10

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 M A R C A 2 016

R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Sztokholm śladem zbrodni
Sztokholm, stolica Szwecji, to metropolia
otoczona wodą. Miasto położone jest na 14
wyspach, połączonych ze sobą 57 mostami.
Dla odwiedzających je po raz pierwszy najlepszym rozwiązaniem będzie wycieczka statkiem pomiędzy poszczególnymi dzielnicami,
z których każda ma niepowtarzalny charakter. Gdy słony wiatr plącze włosy, a w tle rozbrzmiewa krzyk mew, naszym oczom ukazują
się najciekawsze atrakcje Sztokholmu.

T ropem M illennium
Od kilku lat stolica Szwecji przyciąga również miłośników kryminału. Mowa oczywiście
o fanach trylogii Millennium Stiega Larssona,
która sprzedała się w ponad 60 mln egzemplarzy na całym świecie. Muzeum Miejskie
w Sztokholmie wydało specjalną mapę z miejscami pojawiającymi się w powieści, a w każdą
sobotę organizowane jest Millennium Tour,
podczas którego można zwiedzić miasto
śladami jej bohaterów. Bilety na wycieczkę
kosztują 130 koron i można je kupić w gmachu
muzeum lub zamówić przez Internet.
Większość akcji Millennium rozgrywa się
w dzielnicy Södermalm. To tutaj mieszkają
główni bohaterowie sagi – bezkompromisowy
dziennikarz Mikael Blomkvist i hakerka Lisbeth Salander. Na trasie wycieczki znajduje
się dom Mikaela, redakcja miesięcznika Millennium, a nawet libańska knajpka, w której
stołuje się dziennikarz. Nie mogło zabraknąć
także luksusowego apartamentu Lisbeth, który
kupiła za zhakowane pieniądze, ani jej ulubionego salonu tatuażu. Wycieczka tropem
Millennium według Lonely Planet zajmuje
pierwsze miejsce na liście najciekawszych
spacerów literackich.

Z wizytą u króla S zwecji
Historia Sztokholmu zaczyna się w XIII
wieku na Gamla stan, czyli starym mieście,

które do dzisiaj zachowało swój średniowieczny charakter. Przy brukowanych uliczkach
mieszczą się pięknie odrestaurowane kamienice. Mnóstwo tu knajpek, kawiarni i sklepów z pamiątkami. Nad starówką góruje Pałac
Królewski, który podczas nieobecności króla
Karola XVI Gustawa udostępniany jest odwiedzającym. Warto wybrać się tam około
południa, kiedy na dziedzińcu pałacowym
odbywa się zmiana warty.
Obowiązkowym punktem wycieczek
do stolicy Szwecji jest również Muzeum
Okrętu Waza, którego najważniejszym eksponatem jest statek wojenny o tej nazwie.
Miał być dumą szwedzkiej marynarki – przy
jego budowie pracowali najlepsi inżynierowie i projektanci. W 1628 roku galeon odbił od brzegu i prawie natychmiast zatonął.
Życie straciło większość znajdujących się
na nim osób. Przez kolejnych 300 lat statek
spoczywał na dnie Bałtyku. W końcu Szwedzi
postanowili wydobyć go na powierzchnię
i poddać konserwacji.
Na pokładzie Wazy zachowało się mnóstwo rzeczy należących do załogi. W muzeum obejrzeć można drewniane łyżki i talerze używane przez marynarzy, cynową
zastawę oficerów, komplet do gry w tryktraka, a także najstarsze na świecie żagle.
Niesamowite wrażenie robią odnowiony
pokład działowy i kajuta admiralska. Przy
wejściu do placówki stoi model żaglowca
w wymiarach 1:10, a w muzealnym kinie jest
wyświetlany film o życiu na statku i przyczynach jego zatonięcia.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Do Sztokholmu najlepiej
wybrać się latem, kiedy dni są najdłuższe,
a w mieście odbywa się wiele festiwali i wydarzeń kulturalnych.
Język: Językiem urzędowym jest szwedzki,
ale angielski też jest w powszechnym użyciu.
Waluta: Korona szwedzka; 1 korona =
0,49 złotego.
Wiza: Nie jest wymagana. Dokumentem
uprawniającym do przekroczenia granicy jest
paszport lub dowód osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Odwiedź Muzeum ABBY, poświęcone najpopularniejszej szwedzkiej grupie muzycznej.
Goście mogą przymierzyć w nim kostiumy
członków zespołu, obejrzeć instrumenty muzyczne oraz zaśpiewać własną wersję przebojów ABBY w specjalnym studiu nagraniowym.
Poznaj szwedzką wieś w skansenie na wyspie Djurgården. To najstarsze na świecie muzeum założono w 1891 roku. Można dowiedzieć
się w nim, jak 100 lat temu pieczono chleb,
lepiono garnki czy dbano o gospodarstwo.
Wybierz się do Muzeum Nobla, które
prezentuje sylwetki ponad 700 laureatów
Nagrody Nobla oraz przedmioty związane
ze słynnym wynalazcą. Doskonałą pamiątką
z wizyty będzie noblowski medal zrobiony
z czekolady. 
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Żeby wczuć się w klimat stolicy Szwecji,
postanawiam rozpocząć swoją wizytę od pieszej wycieczki z Free Tour Stockholm.
– Po czym poznać, że Szwed odniósł sukces w życiu? – zagaduje nas przewodnik. – Nie
ma w domu żadnych mebli z Ikei.
Podczas półtoragodzinnego spaceru
poznajemy mnóstwo ciekawostek na temat
słynnych mieszkańców Sztokholmu – gwiazdy
kina niemego Grety Garbo i wynalazcy dynamitu Alfreda Nobla. Mało kto wie, że podczas
prac nad udoskonaleniem nitrogliceryny naukowiec został wyrzucony z miasta, po tym
jak wysadził w powietrze dom rodzinny, brata
i kilku innych osób.
Następnie udajemy się na skrzyżowanie ulic Sveavägen i Tunnelgatan, gdzie został zastrzelony były premier Szwecji Olof
Palme. Mimo ogromnego wysiłku policji
okoliczności śmierci polityka do dzisiaj
pozostają tajemnicą. Ostatnim punktem
wycieczki jest plac Norrmalmstorg. Znajduje się przy nim bank, w którym podczas napadu w 1973 roku przez sześć dni

przetrzymywano zakładników. W związku
z tym wydarzeniem narodził się termin
„syndrom sztokholmski”.

Gamla stan – historyczna dzielnica Sztokholmu założona w XIII wieku

Miasto położone jest na wyspach wchodzących w skład Archipelagu Sztokholmskiego

Największe atrakcje Sztokholmu znajdują się nad wodą

Okręt Waza został wyłowiony z dna Bałtyku

