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Kilka słów od Autorów 
 

 

 
 

Jesteśmy studentami skandynawistyki – studiów 

norweskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego. W czasie pierwszego roku studiów 

uczyliśmy się języka norweskiego od podstaw, zdobywa-

liśmy także wiedzę ogólną na temat Skandynawii. Wtedy 

też dowiedzieliśmy się o możliwości wyjazdu na praktyki 

do Norwegii w ramach grantów norweskich Funduszu 

Stypendialno-Szkoleniowego – Mobilność Studentów  

i Pracowników Uczelni. Od razu postanowiliśmy wystar-

tować w kwalifikacji na wyjazd. Jako jedni z wybranych 

dostaliśmy szansę na poznanie tego pięknego kraju.  

Naszym zadaniem było zrealizowanie wcześniej 

przygotowanego projektu – opracowanie przewodnika. 

Oto wyniki naszych obserwacji. 

Przed przyjazdem na praktyki do Mo i Rany 

żaden z nas nie miał okazji odwiedzić Norwegii, więc 

mieliśmy czysto teoretyczne wyobrażenie o życiu  
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w kraju Vikingów. Opowieści profesorów o niepowtarza-

lnym klimacie i przepięknym krajobrazie wybrzeża 

Morza Norweskiego, które mieliśmy okazję usłyszeć 

podczas zajęć, zawsze przyspieszały bicie naszych serc. 

Natomiast wzmianki o cenach w sklepach szybko ochła-

dzały ten zapał. Tak samo zresztą, jak sprawdzanie 

prognoz pogody, które nigdy nie wyglądały obiecująco. 

Z tych i podobnych informacji, usłyszanych od 

innych osób, stworzyliśmy obraz Norwegii jeszcze przed 

naszym przyjazdem do tego kraju. Już po kilku dniach 

pobytu uświadomiliśmy sobie, że miejsce, w którym 

przebywamy, nie do końca jest zgodne z naszymi wy-

obrażeniami na temat życia w Norwegii. Dlatego też 

zamieściliśmy w przewodniku osobną część, zawierającą 

informacje o Norwegii, z którymi warto się zapoznać 

przed przyjazdem. Jest to wstęp do przygody, która czeka 

każdego, kto przekroczy granicę tego państwa. Część 

druga zawiera opis Mo i Rany oraz możliwości korzy-

stania z walorów tego miasta i całego regionu. Trzecia 

część dotyczy języka oraz zawiera nasze przemyślenia na 

temat Norwegów. W tej części znajdują się również 

nasze refleksje na temat Uniwersytetu Norweskiego  

i systemu nauki akademickiej w Norwegii. Ostatnia część 

obejmuje konkluzje i podsumowanie całego wyjazdu.  

Pragniemy zaznaczyć, że można ten poradnik 

przeczytać w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to zwy-

czajna lektura całej książki – od początku do końca. 

Drugi natomiast to przeczytanie tylko pierwszej części 
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naszego przewodnika, następnie zaś – wyruszenie  

w podróż do Skandynawii i konfrontowanie na bieżąco 

własnych obserwacji z naszymi wrażeniami opisanymi  

w dalszych partiach książki. My osobiście proponujemy 

drugi sposób, gdyż jesteśmy całkowicie przekonani, że 

Norwegię warto odkrywać i poznawać na własną rękę. 

 

Wszelkie nasze spostrzeżenia dotyczą pobytu  

w Mo i Ranie (maj 2015 – sierpień 2015).  

 

 

         Krzysztof Komorowski i Jakub Korczyk 
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1. Jak najlepiej dostać się do Norwegii? 

 

Podróż samochodem nie jest najlepszą opcją. 

Mają na to wpływ – przede wszystkim – dalekie 

odległości (szczególnie, jeśli zamierzamy dotrzeć do 

północnych obszarów Norwegii), wysokie koszty prze-

prawy promem oraz wydatki na paliwo. Jednak podróż 

samochodem zapewnia nam dużą samodzielność  

i znacznie ułatwia poruszanie się po tym kraju.  

 

Ceny na stacji benzynowej w Mo i Ranie (stan  

z dnia: 30 września 2015 r.): 

 Benzyna 95 – 15,50/l 

 Benzyna 98 – 16,17/l 

 Diesel – 12,67/l
1
 

 

Przelot samolotem jest najbardziej wygodną, 

najszybszą i często najtańszą opcją podróży. Wylecieć 

można praktycznie z każdego lotniska w Polsce (np.  

z portów lotniczych w Szczecinie, Gdańsku lub Krako-

wie), a także – z Berlina. Ważne, aby przed wylotem 

dokładnie przestudiować regulamin danych linii lot-

niczych – szczególnie ograniczenia związane z wagą 

bagaży. 

 

                                                             
1
 Ceny podano w koronach norweskich. 
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Dodatkowo trzeba liczyć się z wysokimi cenami 

przejazdu autobusem i pociągiem. W przypadku pocią-

gów możliwy jest wcześniejszy zakup biletów w korzy-

stnej cenie (mini pris). Nie dotyczy to jednak autobusów, 

w których bilety można kupić tylko u kierowcy. 

Oficjalna strona kolei norweskich: www.nsb.no 

 Zaletą pociągów jest darmowy dostęp do Wi-Fi 

oraz gniazdka z prądem dostępne dla każdego pasażera. 

W przypadku połączeń nocnych w cenie biletu dostajemy 

zestaw podróżny (poduszka, koc, opaska na oczy, sto-

pery), który będzie czekał na naszym zarezerwowanym 

miejscu. 

W jaki sposób my dostaliśmy się do Mo i Rany? 

Krzysztof: 

 9.00 – 11.20  autobus ze Szczecina do Berlina 

www.pksszczecin.info/przewozy_pasazerskie.php  

 14.05 – 16.05  samolot z Berlina do Trondheim 

www.norwegian.no 

 16.30 – 22.38  pociąg z Trondheim do Mo i Rany 

www.nsb.no 

Jakub:  

 10.05 – 12.05  samolot z Gdańska do Trondheim 

www.wizzair.com/pl-PL/FlightSearch  

 16.30 – 22.38  pociąg z Trondheim do Mo i Rany 

www.nsb.no 
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2. Przepisy celne w Norwegii 

 

Dokładny opis przepisów celnych, z którymi 

warto zapoznać się przed wyjazdem do Norwegii, znaj-

duje się na stronie internetowej: 

www.toll.no/en/international/polski/przepisy-celne-dla-

osob-podroujcych-do-i-z-norwegii .  

Najważniejsze z nich to m.in.: 

 Waga towarów spożywczych nie może przekra-

czać 10 kg. Przekroczenie limitu grozi surowymi 

grzywnami dochodzącymi nawet do 1000 koron. 

 

 Alkohol i wyroby tytoniowe objęte są innymi, 

bardziej rygorystycznymi zasadami. 

 

 

3. Czego się spodziewać po przyjeździe? 

 

Norwegii nie można oceniać przez pryzmat życia  

w Polsce. To zupełnie inna kultura, zupełnie inna 

mentalność ludzi i zupełnie inne podejście do życia.  
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Norwegia jest młodym państwem o stosunkowo 

dużej powierzchni (385 252 km²), ale niskim poziomie 

zaludnienia (pięć milionów mieszkańców). Dla porówna-

nia powierzchnia Polski wynosi 312 679 km² przy liczbie 

ludności równej 39 milionów mieszkańców. Łatwo zatem 

wywnioskować, że w kraju tym nie uświadczymy wiel-

kich metropolii i aglomeracji. Należy się natomiast 

przygotować na to, że w Norwegii dominują małe 

miasteczka i osady. Mo i Rana jest trzecim największym 

miastem północnej Norwegii a zamieszkuje ją zaledwie 

18 tysięcy mieszkańców. 

Mimo niewielkiego zaludnienia i stosunkowo 

młodego wieku w obecnej formie Norwegia stała się jed-

nym z najbogatszym krajów na świecie i w znakomity 

sposób opanowała system pracy z wykorzystaniem 

mediów internetowych. Niemalże wszystko można załat-

wić za pośrednictwem internetu, a wszelkich płatności 

można dokonać z wykorzystaniem karty kredytowej 

(nawet w automatach sprzedających kawę).  

Wszyscy Norwedzy biegle władają językiem 

angielskim, co znacznie ułatwia porozumiewanie się oso-

bom nieznającym języka norweskiego. Są to ludzie, 

którzy szczerze chcą pomóc i odpowiadają zawsze wy-

czerpująco na pytania. Często uzyskuje się nie tylko 

rozwiązanie problemu, o który zapytaliśmy, ale także 

dużo innych przydatnych informacji. Norwedzy cenią 

sobie jednak prywatność i dlatego – jeśli widzą 

zakłopotaną grupkę obcokrajowców z mapą – nie 
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podejdą, dopóki nie poprosi się ich o pomoc. Dlatego 

warto podchodzić i pytać.  

W kulturze norweskiej istnieje coś takiego jak 

zaufanie. Gdy tutaj przyjechaliśmy, to mieszkaliśmy  

w hotelu przez miesiąc bez płacenia i nikt nas z tego nie 

rozliczał. Jeśli Norwedzy posiadają wasze dane, to nie 

potrzebują się upewniać co tydzień, kiedy zapłacicie.  

To samo zaufanie obowiązuje w kwestiach moralnych. 

W sklepach nie ma ochroniarzy, bo nikt nie sądzi, że ktoś 

mógłby coś ukraść.   

Norwegia jest bardzo bezpiecznym krajem. 

Ludzie tutaj często pozostawiają otwarte mieszkania, 

garaże, a nawet – samochody. Przed domami można 

często zobaczyć rowery bez przypięcia, piłki, taczki itp.  

 

Norwegowie nie mają tradycji używania formy 

grzecznościowej ani formalnej. Kontakt z drugim czło-

wiekiem odbywa się tutaj w sposób bezpośredni. Jest to 

związane z tym, że w języku norweskim praktycznie nie 

używa się form grzecznościowych. Często zatem można 

uświadczyć rozmowę, w której osoby młodsze zwracają 

się bezpośrednio do osób starszych „na ty”. Ma to 

również miejsce w instytucjach państwowych.  Charakte-

rystyczne w tym kraju jest to, że uczniowie zwracają się 

do całego grona pedagogicznego po imieniu. 

Należy również pamiętać, że w budynkach  

w Norwegii numeracja pięter różni się od znanej nam z 

Polski: parter traktuje się jako pierwsze piętro. 
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4. Pogoda i klimat 

 

Pogoda w Norwegii jest bardzo niestabilna  

i nigdy nie wiadomo, czego dokładnie możemy się spo-

dziewać. Warto być przygotowanym na częste zmiany 

temperatur nawet w ciągu dnia. Może się zdarzyć, że 

pogoda w maju będzie tutaj zbliżona bardziej do zimy niż 

do lata. Lecz na pewno trzeba zaznaczyć, że dominują 

tutaj niskie temperatury (nawet w miesiącach letnich). 
 

Na tej stronie internetowej można sprawdzić 

aktualną pogodę w Norwegii oraz przejrzeć zapis pogody 

w ciągu roku: www.yr.no 

W ciągu lata w północnej części Norwegii istnieje 

zjawisko dnia polarnego. Oznacza to, że słońce wędruje 

ponad horyzontem przez całą dobę. Natomiast w ciągu 

zimy istnieje zjawisko odwrotne, które nazywane jest 

nocą polarną. W Mo i Ranie można doświadczyć obu 

tych zjawisk, ale nie w pełnej formie. W ciągu długich 

nocy można zaobserwować również zorze polarne. 

 

www.visitnorway.com/pl/media-i-prasa/pomysly-i-

inspiracje/dzien-polarny/ 

  

Warto zobaczyć zjawisko midnight sun (midnatt-

sol), które najlepiej widoczne jest z wysp lub z obszarów 

o nieograniczonym przez góry polu widzenia. 
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Zachodzące słońce dotyka horyzontu i – niczym piłeczka 

do ping-ponga – odbija się i wschodzi. Dla wielu osób 

jest to jeden z powodów odwiedzenia terenów koła 

podbiegunowego. 

www.astroaula.net/recursos-didacticos/actividades/sol-

medianoche/?lang=pl  

www.timeanddate.com  

– przydatna strona internetowa, na której można znaleźć 

prognozę pogody i informacje na tematy związane  

z aktualnym położeniem księżyca i słońca w różnych 

miejscach na świecie w ciągu roku 

 

 

5. Co warto zabrać ze sobą? 

 

Przed wyjazdem do Norwegii należy pamiętać 

przede wszystkim o odpowiednim ubiorze: 

 W okresie zimowym przy dużych ilościach 

śniegu, małej ilości słońca i bardzo niskich 

temperaturach (od –20 do –30 stopni) konieczne 

jest posiadanie jak najcieplejszych ubrań. Ubiór 

„na cebulkę” obowiązkowy! Norwegia jest 

świetnym miejscem dla osób chcących 

doświadczyć „białego szaleństwa”: mnóstwo tras 
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narciarskich, zarówno zjazdowych, jak i przezna-

czonych do narciarstwa biegowego. Warto więc 

zabrać własny sprzęt narciarski. 

 

 W miesiącach letnich temperatura może sięgać 

nawet od 25 do 30 stopni „na plusie”, lecz z regu-

ły waha się pomiędzy 15 – 20 stopni. Może być 

naprawdę ciepło, kąpiele w morzu (nadal dość 

zimnym) są wtedy jak najbardziej możliwe. 

Jednak warto zabrać ze sobą także cieplejszy, 

nieprzemakalny ubiór, gdyż przy występującym 

porywistym wietrze i deszczu odczucie chłodu 

jest bardzo wysokie.  

 

 Warto zabrać ze sobą buty górskie i ubiór odpo-

wiedni do wędrówek bądź wspinaczki. Dalekie 

wyprawy są świetną odskocznią od codzienności 

i pozwalają zrelaksować się przy obcowaniu sam 

na sam z naturą. Ważny jest również odpowiedni 

plecak i śpiwór – spanie w górskiej chatce może 

okazać się ciekawą przygodą. 

 

 Przyjeżdżając do Norwegii, nie warto zabierać ze 

sobą zbyt dużo wyjściowych ubrań, ponieważ na 

miejscu nie ma wielu okazji do ich wykorzy-

stania (nawet w przypadku sytuacji, w których  

w Polsce wypadałoby przyjść elegancko 

ubranym). Norwedzy nie zwracają dużej uwagi 
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na ubiór, liczy się dla nich przede wszystkim 

wygoda i funkcjonalność. Tutaj duży nacisk 

kładzie się na kontakt z naturą, do którego trzeba 

się codziennie dostosować. 

 

 Nie ma potrzeby zabierania ze sobą specjalnych 

adapterów do kontaktów – napięcie prądu  

w gniazdku elektrycznym wynosi tyle samo co  

w Polsce; wejście jest również takie samo. 

 

Lista przydatnych rzeczy: 

1. Buty trekkingowe 

2. Czapka zimowa i rękawiczki (wełniane) 

3. Śpiwór i karimata 

4. Skarpety wełniane / górskie 

5. Dużo ubrań do chodzenia po domu 

6. Kurtka przeciwdeszczowa 

7. Kurtka zimowa 

8. Zatyczki do uszu i opaska na oczy 

9. Krem nawilżający do twarzy / kosmetyki (toniki, 

żele, płyn do płukania ust itp.) 

10. Klapki  

11. Plecak podróżny (duży) 

12. Plastry / leki  

13. Bidon 
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Lista przydatnych artykułów spożywczych, które warto 

wziąć, aby zaoszczędzić: 

1. Polskie wędliny i kiełbasy 

2. Przyprawy  

3. Zupki i dania w proszku 

4. Kawa  

5. Herbata 

6. Kostki rosołowe 

7. Kasza itp. 

 

Woda w norweskich kranach jest zdrowa (zawiera 

minerały) i zdatna do picia. Warto to wiedzieć. gdyż 

można zaoszczędzić na kupnie wody butelkowej. 

 

 

6. Przykładowe ceny produktów 

    (po zaokrągleniu) 
 

 

- chleb – 20 NOK 

- jajka – 40 NOK/18 szt. 

- ser żółty – 80 NOK/kg 

- mleko – 20 NOK/l 

- pierś z kurczaka – 110 NOK/kg 

- masło – 25 NOK/250g 

- mięso mielone wieprzowe – 40 NOK/400g 

- ziemniaki – 30 NOK/kg 
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- cebula – 25 NOK/kg 

- makaron – 10 NOK/kg 

- ryż – 40 NOK/5kg 

- pomarańcze – 30 NOK/kg 

- banany – 25 NOK/kg 

- płatki śniadaniowe – 10 NOK/kg 

- woda mineralna – 30 NOK/1,5l 

- Coca-Cola – 30 NOK/1,5l 

- sok – 15 NOK/l 

- żel pod prysznic – 15 NOK/250ml 

- czekolada – 15 NOK/szt. 

- snickers – 7 NOK/szt. 

 

www.enhver.no  

– przydatna strona, na której można porównać ceny 

produktów w poszczególnych sklepach 

 

 

 

7. Waluta i przewalutowanie 

 

Walutą w Norwegii jest korona norweska. Najbar-

dziej wygodnym sposobem przeliczania koron norwe-

skich na złotówki jest dzielenie na pół: 2 NOK = 1 zł. 

Najwygodniej jest korzystać z karty kredytowej, 

można nią zapłacić praktycznie wszędzie. Warto jednak 
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zabrać pewną kwotę gotówki wcześniej wymienioną  

w kantorze w Polsce. Trzeba również sprawdzić, na 

jakich zasadach działa nasze konto bankowe, bo  

w niektórych sytuacjach korzystniejsza jest zamiana 

całości środków w kantorze. 

 

8. Przydatne podstawowe zwroty  

w języku norweskim
2
 

 

Hei – cześć 

God dag (gu dag) – dzień dobry 

God natt (gu nat) – dobranoc 

Ha det bra (ha de bra) – miej się dobrze (na pożegnanie) 

Takk – dziękuję 

Ja takk – poproszę  

Nei takk (naj takk) – nie, dziękuję 

Tusen takk skal du ha (tysen takk skal dy ha)  

– dziękuję bardzo 

Vær så god! (waszo gu) – proszę bardzo 

                                                             
2
 W nawiasach podana jest przybliżona wymowa w bokmålu (bez 

akcentów); www.pl.wikipedia.org/wiki/bokmål 
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Bare hyggelig (baare higgeli) – nie ma za co 

Jeg også (jej osso) – ja także 

Jeg heter... (jej heter) – Mam na imię... 

Hva heter du? (wa heter dy) – Jak masz na imię? 

Hvordan går det? (wurdan gor de) – Jak się masz? 

Det går bra / bare bra (de gor bra / baare bra)  

– Mam się dobrze  

Det går ikke så bra (de gor ikke so bra)  

– Nie mam się za dobrze 

Hvor kommer du fra? (wur kommer du fra)  

– Skąd pochodzisz? 

Jeg kommer fra Polen (jej kommer fra Pulen)  

– Pochodzę z Polski 

Hvor bor du? (wur bur dy) – Gdzie mieszkasz? 

Jeg bor i… (jej bur i) – Mieszkam w… 

Kan du si meg veien til...? (kan dy si mej wejen til)  

– Czy możesz wskazać mi drogę do… 

Hvor mye koster…? (wur mije koster) – Ile kosztuje…? 

Det koster... (de koster) – To kosztuje… 

Kan du gjenta? (kan du jenta) – Możesz powtórzyć? 

Jeg ser etter…(jej ser etter) – ja szukam… 
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II 
 

 

Miasto 
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Mo i Rana 

 

Mo i Rana to trzecie największe miasto północnej 

Norwegii znajdujące się w regionie Helgeland i liczące 

około 18 tys. mieszkańców.  

Nazwa miasta jest połączeniem dwóch wyrazów 

Mo oraz Rana (nazwa gminy, w której znajduje się 

miasto). Połączenie tych dwóch członów jest spowodo-

wane tym, że istnieje druga miejscowość o nazwie Mo. 

Znajduje się tu ośrodek przemysłu hutniczego i spożyw-

czego (Mo Industrial Park). Często przypisuje się mu 

nazwę „Polarsirkelbyen” (miasto leżące w bliskiej odleg-

łości od koła podbiegunowego).  
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HAVMANN („THE MAN OF THE SEA”)  
– najbardziej rozpoznawalny symbol miasta; granitowa rzeźba 

wykonana w 1995 r., znajdująca się w obszarze Ranafiorden 

 

STARE MIASTO (MOHOLMEN)  
– część miasta położona nad zatoką, w której znajdują się 

świetnie zachowane, tradycyjne domki, które do dziś są 

zamieszkane 
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BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  

– warto odwiedzić je na samym początku pobytu w celu 

uzyskania mapy miasta oraz szczegółowych informacji na 

temat wycieczek i lokalnych atrakcji 
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1. Sport i rekreacja 

 

Turystyka górska 

W okolicach Mo i Rany znajduje się wiele 

szlaków górskich o różnym stopniu trudności. Każdy 

może spróbować swoich sił w wędrówce. 

Początek jednej z tras znajduje się nieopodal 

starej skoczni narciarskiej. Prowadzi ona na szczyt góry, 

z której rozciąga się panorama całego miasta. Po drodze 

można napotkać wiele drewnianych chatek, które są 

popularnym wśród Norwegów miejscem spędzania 

wolnego czasu. Już w pierwszej napotkanej chatce mamy 

możliwość odpoczynku lub schowania się przed 

deszczem. Miejsce to jest idealne na piknik, także  

z możliwością rozpalenia ogniska. 
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Siłownia  

W mieście znajdują się dwie siłownie: 

 

 

 

 

 

 

 

HOT STAMINA  

– koszt karnetu: 295 koron 

na miesiąc. Jednak wyma-

gane jest podpisanie umo-

wy wiążące się z dodatko-

wym kosztem w wysokości 

200 koron. 
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Pływalnia  

– koszt za całodzienny dostęp (daypass) dla studenta 

wynosi 90 koron; karnet na 12 wejść kosztuje 740 koron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EASYFIT  

– koszt karnetu: 195 koron 

na miesiąc lub 550 koron 

na 3 miesiące. 
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Boisko piłkarskie  

– udostępniane bezpłatnie każdemu, kto chce spędzić 

czas na graniu w piłkę nożną 
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2. Sklepy 

 

Najtańsze produkty oznaczone są logami: 

 

 

 

 

 FIRST PRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 EXTRA 
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 COOP PRIX 

 

 

 

 

 

Panuje przekonanie, że niska cena może wskazy-

wać na niską jakość produktu. W tym przypadku nie ma 

to jednak znaczenia, ponieważ w Norwegii obowiązują 

wysokie standardy dotyczące produktów spożywczych 

wprowadzanych w obieg. Często te artykuły mają lepszą 

jakość (np. mniej konserwantów) niż te o wyższych 

cenach.   

Warto robić zakupy przed południem, wtedy  

w wielu miejscach można znaleźć produkty przecenione 

nawet do połowy ceny. Dotyczy to w szczególności 

artykułów, w których data ważności dobiega końca. 
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W Mo i Ranie znajdują się następujące sklepy: 

 

 

KIWI 

Dużo produktów first 

price. W godzinach 

porannych możliwość 

zakupu świeżego chleba 

po okazyjnej cenie. 

Stosunkowo duży wybór 

produktów mrożonych. 

 

 

 

 

REMA1000  

Często na stoiskach można 

natknąć się na przecenione 

wyroby mięsne oraz soki. 

Duży wybór markowych 

produktów. 
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RIMI  

Stosunkowo mało atrakcyjne 

ceny, dużo produktów firmo-

wanych znanymi logami. 

Możliwość zakupu artykułów 

niespotykanych w innych 

sklepach. 

 

 

 

BUNNPRIS  

Oddzielne 

stoisko na 

towary 

przecenione. 

 

 

 

 

COOP PRIX  

(najmniejszy oddział tej sieci) 

 

Wysokie ceny produktów zagra-

nicznych. Niskie ceny wyrobów 

sygnowanych marką Coop.  
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COOP OBS 

(największy oddział tej sieci) 

  

Hipermarket posiadający towary 

z różnych dziedzin (elektronika, 

ubrania, artykuły spożywcze). 

 

 

 

TUSEN OG EN NATT 

Sklep oferujący produkty 

sprowadzane z Dalekiego 

Wschodu (chińskie maka-

rony, przyprawy itp.). 

 

 

 

LOPPEBUTIKKEN  

Sklep z używanymi rzeczami 

 

Można znaleźć wiele arty-

kułów codziennego użytku  

w bardzo niskich cenach 

(patelnie, garnki itp.). 
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EUROPRIS  

Można znaleźć tutaj artykuły codziennego użytku takie, 

jak: sprzęt kuchenny, ubrania, dekoracje, elektronika. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JULA  

Międzynarodowa sieć mają-

ca swoje placówki także  

w Polsce. Oferuje sprzęt 

zarówno dla fachowców, jak  

i majsterkowiczów. Wiele 

rzeczy znaleźć można w oka-

zyjnych cenach. 



41 

 

Puszki i butelki plastikowe objęte są kaucją 

(puszka – 1 korona, butelka – 2,5 korony).  

W odpowiednich punktach znajdujących się  

w sieciach KIWI i Rema1000 możliwy jest ich zwrot. Po 

jego dokonaniu otrzymuje się bon na zakupy, który jest 

równowartością kaucji, jaką wcześniej zapłaciliśmy za 

dany napój. 
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Wszystkie sklepy czynne są codziennie (w sobotę 

najkrócej) z wyjątkiem niedzieli. W ten dzień zakupy 

można zrobić na stacjach benzynowych lub w specjal-

nym oddziale Remy1000. 

 

 

 

W sklepach możliwy jest zakup napojów o niskiej 

zawartości alkoholu (do 5%). Sprzedaż ich dozwolona 

jest tylko do godziny 20.00 (w soboty do 18.00). 

Alkohole wysokoprocentowe dostępne są jedynie  

w specjalnych sklepach (Vinmonopolet). 
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MATTILBUD  

– aplikacja przeznaczona na smartfony oferujące prze-

gląd aktualnych promocji w poszczególnych sklepach. 
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3. Zakwaterowanie 

 

Mo i Rana – jako stosunkowo – duże miasto 

oferuje wiele możliwości zakwaterowania. Można tutaj 

znaleźć wiele hoteli, jednak ich ceny z reguły są wysokie. 

Warto szukać alternatywnych opcji zakwaterowania np. 

campingów.  
 

www.sites.google.com/site/mocamping/moiranacamping  
 

My zatrzymaliśmy się w hotelu Fjorgaarden Mo.  
 

www.fjordgaarden.no/forside.html  
 
 

Cena różni się w zależności od tego, na jaki okres 

wynajmuje się pokój i z iloma osobami się go dzieli. 

Najkorzystniejszy jest dłuższy pobyt.                     
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4. Środki transportu 

 

Autobusy 

Miasto, ze względu na swoją stosunkowo 

niewielką powierzchnię, nie posiada środków komuni-

kacji miejskiej. Autobusy kursują pomiędzy pobliskimi 

miejscowościami, zatrzymując się na wielu przystankach 

w całym mieście. Główny przystanek autobusowy znaj-

duje się tuż przy dworcu kolejowym. Stamtąd można 

dojechać do Nesny. 
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Jak czytać rozkład? 

D  – kursuje codziennie (daglig), 

1-7  – kursuje w poszczególne dni tygodnia, 

DX  – kursuje codziennie z wyjątkiem... 

(daglig unntatt...), 

DX6  – kursuje we wszystkie dni z wyjątkiem soboty, 

SKD  – kursuje w dni szkolne (skoledager), 

 

Pociągi 

Bilety można kupić zarówno przez internet, jak  

i w automacie na dworcu. Miasto leży na trasie 

Trondheim – Bodø.  

 

 



48 

 

Lotnisko 

Na obrzeżach miasta znajduje się lotnisko, na 

którym obsługiwane są loty krajowe. Dostać można się 

tam autobusem odjeżdżającym z przystanku obok dworca 

kolejowego. 

 

 
 

www.avinor.no/flyplass/mo-i-rana/ 

 

 

PODRÓŻ AUTOSTOPEM 

Podróż autostopem jest możliwa, jednak należy 

pamiętać o pewnych rzeczach, jeśli się na nią decydu-

jemy. W Norwegii nie jest to popularny sposób 

przemieszczania się i ludzie nie są do tego przyzwycza-

jeni. Najlepiej próbować w godzinach, w których ruch 

jest największy, bezpośrednio na trasach wylotowych. 
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Warto pamiętać o tym, aby przed podróżą sprawdzić 

rozkład autobusów i upewnić się, że w ostateczności 

będzie można skorzystać z tej opcji. Warto także 

przygotować tabliczkę z nazwą miejscowości, do której 

zmierzamy. 
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5. Wydarzenia i kultura 

 

W mieście oraz jego okolicach można natrafić na 

wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych. Warto 

również szukać informacji na temat aktualnych wydarzeń 

w całym regionie. Poprzez uczestnictwo w nich można 

doświadczyć czegoś nowego i poznać norweską kulturę. 

 

RANA STUDENTFORENING  

Organizacja studencka zrzeszająca młodych ludzi 

szukających alternatywnych sposobów na spędzenie 

wolnego czasu. Zajmuje się organizacją wielu wydarzeń  

i współtworzy wspólnotę akademicką. Na ich stronie 

internetowej można znaleźć informacje o zbliżających się 

atrakcjach i nawiązać kontakt z jej przedstawicielami. 
 

www.ranastudentforening.no 
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RANA BLAD  

Lokalna gazeta, z której można dowiedzieć się, co 

aktualnie dzieje się w regionie. Darmowe egzemplarze 

można znaleźć na dworcu kolejowym. 
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RANA MUSEUM  

Muzeum znajdujące się w centrum miasta. W placówce 

można obejrzeć zarówno wystawy o tematyce history-

cznej, jak i historii naturalnej.  
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TEATR (NORLAND TEATER)  

Jeden z większych teatrów w północnej Norwegii. Bilety 

na spektakle kosztują około 300 koron od osoby. 

 

www.nordlandteater.no/velkommen.html  
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WYŚCIGI SAMOCHODOWE  

Co roku na początku czerwca na przygotowanej trasie  

w okolicach lotniska organizowane są wyścigi starych 

samochodów. Wstęp dla studenta wynosi 50 koron. 

 

 

 

VERKET  FESTIWAL  

Pod koniec sierpnia w mieście odbywa się festiwal 

muzyczny. W ciągu dwóch dni można usłyszeć zespoły 

wywodzące się w większości ze Skandynawii.  

 

www.verketfestival.no/  

 

SMELTEDIGELEN FESTIVAL  

Czterodniowy festiwal skupiający fanów muzyki 

jazzowej i zespołów bluesowych.  

 

www.smeltedigelen.no/  
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TRÆNA FESTIVAL  

Niezwykły festiwal muzyczny odbywający się w lipcu 

przyciągający ludzi z całego świata. Dni polarne, lokalni 

muzycy i obcowanie z naturą tworzą klimat tego 

wydarzenia i rekompensują brak znanych zespołów 

muzycznych. Z powodu braku miejsca w hotelach 

uczestnicy tworzą pola namiotowe. Koncerty odbywają 

się w różnych miejscach na terenie wysp. 
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Træna – norweskie miasto i gmina w regionie 

Helgeland. Gmina ta obejmuje grupę wysp, które 

wyróżniają się przepiękną rzeźbą terenu. Skaliste 

wzgórza i porośnięte zieloną trawą pagórki kontrastują  

z czystą, turkusową wodą. W archipelagu znajduje się 

ponad setka wysp i wysepek, z czego cztery są 

zamieszkane: Husøya, Selvær, Sandøy oraz Sanna. Ta 

ostatnia ma trzy kilometry długości, na których znajduje 

się pięć charakterystycznych wierzchołków – najwyższy 

ma 338 m n.p.m. Co roku odbywa się tutaj festiwal 

muzyczny, który uchodzi za najbardziej odizolowany na 

świecie.  
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www.trena.net/om-traena/om-traena/  
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6. Mapa miasta
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1. Havmannen 

2. Stare Miasto 

3. Biuro Informacji 

Turystycznej 

4. Początek trasy 

turystycznej 

5. Siłownia Hot 

Stamina 

6. Siłownia Easy Fit 

7. Pływalnia 

8. Boisko piłkarskie 

9. KIWI 

10. Rema1000 

11. Rimi 

12. Bunnpris 

13. Coop prix 

14. Coop obs 

15. Tusen og en Natt 

16. Loppebutikken 

17. Europris 

18. Jula 

19. Jysk 

20. Rema1000 

(specjalny oddział 

czynny w niedzielę) 

21. Dworzec kolejowy 

22. Rana Blad 

23. Rana Museum 

24. Oddział pocztowy 

25. Kościół w Selfors
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7. Różne przydatne informacje 

 

 Na Facebooku znajdują się grupy typu kjøp og 

salg (kupię lub sprzedam) lub gratis ting (rzeczy 

za darmo). Warto je śledzić, gdyż można tam zna-

leźć wiele interesujących rzeczy w tanich cenach. 
 

www.facebook.com/groups/kosmoirana/ 

www.facebook.com/groups/103835726373040/  

 

 Warto w supermarketach patrzeć na tablicę 

ogłoszeń, czasem można dowiedzieć się czegoś 

ciekawego. 
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 Koszt pocztówki do Polski to 14 koron. Koszt 

wysłania paczki z Polski do Norwegii (5 kg) 

kosztuje około 200 złotych. 
 

www.cennik.poczta-

polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html 
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 W Mo i Ranie (dzielnica Selfors) znajduję się 

kościół katolicki, w którym urzęduje polski 

ksiądz. 

 

www.katolsk.no/ 

organisasjon/nn/Mosjoen/liturgi#MoiRana  

 

 
 

 17-18 czerwca to czas, w którym zaczynają się 

wyprzedaże w całym mieście, można znaleźć 

wiele przecen. Centrum handlowe AMFI otwarte 

jest do godziny 23.00. Wiele firm wystawia się na 

placach, organizowane są degustacje żywności. 

Warto w tym czasie przejść się po mieście. 
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 Będąc w Norwegii, warto zaopatrzyć się w kartę 

norweskiej sieci komórkowej. Aby to zrobić, 

należy udać się do salonu (np. Telenor w AMFI)  

i zarejestrować się w systemie (potrzebny jest 

dowód osobisty). Jest to korzystne finansowo, 

jeżeli chcemy być w kontakcie z ludźmi  

w obrębie tego kraju.  
 
 

 

http://www.telenor.no/privat/  
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 www.startsiden.no 

Strona internetowa z wiadomościami i innymi przydat-

nymi informacjami o Norwegii. 

 www.kart.gulesider.no  

Dokładna mapa z zaznaczonymi ulicami i numerami 

domów. 

 www.finn.no  

Strona z ogłoszeniami z różnych kategorii (sprzedaży, 

pracy itp.); odpowiednik polskiego portalu olx. 

 www.la4gy.no/wd/wx.html  

Strona zawierająca informacje na temat warunków 

pogodowych wraz z podglądem na żywo. 
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III 
 

 

 

Język i ludzie 
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1. Podział języka 

 

Język norweski oficjalnie jest podzielony na dwa 

standardy języka pisanego: Bokmål i Nynorsk. Jednak  

w Norwegii – z powodu niewielkiego zaludnienia i dużej 

powierzchni kraju – występuje bardzo duża liczba 

dialektów, często znacznie różniących się od siebie.  

Mroźne zimy występujące w poszczególnych obszarach 

tego kraju praktycznie uniemożliwiały swobodną komu-

nikację pomiędzy poszczególnymi osadami, co spra-

wiało, że język oficjalny kształtował się na danym 

obszarze pod wpływem kultury i tradycji danego regionu. 

Forma potoczna języka z danego terenu stawała się 

formą używaną na co dzień.  Do dziś dialekty stanowią 

nieodłączną część kultury i są związane z lokalnym 

patriotyzmem.    

Z oficjalnych danych wynika, że około 85% – 

90% mieszkańców Norwegii pisze w wariancie bokmål, 

niezależnie od dialektu
3
. Jest to również forma najczęś-

ciej nauczana na kursach językowych dla obcokra-

jowców. Również na naszych studiach wariant ten jest 

wiodący. Obecnie standardu Nynorsk używa 15 – 25% 

mieszkańców Norwegii
4
. 

                                                             
3
 Za: www.wikipedia.pl. 

4
 Tamże. 
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Uczniowie szkół podstawowych wybierają 

pomiędzy językiem bokmål a nynorsk jako podstawową 

odmianą języka. W szkole średniej uczą się również 

drugiej odmiany języka. 

 

 

www.ling.hf.ntnu.no/nos/nos_kart.html  

Strona, na której można usłyszeć, jak brzmią 

najważniejsze dialekty języka norweskiego. 
 

Nie da się jednoznacznie określić dialektu danego 

regionu. Nawet w obrębie gminy mogą występować 

różnice, a poszczególne odmiany mieszają się ze sobą. 
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2. RANVÆRING – dialekt gminy Rana 

 

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku  

w Mo i Ranie została zbudowana huta produkująca stal. 

W wyniku tego do miasta przybyli ludzie z różnych 

regionów Norwegii, aby pracować w przemyśle ciężkim. 

To wywarło bardzo duży wpływ na tutejszy dialekt  

i spowodowało różnorodność form tu występujących. 

Na obecny kształt tutejszego dialektu wpływ ma 

również bliskość granicy ze Szwecją. Jest to szczególnie 

zauważalne w tutejszej wymowie. 

Podczas naszego pobytu zaobserwowaliśmy wiele 

różnic pomiędzy tutejszym dialektem a standardami 

języka, którego się uczymy. Na samym początku 

zrozumienie go sprawia sporo trudności i – mimo 

znajomości języka – potrzeba czasu, aby zrozumieć  

w pełni drugą osobę. W obserwacjach pomógł nam 

serwis społecznościowy, na którym śledziliśmy głównie 

wypowiedzi ludzi związanych z Mo i Raną. 

 Najbardziej zauważalną różnicą jest zaimek 

osobowy: „ja” (bokmål: jeg). W dialekcie 

występuje forma „eg”. 
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 Również zaimek osobowy „wy” posiada 

odmienną formę: dere – dokk. 

 

 Okoliczniki rozpoczynające się w bokmålu na 

„hv”;  

Gdzie – hvor – kor 

 

Gdzie – hvor – ke (druga forma używana zamiennie) 
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Jak – hvordan – kordan 

 

Co – hva – ka 

 

Kto – hvem – kem 

 

Dlaczego – hvorfor – kefør 

 

 W niektórych przypadkach nieokreślona liczba 

mnoga rodzaju męskiego  

i nijakiego zamiast końcówki „-er” posiada koń-

cówkę „-a”.  

Dni – Dager – Daga 

 



72 

 

 Niektóre czasowniki pomocnicze ulegają 

skróceniu od formy podstawowej: 

Powinno się (å skulle)  

skal – ska 

 

 
 

- Pozostałe przykładowe wyrażenia: 

Z powrotem  

tilbake – tebake 

 

 
 

Jutro  

i morgen – i morra 

 

 
Te różnice są związane zarówno z dialektem (pisze się 

tak jak mówi), jak również odnoszą się do komunikacji w 

internecie i są związane ze skracaniem poszczególnych 

słów w wypowiedzi. 

Być (å være)  
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er – e 
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3. System nauki w lokalnym Kolegium 

Uniwersyteckim 

 

 

CAMPUS HELGELAND  

Budynek, w którym znajduje się Instytut Kolegium 

Uniwersyteckiego – Høgskolen i Nesna, do którego 

zostaliśmy przyjęci na praktyki. Swoje oddziały mają 

tutaj również: Høgskolen i Narvik oraz Universitetet  

i Norland. Można znaleźć tutaj także bibliotekę  

z bogatym zbiorem książek i filmów. 
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Zajęcia odbywają się tu w formie zbliżonej do 

naszych studiów zaocznych. Zjazdy są zwykle co dwa 

tygodnie. Kontakt z wykładowcami jest możliwy podczas 

ich dyżurów oraz poprzez kontakt mailowy. Duża część 

kierunków prowadzona jest w formie e-learningu (studia 

prowadzone przez internet). Studenci rozliczani są  

z projektów i zadań, które muszą zostać wykonane 

samodzielnie i w konkretnym terminie (najczęściej 

koniec semestru). W ciągu pracy student zobowiązany 

jest do informowania o aktualnych postępach i występu-

jących ewentualnie problemach. Ważnym elementem 

norweskiej edukacji jest zdolność do wyciągania wnios-

ków ze swojej pracy i poczynionych błędów oraz praca 

zespołowa. Rozwijanie krytycznej refleksji jest stawiane 

tu na pierwszym miejscu. 

Kontakt pomiędzy wykładowcą a studentem jest 

bezpośredni (bardzo powszechne jest mówienie sobie po 

imieniu) i przyjacielski. Jest to komfortowe i stwarza 

dobrą atmosferę w trakcie lat nauki. 

 

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND  

Organizacja naukowa, której celem jest oferowanie 

możliwości kształcenia w różnych dziedzinach. Ściśle 

współpracuje z ośrodkami akademickimi i stanowi 

centrum kształcenia regionu.  

 

www.kph.no/forside 
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4. Jacy są Norwedzy? 

 

Jest to spojrzenie na Norwegów z naszego punktu 

widzenia, na podstawie wielu rozmów z poznanymi tutaj 

osobami oraz sytuacji, których byliśmy świadkami. 

Nasza obserwacja odnosi się głównie do mieszkańców 

północnej części kraju. 

Główną cechą różniącą ich od innych narodów 

jest skromność, wrodzona ostrożność i oszczędność  

w wyrażaniu emocji. Mimo że w Norwegii standard 

życia jest bardzo wysoki, to ludzie z reguły tego nie 

okazują. Obok starego, niepozornie wyglądającego 

domku można zobaczyć drogie auta, często z napędem na 

cztery koła. Z drugiej strony na drogach można także 

spotkać się z wieloma starymi samochodami, które mimo 

wieku spełniają swoją rolę dla właściciela.  

Norwedzy cenią sobie praktyczność, jest ona dla 

nich ważniejsza niż wygląd. Na ulicach często można 

spotkać ludzi ubranych tak, jakby mieli zamiar wybrać 

się na górską wycieczkę. Ludzie tutaj od najmłodszych 

lat cenią sobie kontakt z naturą i lubią z nią obcować. 

Nawet najbogatszy biznesmen zamiast jechać na urlop do 

ciepłych krajów i luksusowych hoteli, woli pojechać do 

swojej hytty (domku letniskowego) i spędzić ten czas  

z dala od cywilizacji.  
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Mieszkańcy, szczególnie terenów północnych, są 

bardzo pomocni i przyjaźnie nastawieni, jednak 

podchodzą z pewnym dystansem do drugiego człowieka 

(w szczególności w stosunku do obcokrajowców). Przez 

to trudno się z nimi zaprzyjaźnić, gdyż grupy dobrych 

znajomych są bardzo zawężone i składają się z osób 

zaufanych. Potrzeba wiele czasu by wejść w to środo-

wisko i nauczyć się odczytywania intencji i emocji, ze 

względu na zupełnie odmienną mentalność.  

Wszystko dzieje się tutaj w wolnym tempie, 

nigdzie nikomu się nie spieszy i nikt nie szuka 

problemów tam, gdzie ich nie ma. Dla Norwegów nie ma 

sytuacji bez wyjścia, żyją beztrosko i bez zbędnych 

zmartwień. Cenią sobie prywatność i nie lubią ludzi 

nachalnych. 

Norwegia znajduje się w czołówce przodujących 

państw świata pod względem poziomu życia. 
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Podsumowanie 

 

Mo i Rana – w naszym odczuciu – jest miastem 

dającym wiele możliwości, co z początku trudno 

zauważyć. Ze względu na swoje położenie jest świetną 

bazą wypadową, zarówno pod względem podróży koleją, 

jak i samochodem. Przez miasto przebiega główna droga 

łącząca południe z północą. Dominuje tu krajobraz 

przemysłowy, lecz wszystko tutaj ma swój urok. 

Uważamy, że na uznanie zasługuje architektura miasta, 

która świetnie łączy wymiar praktyczny z estetycznym. 

W szczególności lokalizacja centrum, które choć jest 

małe, to można w nim znaleźć naprawdę wszystko. 

Byliśmy pod wrażeniem tego, jak świetnie 

funkcjonuje norweski system szkolnictwa wyższego. 

Zaawansowana technologia i nauka z dużym naciskiem 

na media są rzeczami pozytywnie wpływającymi na 

zaangażowanie studenta oraz rozwój indywidualny. 

Bardzo dobrze działa tutaj komunikacja na różnych 

szczeblach, co szczególnie mogliśmy zauważyć przyglą-

dając się codziennej pracy ludzi odpowiedzialnych za 

poprawne funkcjonowanie uczelni. 

Potrzeba trochę czasu, aby zaznajomić się z nor-

weskim trybem życia, tutejszymi zasadami i kulturą. 
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* * * 

 

Pisząc ten przewodnik, chcieliśmy choć w małym 

stopniu zaoszczędzić Wam czasu, abyście mogli od 

samego początku wykorzystać pobyt w mieście  

i przeznaczyć go w pełni na naukę i poznawanie uroków 

Norwegii.  

Trzy miesiące spędzone tutaj pozwoliły nam 

zadomowić się i poznać ten kraj, ale – naszym zdaniem – 

potrzeba lat, aby w pełni zrozumieć pewne zasady 

rządzące tym państwem. Tak jak potrzeba lat, aby biegle 

władać językiem.  

Podczas trwania praktyk warto mieć oczy szeroko 

otwarte, być otwartym na nowe możliwości i podejmo-

wać wyzwania. Takiego wyjazdu nie powinno się 

spędzać, siedząc w pokoju. Trzeba samemu organizować 

sobie czas, zamiast narzekać na brak zajęć. To ile 

wyniesie się z tego pobytu, zależy wyłącznie od nas. 

Najlepszym dla nas sposobem na zdobywanie doświad-

czenia było podróżowanie i kontakt z miejscowymi 

ludźmi. To dało nam możliwość wyrobienia sobie zdania 

na temat całej Norwegii, a nie tylko jej części.  
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