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Czyli krótki przewodnik po krajach 

północy

Cz.1 Szwecja



CZYM JEST 
SKANDYNAWIA?

Czytając na temat krajów 
skandynawskich często pojawia się 
pytanie jakie państwa można do 
nich zakwalifikować. Według 
powszechnego podziału, który 
funkcjonuje na północy, do 
Skandynawii zaliczymy trzy 
królestwa: Danii, Norwegii i 
Szwecji.



• Co jednak z pozostałymi państwami 
na północy takimi 
jak Finlandia czy Islandia, które często 
również określa się mianem 
skandynawskich? 

• Otóż nie są one zaliczane do 
Skandynawii, jednak ich położenie 
oraz powiązania historyczne i 
kulturowe z państwami 
skandynawskimi klasyfikuje je jako 
kraje nordyckie.



Kraje nordyckie oznaczają dosłownie 
Kraje północne, od słów nord i 
nordisk oznaczających w językach 
skandynawskich odpowiednio północ i 
północny. Termin ten wiąże się z 
określeniem kraje skandynawskie, ale 
ma znacznie szersze znaczenie. 

Obejmuje on kraje członkowskie Rady 
Nordyckiej, tj. trzy kraje skandynawskie 
(Danię, Norwegię i Szwecję) oraz 
Islandię i Finlandię. W ostatnim czasie 
Estonia również zaczęła się 
przedstawiać jako kraj nordycki, mając 
bardzo silne kulturowe, językowe i 
etniczne związki z Finlandią oraz związki 
kulturowe ze Szwecją, jednakże nie 
należy ona jeszcze do rady Nordyckiej. 
Z Radą związane są też trzy terytoria 
autonomiczne: Grenlandia, Wyspy 
Owcze i Wyspy Alandzkie.



Poza Skandynawią wykorzystywanie 
tego terminu nie jest jednoznaczne, z 
czego wynikają różnice przy 
kwalifikacji niektórych państw:

• Finlandia i Islandia są wielokrotnie 
traktowane jako część 
Skandynawii,

• w niemieckiej mentalności, 
Norwegia, Szwecja i Finlandia są 
zazwyczaj uwzględniane, ale Dania 
nie jest,

• w brytyjskiej mentalności, 
Norwegia, Dania i Szwecja są 
zazwyczaj uwzględniane, często z 
Islandią i Finlandią.



• Flagi wszystkich krajów 
nordyckich (a także Wysp 
Owczych i Alandzkich) 
wzorowane są na 
Dannebrog- sztandarze 
Danii z krzyżem 
skandynawskim (różnią 
się jedynie proporcjami).

• Nieoficjalną flagą krajów 
nordyckich jest żółta wer
sja Dannebrog, tzw. flaga 
Unii Kalmarskiej.



SZWECJA



Kontynent: Europa
Stolica : Sztokholm
Język : szwedzki
Waluta: korona szwedzka
Ludność : 10 352 390 (2020)
Powierzchnia : 450 295 km²

Typ państwa: demokracja

Głowa państwa: król Karol xvi Gustaw

INFORMACJE PODSTAWOWE



• Szwecja- skandynawski kraj lasów, spokoju, ciszy i jednego z najszczęśliwszych 
społeczeństw na świecie. Kraj przyciągający turystów przede wszystkim ze 
względu na wspaniałą, dziką przyrodę, gdzie w wielu miejscach natknąć się 
można na zwierzęta spokojnie spacerujące po drogach czy w pobliżu domostw. 
Szwedzi to ludzie spokojni, którzy tworzą kraj o jednym z najwyższych 
wskaźników zadowolenia z życia na świecie.



Po pierwsze SZTOKHOLM

• Pełna przepychu i elegancji stolica Szwecji potrafi 
zaskoczyć. To miasto położone na 14 wyspach i 
wysepkach połączonych 53 mostami. 

• W Sztokholmie przepięknie prezentuje się Stare 
Miasto, Gamla Stan. To właśnie w tej historycznej części 
miasta wznosi się Kungliga Slottet, czyli okazały, 
barokowy Zamek Królewski. Oprócz tego można 
zobaczyć zabytkowe kościoły, gmach Poczty Królewskiej 
czy Muzeum Alfreda Nobla. 

• Na terenie całego Sztokholmu znajduje się około 70 
muzeów. Cały obszar stołeczny miasta obejmuje tzw. 
archipelag sztokholmski, czyli ponad 20 tyś. wysp i 
wysepek. 

• Właśnie ze względu na swoje położenie i 
uwarunkowania miasto bywa nazywane „Wenecją 
Północy”.



ZAMEK KRÓLEWSKI



STARE MIASTO



VASA MUZEUM



ABBA MUZEUM



NOBEL MUZEUM



ASTRID LINDGREN MUZEUM



Po drugie SKANIA

• Skania jest najbardziej na południe wysuniętą prowincją 
Szwecji. Daleko jej do typowego obrazu niedostępnej 
Skandynawii zasypanej śniegiem, tamtejszy krajobraz to 
płaskie pola uprawne, łagodne wzgórza pokryte drzewami 
liściastymi oraz urocze zatoki pełne nadmorskich kurortów. 

• Skania jest więc od wieków porównywana do Prowansji lub 
holenderskiej Zelandii. Historycznie Skania do początku 
XVIII wieku była częścią Danii, przez co do tej pory 
mieszkańcy uważają, że mają nieco odrębną od reszty 
Szwecji historię i kulturę. Nawet tradycyjne domy tam są 
nieco inne, znajdziecie tam bowiem nie tylko typowe 
drewniane domy szwedzkie, ale też budownictwo ryglowe 
(mur pruski).



WYSPA VEN

• Pamiętacie książkę „Dzieci z Bullerbyn”? To urocza 
opowieść o beztroskim, dziecięcym życiu w 
szwedzkim miasteczku nietkniętym jeszcze przez 
cywilizację. Oj, jak kuszący obraz! A co jeśli 
powiem Wam, że takie miejsca jeszcze istnieją? To 
wyspa Ven, Szwecja, zatoka Oresund.

• Ven zamieszkała jest na stałe przez jedynie przez 
371 osób. Żyją oni w czterech wioseczkach na 
wyspie, ale mają również pojedyncze domy 
między polami, w lasach i na plażach. Przez Ven 
kursuje jeden autobus, jeżdżą również samochody, 
choć naprawdę rzadko. Głównym środkiem 
transportu są rowery, bo największa odległość na 
wyspie to tylko 3,5 km.



• Kiedyś wyspa Ven należała do Danii, a najsłynniejszy duński 
astronom, Tycho Brahe, założył tu swoje obserwatorium. To 
właśnie tu opracował on swoje teorie ruchu planet, które 
rozwinął później jego uczeń, Kepler. Tycho był gospodarzem 
wyspy i niezłym dziwakiem, na przykład miał udomowionego 
łosia, który zmarł wskutek upojenia alkoholowego.

• Dzisiaj Ven słynie z sielskiego krajobrazu, pięknych plaż, 
stromych białych klifów, uroczych knajpek i wesołych, 
gościnnych mieszkańców. Dzięki bardzo ograniczonemu ruchowi 
samochodów, to miejsce zdaje się istnieć poza czasem. 
Drewniane domy kryte strzechą, między nimi pola uprawne, a 
dalej widoki na morze. A, i jeszcze zające i bażanty co chwilę 
przebiegające drogę.



PÓŁWYSEP KULLABERG

• Półwysep i rezerwat natury, słynący 
z pięknych widoków na zatoki 
Öresund i Kattegatt, z ostrych 
klifów kończących się w wodzie, 
oraz tego, że żyje tam wiele 
rzadkich gatunków ptaków.

• Co robić na Kullaberg? Można 
wypatrywać morświny, penetrować 
nadmorskie jaskinie, nurkować w 
morzu oraz korzystać z tras 
pieszych i rowerowych. 

• Dla mniej aktywnych dostępne są 
miejsca piknikowe i grillowe.



WALLAKRA FABRYKA CERAMIKI

• Ze Skanii pochodzi specyficzna brązowa 
ceramika, którą wykorzystywano w Szwedzkich 
domach przez stulecia. Tradycja ta jest już 
niestety trochę zapomniana, ale odnawia ją 
kochana pani Asa z Wallakra. 

• Tu wszystko robione jest tradycyjną metodą: 
glina jest kopana w pobliskim lesie i oczyszczana 
przez rok (!) w dołach koło „fabryki”. Następnie 
tworzy się naczynia na drewnianych kołach i raz 
w roku wypieka w ogromnym piecu. 



MALMO

• Stolica Skanii i największe jej 
miasto. Podobno w tym mieście 
przypada najwięcej w całej Szwecji 
restauracji per osoba, bo ponad 
połowa mieszkańców to młodzi 
ludzie przed 30. To czuje się w 
energii tego miasta, które ma wiele 
ciekawych sklepów, knajpek i 
muzeów. Pięknie małe, spokojne 
uliczki w centrum miasta, ma się 
wrażenie, że czas się tam zatrzymał. 
Świetnie spaceruje się wzdłuż 
kanałów w Malmo, po których 
można też pływać łódką lub 
rowerem wodnym. 



Po trzecie Goteborg- miasto kanałów

• Göteborg to drugie co do 
wielkości miasto Szwecji, 
położone w zachodniej części 
kraju. Wizytówką tego 
miejsca, a zarazem 
największą jego atrakcją, są 
kanały, po których pływają 
specjalne łodzie. W czasie 
zorganizowanego rejsu 
przepływa się pod licznymi 
mostami – szczególnie 
ciekawie prezentuje się tzw. 
Fryzjer. 



• W samym centrum miasta 
dumnie wznosi się posąg 
Posejdona autorstwa Carla 
Millesa. Wielbicieli motoryzacji z 
pewnością zaciekawi Muzeum 
Volvo, a miłośników dobrej 
kuchni zachęcą restauracje 
serwujące doskonałej jakości 
owoce morza. W Göteborgu 
znajduje się też największy w 
Skandynawii park rozrywki 
Lieseberg uznany w 2005 przez 
magazyn „Forbes” za najlepszy 
park rozrywki na świecie. 



Po czwarte Gotlandia: wyspa 
Wikingów

• To nie tylko największa wyspa Bałtyku, ale 
również jedna z większych atrakcji 
turystycznych w kraju. Gotlandia zachwyca 
przede wszystkim naturalnym, dziewiczym 
pięknem krajobrazu. Znajdziemy tu 
piaszczyste plaże, skaliste klify, zielone 
rezerwaty przyrody czy doskonale 
zachowane jaskinie. Świetnie odnajdą się 
tu zarówno miłośnicy leniwego 
wypoczynku, jak i aktywni wielbiciele 
rowerowych i pieszych wędrówek po 
wyjątkowo malowniczych terenach. 



VISBY

• Ci, którzy interesują się historią, powinni 
koniecznie zwiedzić Visby – miasteczko z 
doskonale zachowaną średniowieczną zabudową, 
murami obronnymi i licznymi wieżyczkami. To 
miejsce usiane licznymi muzeami i galeriami z 
królującą, gotycką katedrą Najświętszej Maryi 
Panny. Najstarsza część Visby w 1995 roku została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 



Po piąte ICE HOTEL

• W niewielkiej miejscowości 
Jukkasjärvi, w szwedzkiej części 
Laponii, znajduje się legendarny 
już Icehotel, czyli po prostu 
lodowy hotel. To najstarszy tego 
typu obiekt na świecie. Każdego 
roku dziesiątki rzeźbiarzy buduje 
ten oryginalny gmach na nowo, 
by zobaczyć, jak wiosną... 
topnieje. 



• Na stworzenie 60 lodowych pokoi 
każdego roku potrzebne jest 3 tyś. 
ton lodu i śniegu. Hotel Jukkasjärvi 
jest naprawę imponujący –
krzesła, stoliki, łóżka, sofy, barek –
wszystko powstaje z bloków 
lodowych. 

• Można wybrać „mroźny” nocleg w 
temperaturze -5°C lub skorzystać 
z ogrzewanych pokoi. Miejsce to 
cieszy się sporą popularnością 
wśród turystów ze względu na 
możliwość ujrzenia zorzy polarnej. 



Po szóste Karlskrona

• Karlskrona, położona w południowej 
części Szwecji, jest stolicą regionu 
Blekinge rozciągającego się na 
kamienistym wybrzeżu Bałtyku. To 
jeden z najcieplejszych i 
najpiękniejszych obszarów w tym 
kraju. Znajdziemy tu ponad 900 jezior 
i 12 rzek. Miasto najbardziej 
malowniczo prezentuje się od strony 
morza – właśnie dlatego warto wybrać 
się na dłuższy rejs po tutejszych 
wodach. 



• Nazwę Karlskrona tłumaczy się jako „korona Karola”. Miasto wzniesione na 
trzydziestu trzech wyspach połączonych mostami i mostkami założył król Karol XI. 

Wysepki leżą tak blisko siebie, że nie wiadomo, kiedy przechodzi się z jednej na 
drugą. Centrum miasta znajduje się na wyspie Trosso – na tamtejszym rynku 

znajduje się ratusz, dwa barokowe kościoły oraz pomnik króla Karola. 



Po siódme Park Narodowy 
Abisko

• To idealne miejsce dla tych, którzy chcą zobaczyć 
zorzę polarną. Park Narodowy Abisko położony 
jest przy norweskiej granicy, ok. 200 kilometrów 
od północnego koła podbiegunowego. Mieści się 
tam znany ośrodek sportów zimowych. Tam 
również znajduje się Aurora Sky Station –
specjalny taras, z którego można podziwiać 
niesamowite, podniebne zjawisko – zorzę polarną. 

• Latem Abisko zachęca wielbicieli miłośników 
dzikiej przyrody. Na miejscu można wybrać się na 
pieszą wyprawę licznymi kanionami, wzdłuż 
pięknych górskich potoków. 





Ciekawostki



• Normalną rzeczą jest wpadanie w gości bez wcześniejszego zaproszenia.

• Ulubionymi daniami jest Kebab i Pizza.

• Istnieją 2 wersje języka szwedzkiego – łatwy i trudny. 70% ludności nie używa na co 
dzień wersji trudnej, nie znając w ogóle większości jego słów. 

• Bardzo często można spotkać osoby mające ponad 80 lat, a wyglądające na 50. 

• Filmy kinowe nie są kopiowane, ludzie wolą obejrzeć oryginalne wersje ze szwedzkimi 
napisami. 

• Do wieku 20 lat można naprawić swoje zęby za darmo. Można nawet chodzić co 
tydzień na wybielanie. 

• Szwedzi uwielbiają łowić ryby, ale ich nie zabijają. Robią zdjęcie i wypuszczają. 

• Alkohol sprzedawany jest od 20 roku życia. 

• Aby pomalować swój dom w Szwecji, należy mieć pozwolenie i licencję malarza. 



• Jednym z najdziwniejszych świat w Szwecji jest Surstrommingspremiaren – święto 
kiszonego śledzia. 

• Najpopularniejszym “łamańcem językowym” jest : Far, Far far far? Nej, inte far far far, 
far far lamm. Oznacza to : Ojcze, czy owce mają owce? Nie, owce nie mają owiec –
owce mają jagnięta. 

• Aż 74% terenów kraju porastają lasy. Jest to jeden z najbardziej zalesionych krajów 
Europy.

• W 2018 roku średnia miesięczna pensja w tym kraju wynosi 27 680 kr (11 072 zł).

• 23 Szwedów zgromadziło majątek większy niż miliard amerykańskich dolarów.

• W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat.

• W Sztokholmie znajduje się linia metra o długości 105,7 km ( 100 stacji). Otwarta 
została w 1950 roku. Rocznie korzysta z niej około 328 milionów osób.

• 31 obywateli Szwecji otrzymało nagrodę Nobla.



Coś dla oka i ucha ☺

• https://www.youtube.com/watch?v=NSdl
4KlZDbU

• https://www.youtube.com/watch?v=IKRs
1Rq7skY

• https://www.youtube.com/watch?v=3zTR
4ayDG38

• https://www.youtube.com/watch?v=g-
fmtSqRzJ0

• https://www.youtube.com/watch?v=NR7a
blt3etU

https://www.youtube.com/watch?v=NSdl4KlZDbU
https://www.youtube.com/watch?v=IKRs1Rq7skY
https://www.youtube.com/watch?v=3zTR4ayDG38
https://www.youtube.com/watch?v=g-fmtSqRzJ0
https://www.youtube.com/watch?v=NR7ablt3etU


MATERIAŁY POZYSKANE ZE 
ŹRÓDEŁ:

• https://dziendobry.tvn.pl/a/skandynawia--ktore-kraje-skandynawskie-wybrac-na-urlop
• http://scandinavianland.blogspot.com/2012/07/kraje-skandynawskie-vs-nordyckie.html
• http://rodvikingr.blogspot.com/2019/07/kraje-nordyckie-i-krzyz-skandynawski.html
• https://300gospodarka.pl/300klimat/szwecja-zamknela-ostatnia-elektrownie-weglowa-2-lata-przed-

planowanym-terminem
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
• https://flagipanstw.info.pl/szwecja
• https://gdziewyjechac.pl/szwecja-gdziewyjazdownik
• https://www.radiozet.pl/Podroze/Szwecja-7-miejsc-ktore-warto-zobaczyc
• https://www.getyourguide.pl/zamek-krlewski-w-sztokholmie-l3723/
• https://blog.radissonblu.com/explore-sights-swedens-historic-gamla-stan/gamla-stan-square/
• https://300gospodarka.pl/live/byly-premier-szwecji-szefem-rady-nadzorczej-swedbanku
• https://podroze.se.pl/swiat/europa/szwecja/co-laczy-nobla-z-zespolem-abba-sztokholm-zobacz-niezwykle-

muzea-w-stolicy-szwecji/5155/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Nobla
• https://womanuntamed.com/astrid-lindgren-museum/
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http://scandinavianland.blogspot.com/2012/07/kraje-skandynawskie-vs-nordyckie.html
http://rodvikingr.blogspot.com/2019/07/kraje-nordyckie-i-krzyz-skandynawski.html
https://300gospodarka.pl/300klimat/szwecja-zamknela-ostatnia-elektrownie-weglowa-2-lata-przed-planowanym-terminem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://flagipanstw.info.pl/szwecja
https://gdziewyjechac.pl/szwecja-gdziewyjazdownik
https://www.radiozet.pl/Podroze/Szwecja-7-miejsc-ktore-warto-zobaczyc
https://www.getyourguide.pl/zamek-krlewski-w-sztokholmie-l3723/
https://blog.radissonblu.com/explore-sights-swedens-historic-gamla-stan/gamla-stan-square/
https://300gospodarka.pl/live/byly-premier-szwecji-szefem-rady-nadzorczej-swedbanku
https://podroze.se.pl/swiat/europa/szwecja/co-laczy-nobla-z-zespolem-abba-sztokholm-zobacz-niezwykle-muzea-w-stolicy-szwecji/5155/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Nobla
https://womanuntamed.com/astrid-lindgren-museum/


• https://duze-podroze.pl/skania-sielska-szwedzka-kraina/
• https://duze-podroze.pl/wyspa-ven-pomysl-na-wyjazd/?bp
• https://podroze.se.pl/swiat/europa/szwecja/gotlandia-na-rowerach-co-zobaczyc-na-szwedzkiej-wyspie-

morza-baltyckiego/5418/
• https://www.tallinksilja.com/et/special-cruise-to-visby-with-silja-europa
• https://www.gabiblog.pl/2017/07/wsrod-kwiatow-w-visby.html
• https://www.outdooractive.com/en/accommodation/norrbottens-la-n/icehotel-jukkasjaervi/43759250/
• https://carter.eu/kierunki/szwecja/icehotel-jukkasjarvi
• https://www.podrozepokulturze.pl/2018/05/karlskrona-atrakcje-zwiedzanie/
• https://www.stenaline.pl/do-szwecji/przewodnik/karlskrona
• https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/park-narodowy-abisko
• https://ideologia.pl/szwedzka-droga-do-dobrobytu/
• https://poznajnieznane.pl/szwecja-ciekawostki3/
• https://www.youtube.com/watch?v=IKRs1Rq7skY
• https://www.youtube.com/watch?v=NSdl4KlZDbU
• https://www.youtube.com/watch?v=3zTR4ayDG38
• https://www.youtube.com/watch?v=g-fmtSqRzJ0
• https://www.youtube.com/watch?v=NR7ablt3etU
• https://www.apetytnaswiat.pl/ceny-w-szwecji-w-2014/
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