edukacji i turystyki, w tym turystyki medycznej, specjalistycznej oraz polarnej. Rośnie 

rola Szczecina jako celu dla skandynawskich turystów – w 2010 roku doszło do zrównania się 

ilości turystów ze Skandynawii z ilością turystów z Niemiec. Jednym z magnesów 

przyciągających mieszkańców krajów Północy jest bogata oferta związana z turystyką 

medyczną. 

Późnym popołudniem wydarzenie przeniesie się do hotelu Radisson Blu. Podczas konferencji 

biznesowej przedstawiciele miasta Szczecin, Skandynawsko-Polsko Izby Gospodarczej oraz 

reprezentanci skandynawskich firm (SwedeCenter, Tieto, Coloplast) będą poruszali kwestie 

biznesowe pod kątem walorów i priorytetów rozwoju miasta oraz poprawiania jego 

atrakcyjności inwestycyjnej. Stolica zachodniopomorskiego od dłuższego czasu pozycjonuje 

się jako dogodne miejsce do działań na polu szeroko pojętej logistyki, outsourcingu, sektora 

IT, energii wiatrowej, medycyny oraz branży paliwowo-stoczniowej. 

Drugi dzień “Nordic Cross Point” na Zamku Książąt Pomorskich będzie stał pod znakiem 

Arktyki, podróży, kultury, lifestyle’u oraz designu z krajów Północy. Naukowcy i polarnicy z 

Wrocławia, Torunia, Poznania i Uniwersytetu Szczecińskiego opowiedzą o polskich 

doświadczeniach związanych z eksploracją Svalbardu i Grenlandii. Dla entuzjastów Laponii 

organizatorzy przygotowali prezentację poświęconą wędrówkom w ojczyźnie Saamów – 

rdzennych mieszkańców Półwyspu Skandynawskiego. Będzie też można zapoznać się z 
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niemal nieznanym w Polsce archipelagiem - Wyspami Owczymi i jego mieszkańcami – 

Farerów będących jednym z najmniejszych narodów Europy. Unity Line przedstawi 

najnowsze propozycje wyjazdów do Skandynawii, natomiast w ramach panelu “Norway 

Inspires” zaplanowano dyskusję na temat norweskich inspiracji dotyczących architektury, 

życia codziennego i tamtejszej kuchni, opartej przede wszystkim na rybach i owocach morza. 

Fani designu znajdą również coś dla siebie. Zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi. Dla tych 

pierwszych na Zamku przygotowano warsztaty architektoniczne i o kulturze Saamów 

(“Dzieci Słońca i Zorzy”), a dla drugich – serię wystaw. Jedna z nich powstała z udziałem 

szwedzkiej firmy Kinnarps, która pokaże kreatywny proces powstawania mebla. Z kolei 

Hafart zaprezentuje przykłady skandynawskiej myśli wzorniczej: lampy, szkło, ceramikę, 

przedmioty użytkowe.  

Entuzjaści książek i ruchomych obrazów z Północy nie powinny być także zawiedzeni. Dzięki 

uprzejmości Ambasady Królestwa Szwecji wydarzenie uświetnią wystawy odnoszące się do 

twórczości Astrid Lindgren (szwedzkiej ikony literatury dziecięcej) i Tomasa Tranströmera 

(pisarza - laureata literackiej Nagrody Nobla w 2011 roku - określanego przez niektórych 

“szwedzkim Miłoszem”), a także ekspozycja “Pejzaże powieści kryminalnej”. W Kinie 

Zamek odbędzie się spotkanie z Muminkami, które poprowadzi Przemysław Głowa, oraz 

pokaz skandynawskich filmów: “Kłopotliwy człowiek” Jensa Liena, “W lepszym świecie” 

Susanne Bier, a także dzieło Erika Poppe – “Zniknięcie”. W ramach sobotnich wydarzeń 

odbędzie się rowerowy przejazd przez miasto szlakiem miejsc związanych ze Skandynawią. 

Zwieńczeniem każdego dnia “Nordic Cross Point” będzie koncert muzyczny. W piątek w 

hotelu Radisson Blu panel biznesowy uświetni Nordic Jazz Session z udziałem 

szczecińskiego duetu MacKazana, zaś na sobotę zaplanowano w zamkowej Sali Bogusława 

koncert “Missa Rotna” autorstwa duńskiego kompozytora Benta Pedera Holbecha. Wystąpią: 

Jolanta Szczepaniak, Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-Salamon oraz Szczeciński Zespół 

Wokalny pod dyrekcją Urszuli Żmijewskiej. Także w sobotę, w Teatrze Kana, w ramach 

“Nordic Cross Point” odbędzie się występ krakowskiego duetu “Karpaty Magiczne” pod 

hasłem “Deep North – Tundra Space”. Anna Nacher i Marek Styczyński zabiorą słuchaczy w 

muzyczną podróż do krainy lodu i śniegu, na bezkresne, tundrowe płaskowyże i do serca 

dzikich gór Laponii. 

Artystycznym dopełnieniem będzie niedzielny, muzyczno-taneczny spektakl w Teatrze 

Pleciuga pod tytułem “Eachtra - celtycka podróż szlakami wikingów”. Wystąpią: zespół 

“JRM (Jig&Reel Maniacs)” z Poznania oraz zespół tańca irlandzkiego “Ellorien” z 

Wrocławia. 

- Można powiedzieć, że związki Szczecina ze Skandynawią wyprzedzają historię Polski. Na 

przełomie VIII i IX wieku wytwarzano tutaj doskonałej jakości ceramikę typu Feldberg, która 

trafiała następnie do Skandynawii. Szwedzi i Duńczycy władali Szczecinem. To tutaj doszło 

do podpisania pokoju kończącego I wojnę północną w XVI wieku. Łączyły nas ścisłe więzi 

handlowe – mówi Izabela Staniszewski z Polskiej Fundacji Sportu i Kultury. – Tych 

zbieżności jest dziś o wiele więcej: dogodna komunikacja morsko-lotnicza z krajami Północy, 

największa liczba skandynawskich studentów w Polsce, największa liczba konsulatów państw 

nordyckich, siedziba Euroregionu Pomerania i Wielonarodowego Korpusu Północno-

Wschodniego NATO z duńskimi żołnierzami. Przykłady można mnożyć – dodaje Marcin 

Jakubowski z Magazynu Skandynawskiego “Zew Północy”. 



- Chcemy, aby dzięki temu przedsięwzięciu Szczecin stał się miastem pierwszego wyboru w 

Polsce dla Skandynawów - mówi Andrzej Smoliński z Urzędu Miasta Szczecin, 

patronującego wydarzeniu, dodając: - To przez nasze miasto przebiega tranzytowy korytarz 

Północ-Południe - najkrótsza droga z Europy Północnej na Południe - do Triestu, 

strategicznego włoskiego portu łączącego Stary Kontynent z Bliskim Wschodem. W 2013 

roku razem z duńskimi miastami będziemy organizować Mistrzostwa Europy w Piłce 

Siatkowej Mężczyzn. W Szczecinie swoją siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie Energetyki 

Wiatrowej oraz szereg firm – polskich i skandynawskich – specjalizujących się w tej 

dziedzinie. Możemy być pionierem w wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce. 

Organizatorami Nordic Cross Point są Polska Fundacja Sportu i Kultury oraz Magazyn 

Skandynawski “Zew Północy”. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Szczecin. 

Patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin. Patronat honorowy objęli: 

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, która ponadto pełni rolę patrona merytorycznego 

tego wydarzenia, a także cztery skandynawskie ambasady: Szwecji, Danii, Norwegii i 

Finlandii i konsulaty: Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii. Patronat merytoryczny nad 

wydarzeniem pełni Akademia Sztuki, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 

Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Koło Naukowe “Escape” 

oraz Carolina Medical Center. Partnerem generalnym jest Zamek Książąt Pomorskich, a 

mecenasem – Unity Line. 

16 -18.03.2012 - Nordic Cross Point 

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, Hotel Radisson Blu 
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