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Jest sroga zima, a o lecie 
wciąż myślę nieśmiało,
kiedy z wiatrem i złotą kulą słońca,
znów wyruszę na włóczęgę wspaniałą…
Piotr Frankiewicz

Przypomniała nam się taka stara 
piosenka. Może dlatego, że do tej 
pory lato było naszą ulubioną porą 

na włóczęgi. Jednak w grudniu 2 016 roku 
wiele się zmieniło. Podróżując mroź-
ną nocą drogą prowadzącą pomiędzy 
obficie pokrytymi śniegiem drzewami, 
stwierdziliśmy, że podróże w innych 
porach roku także potrafią być piękne.

Zbieg kilku okoliczności oraz 
nasza zdolność do podejmowania 
spontanicznych decyzji zaowocowały 
pionierską dla nas, zimową wyprawą 

na północne rubieże kontynentu. 
Zamarzyło nam się na własne oczy 
zobaczyć Aurorę Borealis. W tym celu 
należało dojechać poza koło polarne.

Zimowa jazda
Kiedyś pisaliśmy, jak jeździ się latem po 

Norwegii. Z grubsza tak samo jest w Szwe-
cji i Finlandii. Zimą między tymi krajami 
też większych różnic nie ma. Drogi, poza 
kilkoma wyjątkami, nie są odśnieżane do 
asfaltu, ani niczym posypywane. Ozna-
cza to, że pozostała po przejeździe pługu 
warstewka śniegu szybko zostaje ubita 
oponami samochodów i lodowacieje. Gdy 
jedzie się płynnie i spokojnie, to nawet 
niekoniecznie da się ten lód pod kołami 
odczuć. Wystarczy jednak niespodziewana 
sytuacja i konieczność gwałtowniejszego 

hamowania, by cudzoziemski turysta we 
własnym samochodzie szybko mógł się 
przekonać, czy jest wystarczająco dobrym 
kierowcą. Nie bez powodu piszę „cudzo-
ziemski”, bo mieszkańcy Skandynawii 
zimą używają opon z kolcami, które bez 
trudu wbijają się w szklistą nawierzchnię, 
zapewniając należytą przyczepność.

My musieliśmy polegać po prostu 
na oponach zimowych i własnych umie-
jętnościach. Zwłaszcza że zaśnieżone 
i oblodzone drogi to nie jedyny problem 
zimą na północy półwyspu. Osobną 
kwestią jest noc polarna. Im dalej za kołem 
polarnym, tym grudniowy dzień staje 
się krótszy, a pełna ciemność zapada już 
o godzinie czternastej. Poza brakiem moż-
liwości podziwiania mijanych widoków 
niesie to ze sobą także pewne zagrożenia.
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Renifery, poza krótkimi okresami 
spędów, większość roku pasą się, gdzie 
tylko chcą i wędrują, jak chcą. Nie zważają 
przy tym na pędzące drogami samochody 
i przekraczają je flegmatycznie się wlokąc, 
kopyto za kopytem. Latem, gdy długo jest 
jasno i zwierzaki widać z daleka, nie jest 
to takim problemem jak zimą. Klika razy 
zdarzyło nam się, że prawie pogłaskali-
śmy samochodem zady tych sympatycz-
nych rogaczy. Sytuacja była zawsze dość 
podobna. Pojawiały się nagle w blasku 
świateł, wychodząc spokojnie na dro-
gę. Nie reagowały na sygnał klaksonu, 
a lekkie przyhamowanie kończyło się 
poślizgiem, grożącym zderzeniem (mniej 
lub bardziej niebezpiecznym, w zależności 
od prędkości jazdy). Trzeba było szybko 
wyprowadzić  Subaru z poślizgu i po odzy-
skaniu sterowności zmieścić się pomiędzy 
przechodzące reny lub ominąć je bokiem.

Po takiej pierwszej przygodzie 
przestaliśmy się dziwić, że miej-
scowi montują na samochodach 

dalekosiężne reflektory lub całe listwy 
świetlne o gigantycznym zasięgu.

Wyścigi z wiatrem
Jeśli aktywność słoneczna jest odpo-

wiednio silna, to samo wystąpienie zorzy 
polarnej na określonych szerokościach 
geograficznych jest po prostu pewne. Osob-
ną kwestią jest możliwość zaobserwowania 
tego niesamowitego zjawiska geofizycz-
nego. Gdy niebo zakrywają chmury, to 
są one jak kurtyna odgradzająca scenę 
od widowni. Pierwsze skrzypce gra tu 
pogoda, dlatego jednym z najważniejszych 
elementów naszego ekwipunku był laptop 
z dostępem do internetu, gdzie na bie-
żąco sprawdzaliśmy prognozy zarówno 
Aurory, jak i aury. Zwłaszcza ta druga lubi 
się zmieniać dosłownie z godziny na go-
dzinę. Długoterminowe nie sprawdziły 
się w zasadzie wcale, a krótkoterminowe 
zmieniały się w ciągu dnia. Gdy rankiem 
informacja na stronie pokazywała na wie-
czór czyste niebo w jakimś miejscu, to 

wczesnym popołudniem ta sama prognoza 
przepowiadała już zachmurzenie i opady. 
I najczęściej ta druga się sprawdzała.

Takim sposobem, z jednej strony 
z nosem w laptopie, z drugiej obserwu-
jąc otoczenie i patrząc, skąd wieje wiatr 
i w którą stronę goni chmury, jeździliśmy 
z miejsca na miejsce, szukając skrawka 
czystego nieba. Jak na ironię, najczęściej 
sytuacja była taka, że w ciągu dnia i po 
zapadnięciu zmroku, ale sporo za wcześnie 
na aktywność zorzy, niebo cechował 
prawie całkowity brak zachmurzenia. Im 
później, tym robiło się pochmurniej.

Nasza szczęśliwa gwiazda jednak nas 
nie opuściła i przez cztery wieczory z rzędu 
mogliśmy cieszyć oczy świetlnym spekta-
klem. Pierwsze spotkanie było nieśmiałe, 
gdy zielona poświata ledwie przebijała 
między gęstymi chmurami. Drugiego dnia 
Aurora złapała nas znienacka na granicach 
miasta Alta w Norwegii, znacznie wcze-
śniej, niż się spodziewaliśmy, bo już po sie-
demnastej. Tym razem mieliśmy wrażenie, 

że jeśli tylko wyciągniemy ku niebu ręce, 
zanurzymy je w tańczącym, wirującym 
barwami świetle. Pokaz był tak intensywny, 
że w obserwacji nawet nie przeszkadzała 
nam iluminacja niedalekiego miasta i re-
flektory przejeżdżających obok samocho-
dów. Inaczej było ze zdjęciami – tu każdy 
dodatkowy lumen zostawiał widoczny ślad.

Wyraźnie widać, kiedy zorza nadchodzi 
i kiedy odchodzi, przepływając po niebo-
skłonie. Pod Alta moment zakończenia po-
kazu zbiegł się z napływem szarej zasłony. 
Tego wieczoru Aurory już nie zobaczyliśmy.

Kolejne magiczne widowiska oglą-
daliśmy już z przydrożnych parkingów, 
na mniej uczęszczanych drogach, z dala od 
łuny miasta. Coraz mocniej za to przyświe-
cał nam rosnący księżyc. Trzeciego dnia 
mogliśmy do późnej nocy podziwiać aż trzy 
pokazy. Po pierwszym, wciąż na terenie 
Norwegii, gdy niebo zasłoniła bura kurtyna, 
ruszyliśmy w stronę granicy finlandzkiej. 
Prześcignęliśmy wiatr oraz nawiewane 
przez niego chmury i znów cieszyliśmy się 
zorzą. Trzeci raz, gdy już pogodziliśmy się, 
że to koniec na ten wieczór, zaskoczyła nas 
w Finlandii, gdy zatrzymaliśmy się, by za-
tankować na małej, samoobsługowej stacji.

Podobnie wyglądał czwarty wieczór 
z Aurorą. Cały dzień cieszyliśmy się 
piękną pogodą, a po zmroku nadcią-
gnęły chmury i znów musieliśmy ru-
szyć w drogę na poszukiwanie skrawka 
czystego nieba. Udało się dwa razy – dwa 
pożegnalne spektakle, gdy wstęgi tańczy-
ły na nieboskłonie, mieniąc się zielenią, 
połyskując fioletem, czerwienią i złotem.

Teoretycznie zorzę można pooglądać 
na zdjęciach lub filmach, jednak tkwie-
nie na zimnie ma urok, którego nic nie 
jest w stanie zastąpić. W oczekiwaniu 
na pokaz przytupuje się i zaciera ręce, 
ale gdy tylko północne światło nadciągnie, 
nie przeszkadza szczypiący w policzki 
i nos mróz, czy powiewy lodowate-
go wiatru. Przyziemna rzeczywistość 
przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.

W oczekiwaniu na Aurorę
Wiemy, że zorza pojawia się nocą, 

teoretycznie od dwudziestej. Co robić, 
poza samą jazdą, do tego czasu? Wbrew 
pozorom Północ ma wiele do zaoferowania 
nie tylko latem. Na turystów czeka zwie-
dzanie wielu ciekawych miejsc, przejażdż-
ki skuterami i psimi oraz reniferowymi 

zaprzęgami, jazda na nartach na oświe-
tlonych stokach oraz pewnie wiele innych 
atrakcji, na które sami nie zwracaliśmy 
uwagi. Dla nas priorytetem była Auro-
ra, więc niepewni, gdzie znajdziemy się 
następnego dnia lub nawet za kilka godzin, 
zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, co 
wymagało wcześniejszego umawiania się.

Ryzykanci mogą połączyć oglądanie 
zorzy z inną atrakcją, np. wybrać się 
na nocną przejażdżkę saniami w głąb 
tundry. Jednak miejsce trzeba zare-
zerwować i często opłacić wcześniej, 
a – ze względu na szybko zmieniającą się 
pogodę – nikt nie da gwarancji, że głów-
ny cel wyprawy uda się zrealizować.

Lodowe hotele
Od ładnych paru lat w kilku miej-

scach w Skandynawii można skorzystać 
z nieco nietypowej możliwości spędzenia 
nocy – w otoczeniu śniegu i lodu, w tem-
peraturze poniżej zera stopni. Mimo 
wysokich cen zainteresowanie noclegiem, 
imprezą czy po prostu zwiedzaniem jest 
olbrzymie. Nic dziwnego, bo z pewno-
ścią jest to w pewien sposób ekstremalne 
i ekscytujące przeżycie. Taki hotel skusił 
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Dzięki mroźnej Północy i braku weba-
sta wszystkie noclegi na tej wyprawie 
mieliśmy gwarantowane we własnym, 
mobilnym lodowym hotelu, którego szyby 
z obu stron mróz zdobił w fantazyjne esy-
-floresy. I to bez dodatkowych kosztów.

Klienci hotelu w pokoju spędzali wy-
łącznie noc, zaopatrzeni w ciepłe śpiwory. 
Czyli dokładnie tak jak my. Z tym, że nas 
z rana nikt z łóżka nie wyganiał, żeby 
zwolnić pomieszczenie dla zwiedzają-
cych. Klienci hotelu po nocy udawali się 
na śniadanie do restauracji. My w sumie 
często też, bo po tych mroźniejszych 
nocach nawet nie dało się napić wody, 
całkowicie zamarzniętej w butelce.

Sytuacja zmieniała się na o wiele 
przyjemniejszą, gdy tylko uruchomi-
liśmy silnik i nagrzaliśmy wnętrze.

Własnym śladem
Wiele lat temu, kierując się na Nord-

kapp, wjeżdżaliśmy z Finlandii do 
Norwegii drogą nr 93, prowadzącą do 
Alta. Teraz, w pogoni za pogodą i zorzą, 
także wjechaliśmy na ten szlak. Tym 
razem Norwegia powitała nas zmrokiem 
i mrozem. W takich warunkach zrezy-
gnowaliśmy z ponownego odwiedzenia 
muzeum na świeżym powietrzu w Kau-
tokeino i bez przystanku pojechaliśmy 
dalej, prosto na wybrzeże. Po ciemku 
nie mogliśmy podziwiać gór, ani dna 

wąwozu, którym poprowadzona jest 
droga. Jednak mogliśmy sobie tak ustalić 
powrót, by pokonać tę trasę za dnia.

Poranek przywitał nas chmurami, 
które nie zniknęły do wieczora. Mieli-
śmy wrażenie, że słońce tego dnia nie 
wzeszło w ogóle. Mimo to nie podda-
waliśmy się i dziękując projektantom za 
liczne miniparkingi, zatrzymywaliśmy 
się na krętej drodze, by móc na spokojnie 
podziwiać zimowy krajobraz i porów-
nywać go z letnimi wspomnieniami.

Latem w skandynawskich górach 
na każdym kroku szemrze strumień, 
a ze zboczy spływają spienione kaska-
dy. Północny mróz jednak ścina wodę 
i zamienia wodospady w lodowe formacje. 
Trzeba podejść blisko, by spod półprze-
źroczystej kotary usłyszeć szum strugi.

Tak nam się spodobało wędrowanie 
własnym śladem sprzed lat, że postano-
wiliśmy zajrzeć ponownie w dwa inne 
miejsca. Pierwszym było Rovaniemi, 
a raczej zlokalizowana tuż pod miastem 
Wioska Świętego Mikołaja. Przez te kilka 
lat, odkąd tu byliśmy, po raz pierwszy, 
rozbudowała się i jeszcze bardziej skomer-
cjalizowała. Półki niezliczonych sklepików 
z pamiątkami nie wypełniają jednak ręcz-
nie robione, klimatyczne figurki i ozdoby, 
ale bibeloty z masowej produkcji i zabawki 
z filmów Disneya. Tylko na poczcie nic się 
nie zmieniło. Stojaki pełne kolorowych 

kartek, na ścianach i pod szkłem na stołach 
wyeksponowane wybrane listy od dzieci 
z całego świata. I zapracowane elfy. Jedne 
stoją za ladą, inne segregują dla Mikołaja 
korespondencję, która przed samymi świę-
tami napływa wzmożonym strumieniem.

W drodze na południe zatrzymali-
śmy się też w Kukkolankoski nad Torne, 
gdzie latem odbywają się tradycyjne poło-
wy łososi. Teraz osada, zasypana śniegiem, 
była pusta i cicha. Elementy rozebranych 
pomostów kryły się pod wielkimi zaspami 
na brzegu. Skuta lodem na prawie całej 
długości rzeka na tym krótkim, rwącym 
odcinku zrezygnowała z trwałej pokrywy 
i mogliśmy obserwować, jak bure wody 
przetaczają się, pieniąc, po głazach.

Okoliczni mieszkańcy nie przejmują 
się pogodą i ryby łowią cały rok. Aby tra-
dycji stało się zadość, Jacek i teraz po 
prostu musiał dołączyć do rybaka i wraz 
z nim wydobyć zdobycz spod lodu.

Aż nadszedł czas powrotu i znów 
jechaliśmy drogą E4 przez Szwecję, 
tym razem na południe. Z każdym kilo-
metrem było coraz mniej śniegu, szosa 
robiła się bardziej czarna, a dzień coraz 
dłuższy. To była pierwsza nasza zimowa 
włóczęga, ale okazała się na tyle nieza-
pomniana i wspaniała, że parafrazując 
tytuł książki jednej z naszych ulubionych 
autorek, Marty Krajewskiej, mówimy: 
„będziemy czekać mrozów...”.

i nas. A ponieważ zmierzaliśmy do gminy 
Kiruna, to niejako z automatu skierowa-
liśmy się do leżącej w jej obrębie miejsco-
wości Jukkasjärvi z Ice Hotel w centrum.

Zanim przejdziemy do meritum, należy 
wyjaśnić pewną rzecz. Hotel nazywa się 
lodowy, ale wcale nie jest zbudowany 
z samego lodu. Ani śniegu. Oczywiście oba 
te materiały występują solo, ale w formie 
ozdób i wykończeń. Główna konstrukcja 
zbudowana jest ze specjalnej mieszaniny 
śniegu i lodu, zwanej snice (z angielskiego 
snow + ice), stworzonej poprzez odpowied-
nie nawadnianie śniegu. Taki materiał jest 

trwalszy i ma znacznie lepsze właści-
wości izolacyjne.

Gości w Jukkasjärvi wita drewniana 
zabudowa głównego budynku z recepcją 
oraz kilku rzędów klasycznych domków. 
To najstarsza część hotelu, ta tradycyj-
na. Za nimi, pod śniegiem, chowa się 
konstrukcja właściwego Lodowego Hotelu, 
a raczej dwie. Jedna to część całoroczna, 
obok – w trakcie naszej wizyty wciąż 
w budowie – sezonowa. Troszkę niele-
galnie plącząc się po sezonowej części, 
mogliśmy zerknąć na kulisy powsta-
wania zimowego arcydzieła. Niektórzy 
z artystów wykańczających swoje pokoje 
z chęcią odpowiadali na nasze pytania, 
inni po prostu z uśmiechem odpowiadali 
na pozdrowienia. Aż znalazł się ktoś, 
kto, wprawdzie grzecznie, ale jednak 

wygonił nas – dla naszego bezpieczeń-
stwa, w końcu to jednak plac budowy.

Nadeszła pora oficjalnego zwiedzania, 
które rozpoczyna się z przewodnikiem. 
Tego dnia, w samo południe (czyli tuż 
przed zachodem słońca), termometr 
wskazywał minus osiemnaście stopni 
Celsjusza, więc wszyscy odetchnęli z ulgą, 
gdy po wstępnej pogadance pod chmurką 
przekroczyliśmy drzwi hotelu. Wreszcie 
mogliśmy się ogrzać przy minus pię-
ciu. Taka temperatura panuje cały czas 
wewnątrz snice’ owej budowli. I w takiej 
temperaturze goście spędzają tu noc.

Pokoje nie są duże, wyjątkiem jest 
jeden apartament. Standardowe wypo-
sażenie pokoju stanowi jedynie zbudo-
wane z czystego lodu łóżko, wyposażone 
w drewniany stelaż z materacem, wyłożo-
nym skórami z reniferów. Resztę tworzą 
ozdoby. Każdy pokój jest inny, ma swoją 
nazwę, tematykę i klimat. A te co roku są 
nowe. Bowiem rokrocznie ogłaszany jest 
konkurs, na który wpływają tysiące zgło-
szeń od artystów z całego świata. Wybrań-
cy zapraszani są na przełomie listopada 
i grudnia do zrealizowania swych idei 
i wyobrażeń w śnieżnej rzeczywistości.

Jeszcze przed wyjazdem z domu 
poważnie zastanawialiśmy się nad 
uszczupleniem zawartości konta o koszt 
noclegu w jednym z lodowatych pokoi. Po 
pierwszej nocy w Szwecji jednak oka-
zało się, że nie musimy wydawać stosu 
pieniędzy na nocleg w zimnicy. 
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