
  
Dawno już temu, gdy jeszcze moje wyobrażenia o Norwegii opierały się jedynie na ogólnych informacjach o 
Skandynawii, natknąłem się na katalog promujący podróże po Norwegii, który zbudził moje ogromne 
zdumienie. Na okładce folderu siedziała para przytulonych do siebie młodych ludzi zauroczonych 
krajobrazem Norwegii, a na dole widniał podpis zachęcający wszystkich zakochanych do podróży do tego 
kraju. Uznałem, w świetle swojego wyobrażenia tego zimnego obszaru Europy, że to bardzo mylna promocja 
Skandynawii. Przecież to z góry przegrana strategia w świetle takiej konkurencji jak Wenecja, Paryż czy Wyspy 
Kanaryjskie!  
Zmieniłem zdanie, gdy znalazłem się w Norwegii. Pierwszy raz, robiąc sobie wycieczkę w trakcie, gdy 
przebywałem blisko rok czasu na stypendium post-doktoranckim w Szwecji, potem w jednej z podróży 
służbowych, a kolejny raz dwa lata temu podróżując ze swoją rodziną. W tym roku w świetle 
ogólnoświatowego chaosu spowodowanego pandemią zdecydowałem się na ponowną podróż do kraju, który 
charakteryzuje powszechne poczucie spokoju, niezwykle malownicze i naturalne przestrzenie oraz dobre 
drogi, kraju dla zakochanych i kraju, w którym niezwykle łatwo się zakochać. A ten surowy północny raj jest 
właściwie na wyciągnięcie ręki dla Polaków…  
 

 
MOSTY, PROMY, WYSPY I WODA 
 
Norwegia to kraina blisko 50 000 wysp… Tak! To nie 
jest pomyłka i każdy podróżujący do tego państwa 
musi się liczyć z tym typowym krajobrazem linii 
brzegowej, która wszystkim kojarzy się ze słynnymi 
norweskimi fiordami. Podróżując po Norwegii 
częstokroć nawet nie uświadamiamy sobie, że 
przeskakujemy pomiędzy kolejnymi wyspami, gdyż 
stosunkowo dobrze rozbudowana infrastruktura 
drogowa łączy wiele z tych wysp mostami, a nawet 
podwodnymi tunelami. Od czasu do czasu przyjdzie 
nam jednak poczekać na prom, czasem kilka długich 
godzin ustawiając się w kolejce pojazdów już od 
samego rana. Sam byłem świadkiem, jak jedna z osób 
przyjechała z rana samochodem pozostawiając go w 
kolejce, a następnie udając się pieszo do miasta 
wróciła po kilku godzinach do kolejki z resztą załogi. 
Przy czym, co ciekawe, różnie są zorganizowane 
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metody płatności: część promów jest darmowa, inne 
należy opłacić na miejscu lub przez Internet, a jeszcze 
inne opłaca się po przyjeździe do domu na podstawie 
zdjęcia tablicy rejestracyjnej wykonanej przez obsługę 
promu. Nie ma tutaj reguły i jest z tym trochę 
zamieszania w trakcie podróży… no i podobno nawet 
kilka miesięcy oczekuje się na rachunek, gdyż adres 
płacącego musi być najpierw ustalony w Polsce, a 
potem odpowiednio procedowany do zapłaty. Przy 
czym częstokroć zabezpieczeniem motocykla na 
promie zajmuje się załoga, ale zdarza się, że zadanie to 
pozostawia się motocyklistom, co też było dla mnie 
nowością. 

Pomimo, wydawać by się mogło, straty czasu na 
oczekiwanie na przeprawę, przejścia promowe to 
również dobry czas na rozwijanie życia towarzyskiego. 
Spotykają się tutaj turyści na co dzień porozrzucani po 
wielu odludnych miejscach kraju, którzy podróżują w 
swoich kamperach, samochodach czy na motocyklach 
i rowerach nocując w namiotach czy różnego rodzaju 
schronieniach przygotowanych specjalnie do 
organizowania noclegu „na łonie natury”.  Można 
więc spotkać miłośników ptaków biegających 
nieustannie z ponad półmetrowymi obiektywami po 
brzegu i pstrykających tysiące zdjęć mew 
rozłupujących jeżowce poprzez ich unoszenie do góry 
i upuszczanie na asfalt. Oczywiście to również czas na 
wymianę doświadczeń wśród oczekujących 
motocyklistów, najczęściej z Niemiec, czy rozmowy o 
Norwegii i tutejszych zwyczajach z lokalnymi 
motocyklistami. Ale i wiele „rozrywki” może 
dostarczyć grupa turystek, która korzystając z czasu 
postoju postanawia w końcu uporządkować swój 
bagażnik samochodu wyrzucając na asfalt tysiące 
ciuchów, które następnie próbuje ponownie upchnąć 
do bagażnika. Nieco chyba sama zaskoczona 
trudnością tego zadania, ale podchodząc do niego z 
uśmiechem i żywiołowo jednocześnie prowadząc 
grzecznościową konwersację ze mną na temat 
odwiecznych problemów kobiet z pakowaniem. W 
wielu tych rozmowach, gdy Norwedzy słyszą, że 
jestem z Polski podkreślają to, że znają wielu moich 
rodaków mieszkających w ich kraju, chociaż opinie na 
ich temat mają bardzo zróżnicowane. 

 

Å, CZYLI STRUMIEŃ DO KTÓREGO 
ŹRÓDŁA WSZYSCY PODĄŻAJĄ 
 
Rozmawiając wielokrotnie z Norwegami zauważyłem, 
że częstokroć miejsca, które magicznie przyciągają 
zagranicznych turystów nie są celem podróży samych 
Norwegów. Niemalże każdy motocyklista, w tym i ja, 
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za główny cel podróży stawiał sobie dotarcie na 
najbardziej na północ wysunięty kawałek lądu, czyli 
Nordkapp. Ale wielu Norwegów, nawet tych 
podróżujących luksusowymi kamperami, jeszcze 
nigdy nie dotarło do tego symbolicznego zakątka 
Norwegii, a częstokroć nawet nie planuje podróży w 
te najbardziej pożądane przez wielu turystów 
zagranicznych miejsce na mapie Europy. Natomiast 
większość z nich była i poleca sławne norweskie 
Lofoty, archipelag na zachodzie Norwegii ze słynną 
miejscowością Å. To najbardziej na południe 
wysunięta miejscowość położona na jednej z 
najdalszych z szeregu wysp tworzących ten 
malowniczy archipelag. Ta mała rybacka wioska z 
XVI w., o najkrótszej na świecie nazwie, otoczona jest 
licznymi stelażami, na których suszy się tysiące dorszy. 
Wioska ta stanowi cel podróży wszystkich 
odwiedzających słynne Lofoty, wyspy pochodzenia 
wulkanicznego słynące z bardzo malowniczych 
krajobrazów, ale i silnych zimowych sztormów oraz 
licznych wirów morskich otaczających ten archipelag. 
Tak więc, do Å trafiłem również ja… z polecenia 
poznanych w podróży Norwegów, mimo iż 
pierwotnie podróży na Lofoty nie planowałem. Będąc 
już na Lofotach zostałem zachęcony przez 
miejscowych motocyklistów do wybrania na kolejny 
punkt swojej podróży, czyli drugiej co do wielkości 
norweskiej wyspy Senja, którą ich zdaniem również 
koniecznie powinienem odwiedzić ze względu na jej 
specyficzny urok. W tym celu odbyłem 
kolejną podróż promem, tym razem przy silnym 
wietrze przerzucającym wszystkich turystów z lewej 
burty na prawą, gdy tylko oderwali się od zajętych 
miejsc, aby przejść do toalety, baru czy na pokład 
zewnętrzny. Na szczęście wyspa przywitała nas 
słonecznym niebem i spokojną wodą, a kolejne tunele 
i wspaniałe widoki szybko pozwoliły zapomnieć o 
rozgniewanych falach w czasie przeprawy promowej. 
W trakcie tej przeprawy moją trwogę budziło nie tyle 
to w gruncie rzeczy ekscytujące kołysanie, co fakt, że 
akurat na tym promie po raz pierwszy musiałem sam 
zabezpieczyć motocykl. Pomagali mi w tym co prawda 
inni motocykliści, ale miałem ciągle obawy na ile 
skuteczne są te zabezpieczenia na tym wietrze. 

 

LODOWCE, RENIFERY, KAMPERY… I 
TESLA 
 
Pisząc o Norwegii i miejscach, które są częstokroć 
odwiedzane, należy wspomnieć o lodowcach, których 
języki majestatycznie wylewają się z gór przyciągając 
turystów i przenosząc ich w zimowy górski krajobraz 
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niezależnie od pory roku. Trudno się oprzeć urokowi 
tych ogromnych języków lodu, którym towarzyszy 
mniej lub bardziej porozrzucany na różne strony 
śnieg, a które można podziwiać poruszając się po 
nagrzanej letnim słońcem jezdni. Kuszące staje się 
ulepienie kulki śnieżnej w środku lata czy 
przechadzanie się po śniegu rozrzuconym tuż przy 
jezdni. Można godzinami stać wpatrując się w te 
pochłaniające wszystkich krajobrazy, a drogi wzdłuż 
takich miejsc charakteryzują liczne małe zjazdy z 
zatrzymującymi się turystami podziwiającymi kolejne 
odsłony tego samego krajobrazu. Wydaje się, że 
stajesz już po raz ostatni, ale zaledwie po 100 m 
dostrzegasz kolejną scenerię wartą zatrzymania się, 
utrwalenia i… zadumy. I tak stajesz 10-15 razy zanim 
zdołasz opuścisz takie miejsca mijając się 
naprzemiennie z wieloma podobnie zatrzymującymi 
się motocyklistami czy innymi zmotoryzowanymi 
turystami.  

Do pełni szczęścia wszystkim brakuje jeszcze tylko 
reniferów pasących się wzdłuż drogi i częstokroć 
kroczących również po jezdni zmuszając kierowców 
do zatrzymania się i zachowania szczególnej 
ostrożności. Takie udało się spotkać daleko na 
północy, a na samym Nordkappie podchodziły 
niemalże pod sam namiot podgryzając skąpo rosnące 
na skałach rośliny przy polu kempingowym.  

Mam wrażenie, że w całej Europie, a może i na 
świecie, nie ma drugiego takiego kraju z tak dużą 
ilością kamperów (przypadających na mieszkańca)… i 
samochodów elektrycznych marki Tesla, prawie nie 
spotykanych w Polsce. Podobno w Norwegii jest 
blisko 1,5 mln pól kempingowych. Wiele z nich to 
jedynie wyznaczone pola pozbawione jakiejkolwiek 
infrastruktury sanitarnej, gdzieś w zakamarkach 
umożliwiających podziwianie natury. Ale równie 
charakterystyczne dla Norwegii są bogato 
wyposażone pola kempingowe z możliwością 
serwisowania kamperów i z ogrzewanymi łazienkami 
dostępnymi bezpłatnie dla każdego turysty. Przy czym 
biwakowanie w Norwegii dozwolone jest w każdym 
miejscu, poza miejscami, które są odpowiednio 
oznaczone zakazem. Tutaj jest więc niemalże 

dokładnie na odwrót jak w Polsce ☺.  To sprawia, że 
namioty pojawiają się czasami tuż pod górami 
pokrytymi lodem czy samotnie stawiane są na 
pojedynczych skałach gdzieś na całkowitym odludziu. 
Z tego między innymi względu, ten rodzaj turystyki 
wydaje się jedną z najbardziej optymalnych form 
podróżowania po bardzo drogiej pod każdym 
względem Norwegii (tzn. cen żywności czy noclegów) 
i jednocześnie raczej słabo skomunikowanej z 
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perspektywy możliwości dotarcia do tych odległych i 
niezaludnionych obszarów tego kraju bez własnego 
środka lokomocji.  

A w kwestii Tesli, jej powszechność tutaj jest 
rezultatem polityki państwa, które bardzo mocno 
wspiera konsumentów pojazdów elektrycznych. Tesla 
mimo bardzo wysokiej ceny (250-500 tys. PLN) 
wydaje się spełniać wiele oczekiwań tego bogatego 
kraju w tym zakresie: luksusowy, wręcz sportowy 
samochód osiągający prędkość ponad 200 km/h, z 
zasięgiem do 500 km, pozwalający na swobodę 
poruszania się zbliżoną do samochodów 
wyposażonych w silniki spalinowe. Użytkownicy 
samochodów elektrycznych mają do dyspozycji liczne 
stacje z możliwością ładowania akumulatorów, które 
są równie powszechne jak stacje z paliwem. 
Paradoksalne jest to, że Norwedzy możliwość zakupu 
tych ekologicznych samochodów zawdzięczają 
sprzedaży wydobywanej u siebie ropy. Mimo jej 
dostępności, sami Norwedzy korzystają z ropy w 
coraz mniejszym stopniu starając się uniezależnić od 
tego źródła energii.  

 

WIELORYBY… I POTOMKOWIE LUDU 
SAMÓW, CZYLI O NIECHLUBNEJ 
HISTORII NORWEGII 
 

Nie jest chyba tajemnicą, że Norwegia należy do 
niewielu krajów na świecie ciągle dopuszczających 
polowania na największe ssaki świata – wieloryby. 
Japonia i Norwegia w największym stopniu 
przyczyniają się do znacznego spustoszenia w 
populacji tych majestatycznych zwierząt. Tę 
kontrowersyjną i mało przyjazną tradycję norweskich 
rybaków z perspektywy obecnych uwarunkowań 
przyrodniczych przytaczam w kontekście bardzo 
przyjaznego spotkania z norweskimi turystami 
wypoczywającymi przy swoim kamperze nad 
brzegiem kolejnej wody, z kolejnym mostem, gdzieś 
na kolejnym placu kempingowym.  

Wszystko zaczęło się od krótkiego postoju, na którym 
chciałem coś szybko zjeść i pędzić dalej na północ, 
gdyż wszędzie spotkani Norwedzy zapowiadali 
załamanie pogody, która dotychczas dopisywała mi w 
czasie podróży. Do posiłku zaoferowano mi piwo, 
odmówiłem jako kierowca, ale od razu spotkałem się 
z ofertą piwa bezalkoholowego… i tak od słowa do 
słowa poczynając, skończyło się na pokazywaniu 
zdjęć całej rodziny, domu zimą, zaproszeniu na 
przyszły rok, steku z wieloryba i opowieściach o 
Samach. Z planowanych 15-30 minut zrobiło się kilka 
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godzin i pojawiła się perspektywa pozostania na noc. 
Niestety obawiając się załamania pogody, po kilku 
godzinach wspólnych rozmów opuściłem tę 
zaprzyjaźnioną parę norweskich emerytów długo i 
serdecznie żegnając się z nimi. Nawet, gdy już powoli 
ruszałem podbiegli do mnie mówiąc ze wzruszeniem, 
że po raz pierwszy od ponad roku ktoś podał im rękę 
na pożegnanie i mieli okazję przypomnieć sobie stare, 
dobre czasy z okresu normalnych relacji przed 
pandemią. O tym, jak dalece zakorzenione jest w ich 
tradycji spożywanie wieloryba świadczy to, że gdy 
odmówiłem zaproszenia na stek z wieloryba, ludzie ci 
poczuli się nie tylko bardzo zaskoczeni, ale wręcz 
dotknięci moją odmową. Tłumaczyli się, że nie są 
brutalami i od zawsze jedzą mięso wielorybie, także 
sporo musiałem natłumaczyć się, aby nie traktowali 
tego personalnie, a jedynie w zakresie moich 
preferencji w tym zakresie.  

Ale w tej całej historii najciekawsza wydała mi się 
historia Samów, gdyż spotkana emerytka była 
potomkiem tego prześladowanego przez wiele lat ludu 
zamieszkującego Norwegię. Ten rdzennie 
zamieszkujący północną Europę koczowniczy lud 
hodujący renifery był przez lata prześladowany, a ich 
tereny były regularnie bezprawnie przejmowane przez 
Norwegów i ludy pozostałych krajów 
skandynawskich. Ściszonym głosem, niemalże w 
tajemnicy na uboczu, aby żona nie słyszała o czym 
rozmawiamy (pewnie w obawie o przywoływanie 
niezwykle bolesnych wspomnień), mąż tej Pani 
wyjaśniał mi jak wielu z nich trafiało do więzień, było 
źle traktowanych i prześladowanych. Istniał zakaz 
używania języka lapońskiego, a dzieci były odbierane 
rodzicom, aby uczyły się jedynie języka norweskiego. 
Samowie nie lubią określania Lapończycy, gdyż ta 
nazwa kojarzy im się z bolesnym okresem wieloletnich 
prześladowań. Dlatego dopiero po powrocie do 
Polski mogłem połączyć tę historię ze znanym ludem 
zamieszkującym północną Europę. Przez dziesiątki 
lat ten temat był tematem tabu w Norwegii i dopiero 
współcześnie król Norwegii oficjalnie przeprosił 
Samów za lata prześladowań. Od tego czasu temat ten, 
chociaż ciągle wstydliwy, pojawił się w 
ogólnodostępnej świadomości publicznej w tym kraju.  

 

 NORDKAPP… I INNE UROKI ŻYCIA W 
ZGODZIE Z NATURĄ 
 

Podróż po Norwegii to jedna z nielicznych moich 
podróży, którą odbyłem bez korzystania z noclegów 
w jakiejkolwiek formie (hostel, hotel, kwatera 
prywatna, itp.). Moim jedynym domem przez te 10 dni 
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był namiot, a jedyną wanną czyste i baaaardzo zimne 
rzeki i jeziora, z których korzystali jedynie nieliczni 
turyści. Z tym należy się liczyć w podróży do 
Norwegii. Wszędzie w miejscu biwakowania można 
rozłożyć namiot, palić ognisko czy kąpać się w 
niezliczonych zbiornikach wodnych. Ale woda jest 
bardzo zimna, a życie w Norwegii staje się bardzo 
trudne, gdy pogoda pokazuje swoje surowe oblicze. 
Niejednokrotnie opowiadano mi o tym, że w 
sytuacjach załamania pogody policja przyjeżdża na 
najczęściej uczęszczane place kempingowe i prosi o 
ich opuszczenie, w szczególności mieszańców 
namiotów. Tego najbardziej obawiałem się 
podróżując motocyklem i nastawiając się na noclegi w 
namiocie.  

Na Nordkappie przywitał mnie bardzo mocny wiatr, 
ale wraz ze wschodem słońca pogoda nieco się 
uspokoiła. Dojechałem tam około 4 rano, po 24h 
podróży bez noclegu i posiłku. Na miejscu kręciły się 
pojedyncze osoby, a wjazd normalnie płatny był 
otwarty dla wszystkich chętnych turystów. Robiąca 
sobie zdjęcia na samym krańcu lądu para 
motocyklistów z Hiszpanii, namówiła mnie do 
skorzystania z takiej okazji, póki wszystko jest 
zamknięte i nie ma ludzi, którzy normalnie 
uniemożliwiają wjazd na ten zamknięty dla 
zmotoryzowanych turystów teren. Skorzystałem więc 
z okazji, a po krótkiej wymianie wrażeń z turystą z 
Niemiec udałem się na nocleg. Wstałem po kilku 
godzinach już w nieco spokojniejszych warunkach 
klimatycznych u boku pasących się przy namiocie 
reniferów. Po krótkim zwiedzaniu udałem się w 
podróż powrotną.  

 

 

I to tyle!  

Znalazłem się na dalekiej północy…  

Więc, jak to często bywa nie cel podróży jest 
najważniejszy, ale co najmniej równie ważna, jak 
nawet nie ważniejsza, była sama droga do N… 

 

 

 

 

Informacje o podróży:  
- Czas trwania: 10 dni  

- Ilość przejechanych kilometrów ~ 7 500 km  

- Zużycie paliwa: ~ 400 l  

- Motocykl: Honda GL1800 (2002)  

- Odwiedzone państwa: Szwecja, Norwegia, Finlandia 

 

 
Groźnie zwisające chmury nad plażą na Lofotach 

 

 
Wielka norweska „wanna” z baaardzo zimną 

wodą 

 

 
 „Przerwa higieniczna” na jednym z pól 

kempingowych 

 

 
Góry, skały i woda – surowe piękno Norwegii 



 

Skądinąd niegdyś popularne również w Polsce 

pomniki… w towarzystwie typowego norweskie 

dachu 

 

 

Przysmak norweski – naleśniki z ziemniaków 

  

 
Niekończące się, dobrej jakości, stosunkowo 

mało uczęszczane drogi… 

 

 
 Charakterystyczna norweska wioska rybacka 

 
 

 
Woda, góry i liczne wyspy… jednym słowem ocean spokoju w otoczeniu surowej natury 
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