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  Szczecin po raz kolejny zbliża regiony leżące po obu stronach Bałtyku. 
Jako nowoczesna i otwarta metropolia oferuje spotkania biznesu i nauki, innowacji 
i technologii, a także odmiennych stylów i trendów artystycznych. 5. Dni Skandynawskie 
odbyły się w dniach 10-13 maja 2018 r. 

  Ideą wydarzenia jest stworzenie warunków na płaszczyźnie biznesu, 
kultury czy edukacji, które sprzyjają i stwarzają realne możliwości dla nawiązywania współ-
pracy pomiędzy Szczecinem a Skandynawią. Dni Skandynawskie wpisały się już na stałe 
do kalendarza wydarzeń, stały się marką. Z pewnością wydarzenie nie miałoby tak 
szerokiego zasięgu gdyby nie zaangażowanie wielu szczecińskich instytucji oraz ambasad 
krajów skandynawskich. Tegorocznym partnerem strategicznym była Ambasada Szwecji, 
wydarzenie objął honorowym patronatem Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

  5. Dni Skandynawskie uświetniła Gala Inauguracyjna w Filharmonii 
im. Stanisława Karłowicza w Szczecinie. Piękna sceneria, interesujące rozmowy, pyszne 
przekąski oraz ciekawy repertuar podkreśliły wyjątkowość tegorocznego, jubileuszowego 
wydarzenia. Drugi dzień  poświęcony był przedstawicielom biznesu. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom i zainteresowaniom przedsiębiorców zaproponowaliśmy nową, wzbogaconą 
formułę Scandinavian Business Connect. Na jednej płaszczyźnie, w tym samym czasie 
skumulowano narzędzia wsparcia biznesu. Speed business meeting, spotkania z ekspertami, 
warsztaty dotyczące międzykulturowości czy strefa HR były doskonałą okazja do nawią-
zania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Spotkania te dawały także 
szansę na wymianę doświadczeń oraz rozwój współpracy międzynarodowej z podmiotami 
gospodarczymi krajów skandynawskich.

  Kolejne dni to szereg wydarzeń towarzyszących związanych z szeroko 
rozumianą kulturą, edukacją czy sportem. Mieszkańcy i turyści zainteresowani skandy-
nawskim stylem życia udali się na Rodzinny Piknik Skandynawski na Alei Kwiatowej, 
a najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w warsztatach żeglarskich na szczecińskiej Marinie. 
Każdy znalazł ciekawe dla siebie wydarzenia pośród licznych projekcji filmów, wystaw 
i koncertów. Miłośnicy jazzu usłyszeli skandynawskie akcenty podczas tegorocznej edycji 
międzynarodowego festiwalu Me.Ba. Bogaty program pozwolił każdemu z nas na lepsze 
poznanie kultury i obyczajów skandynawskich.

WSTĘP

INTRODUCTION
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  Szczecin once again brings closer the regions lying on both shores of the 
Baltic Sea. As a modern and open metropolis, Szczecin is a meeting place for business, 
science, innovation, technology, different styles and artistic trends. The 5th Edition of Scandi-
navian Days took place on May 10-13, 2018. 

  The idea behind the event is to create favourable conditions for business, 
culture or education to foster cooperation between Szczecin and Scandinavia. The Scandi-
navian Days have become a permanent item on the city agenda and a brand itself. Certainly, 
the event would not have been so popular without the involvement of many Szczecin 
institutions and embassies of Scandinavian countries. This year’s strategic partner was the 
Embassy of Sweden, and the event was held under the honorary patronage of the Minister 
of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

  The Inauguration Gala at the Mieczysław Karłowicz Philharmonic 
Orchestra in Szczecin added splendour to the 5th Edition of Scandinavian Days. Beautiful 
scenery, interesting conversations, delicious snacks and an engaging repertoire underlined 
the uniqueness of this year’s jubilee edition. The second day was dedicated to business. 
To meet the needs and interests of entrepreneurs, we suggested a new, enriched form 
of the Scandinavian Business Connect. Business support tools were gathered in one place 
at the same time. Speed   business meetings, seminars with experts, workshops on intercul-
turality and the HR area were an excellent opportunity to establish contacts with potential 
foreign partners. These meetings also provided an opportunity to exchange experiences 
and develop international cooperation with business entities from Scandinavian countries.

  Several additional events related to culture, education or sports took place 
the following days. Residents and tourists interested in Scandinavian lifestyle joined the 
Family Scandinavian Picnic on Kwiatowa Avenue, and the youngest could participate 
in sailing workshops at the Szczecin Marina. Visitors had many films, exhibitions and con-
certs to choose from. Jazz enthusiasts could listen to Scandinavian musicians during this 
year’s edition of the International Jazz Festival ME.BA. A rich programme of events allowed 
each of us to get to know Scandinavian culture and customs better.
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Szanowni Państwo,

 Cieszę się, że już po raz piąty mogliśmy wspólnie uczestniczyć w działaniach 
tworzących platformę pomiędzy Skandynawią i Szczecinem jaką są Dni Skandynawskie. 
Tegoroczne, jubileuszowe wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców oraz turystów, 
biznesmenów i rodziny z dziećmi. Każdy znalazł coś dla siebie i wspólnie tworzył więź 
przybliżającą nasze kraje do siebie.
  
 Kluczem do trwałej współpracy jest wzajemne zrozumienie, dlatego też dużo uwagi 
poświęciliśmy warsztatom i wykładom dotyczącym różnic kulturowych, kultury pracy, ale 
także codziennego życia. Poprzez liczne spotkania, prezentacje i wystawy każdy mógł 
poczuć zarówno bliskość jak i różnorodność krajów nordyckich. Wydaje mi się, że właśnie 
ten wątek podobieństw i różnic Polaków i Skandynawów stał się niepisanym tematem 
przewodnim 5. Dni Skandynawskich.

SŁOWO 
PREZYDENTA
MIASTA

FROM THE MAYOR
OF THE CITY
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 Naszymi gośćmi, a zarazem współorganizatorami byli ambasadorowie Danii, 
Szwecji i Norwegii oraz Pierwszy Sekretarz Ambasady Finlandii, a także burmistrzowie 
i przedstawiciele miast partnerskich Szczecina i zaprzyjaźnionych. 

 Już za chwilę rozpoczynamy wspólną pracę nad kolejną edycją wydarzenia, 
a ja już teraz serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałem podsumowującym 
Dni Skandynawskie 2018.

Ladies and Gentlemen,

 I am delighted to admit it was the fifth time our city participated in the Scandinavian 
Days, an event that provided a platform for Scandinavia and Szczecin. This year’s jubilee 
edition attracted many residents as well as tourists, businessmen and families. All visitors 
could find something interesting for them, thus developing a bond that brought our coun-
tries closer.

 Mutual understanding is the key to a long-term cooperation, which is why we 
paid a lot of attention to workshops and lectures on cultural differences, work culture, and 
everyday life. With numerous meetings, slide shows and exhibitions, everyone could feel 
both the closeness and diversity of Nordic countries. It seems to me that an issue of similarities 
and differences between Poles and Scandinavians was the main, yet unofficial, topic of the 
5th Edition of Scandinavian Days.

 The event was attended and co-organised by ambassadors of Denmark, Sweden 
and Norway, the First Secretary of the Embassy of Finland, mayors and representatives 
of Szczecin twin towns and sister cities. 

 We are about to start working on the next edition of the event. In the meantime, 
please take a moment to read the summary of the Scandinavian Days 2018.

Prezydent Miasta Szczecin
Mayor of Szczecin 
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OKIEM AMBASADORÓW 

UNDER THE EYE OF AMBASSADORS 

 Dziękuję miastu Szczecin za zorganizowanie 
Dni Skandynawskich 2018! Szczecin i Województwo 
Zachodniopomorskie mają ogromne znaczenie dla 
Szwecji i szwedzkiego biznesu. Dni Skandynawskie 
pokazują, jak dynamiczny jest ten region oraz pod-
kreślają otwartość przedstawicieli administracji 
publicznej, biznesu i społeczeństwa. To wydarzenie 
stało się prawdziwym miejscem spotkań różnych 
podmiotów z całego regionu. Naprawdę doceniam 
wszystkie dyskusje, w których wziąłem udział podczas 
mojego pobytu w Szczecinie oraz nowe kontakty, 
które nawiązałem. Szwecja wierzy w ten region. 
Pragniemy zwiększyć naszą obecność w Szczecinie 
i zintensyfikować działania, a Dni Skandynawskie 
są idealną okazją, by te pragnienia zrealizować. Jeszcze 
raz dziękuję i już cieszę się na kolejną wizytę w Szczecinie. 

 Thank you Szczecin, for organizing the Scandi-
navian Days 2018! Szczecin and the Zachodniopomor-
skie region are of great importance for Sweden and 
Swedish business. The Scandinavian Days show how 
dynamic the region is and underline the openness of 
public administration, business and society overall. 
This event has become a true meeting point between 
the region and Scandinavia and I truly appreciate all 
the discussions I had during my stay in Szczecin and 
all the new contacts I made. Sweden believes in this 
region and our ambition is to increase our presence 
and activities, we believe that the Scandinavian Days 
in Szczecin are the perfect scene to accelerate this 
ambition. Thank you once again and I look forward to 
visiting Szczecin soon again.

Stefan Gullgren

Ambasador Szwecji /
Ambassador of Sweden
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 Bardzo się cieszę, że Ambasada Finlandii mogła 
ponownie wziąć udział w tegorocznych Dniach Skan-
dynawskich w Szczecinie. Skala współpracy między 
Skandynawią a Polską w tym regionie robi ogromne 
wrażenie. Chociaż fińska obecność w Szczecinie jest 
skromna w porównaniu z innymi krajami skandynaw-
skimi, zacieśniające się stosunki gospodarcze oraz 
współpraca między naszymi krajami bardzo mnie cieszą. 

 Z niecierpliwością czekam na pełną realizację 
wielkiego potencjału, jaki Szczecin i cała Polska mogą 
zaoferować fińskiemu biznesowi. Obecnie ponad 200 
fińskich firm zapewnia zatrudnienie tysiącom osób 
w Polsce, a w wielu sektorach działalności utrzymuje 
się stały wzrost.

 Fińskie firmy inwestują w Szczecinie, co nie 
jest dla nas zaskoczeniem. Ponad 80% naszego 
handlu zagranicznego odbywa się drogą morską, 
przez Morze Bałtyckie, a 40% eksportu pochodzi 
z krajów nadbałtyckich. 

 Inwestycja fińskiego producenta maszyn, 
żurawi i podnośników Cargotec w Stargardzie Szcze-
cińskim przyciągnęła inne fińskie firmy do regionu. 
Miejmy nadzieję, że tak pozostanie.

 Morze Bałtyckie łączy nas na wiele sposobów. 
Cieszymy się, że fińska flaga powiewa przy siedzibie 
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego 
w Szczecinie. Wiele różnych organizacji oraz instytucji 
promuje współpracę między naszymi krajami i choć 
wiele z nich ma charakter międzyrządowy, sprzyjają 
one dynamicznemu rozwojowi oddolnych inicjatyw. 
Współpraca między Województwem Zachodnio-
pomorskim a fińskim regionem Uusimaa w zakresie 
transportu, kultury i przedsiębiorczości młodych 
to jeden z przykładów takich przedsięwzięć.

 Potencjał turystyczny Morza Bałtyckiego jest 
ogromny. Liczymy na rozwój ruchu turystycznego 
między Polska a Finlandią. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości coraz więcej polskich turystów odwiedzi 
Finlandię, a Finowie złożą wizytę w imponującej 
Filharmonii Szczecińskiej. Wierzę, że Dni Skandynaw-
skiego wniosą ogromny wkład w rozwój branży tury-
stycznej.

 

Hanna Lehtinnen

Ambasador Finlandii /
Ambassador of Finland
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 I am really happy that Embassy of Finland 
could again participate in this year's Scandinavian 
Days in Szczecin. It was impresing to notice the extent 
of cooperation between Scandinavian countries and 
Poland in this region. Although Finnish presence 
in Szczecin area is minor in comparison with other 
Scandinavian countries, I am really glad to see the 
intensifying economic relations and growing cooper-
ation between us. 

 I am looking forward to seeing the full realiza-
tion of the great potential that the Szczecin area and 
the entire Poland offer to Finnish business. At present, 
over 200 Finnish companies provide employment for 
thousands of  people in Poland and a steady growth 
has remained in many fields of business .

 The Finnish companies' investments have also 
flown to the Szczecin area and that is not surprise to 
us. Over 80 percent of our foreign trade goes through 
the Baltic Sea and 40 percent of Finnish trade is con-
ducted between the Baltic countries. The Finnish 
industrial machinery company Cargotec's invest-
ments to Szczecin have pulled along other Finnish 
companies to the area and hopefully shall continue 
to do so.

 The Baltic Sea connects us in many ways and 
a variety of organizations and other institutions 
promote cooperation between us. We are glad to see 
the Finnish flag flying at the MNCNE headquarters in 
Szczecin. Although many of these organizations are 
of inter-governmental nature, they also give a boost 
to a widespread grass root co-operation. Recent 
cooperation between the Zachodniopomorskie 
voivodeship and the Finnish region Uusimaa in the 
areas of transportation, culture and entrepreneurship 
of young people are one of the good examples of the 
valuable and important work done together.

 Recreational value of the Baltic Sea is remark-
able and we are looking forward to seeing the tourism 
potential between Finland and Poland picking up. 
In the future, we might see a growing number of the 
Polish tourists enjoying our beautiful archipelago and 
Finnish travelers visit the impressive concert hall of 
the Szczecin Philharmonic.  I believe in huge contribu-
tion of SD also in the field of tourism industry.
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Panie Prezydencie, Drodzy Goście!

 Bardzo dziękuję Prezydentowi Szczecina 
i Miastu Szczecin za ponowne zorganizowanie Dni 
Skandynawskich. Zawsze z przyjemnością wracam 
do Waszego miasta. Szczecin i Województwo Zachod-
niopomorskie to siedziba wielu duńskich spółek. Łącz-
nie w Polsce działa około 500 duńskich firm zatrudnia-
jących ok. 50 000 pracowników. Szacujemy, że około 
połowa z nich pracuje właśnie w tej części Polski. 
I bardzo sobie to chwalą. Wszyscy zgodnie twierdzą, 
że władze lokalne i regionalne troszczą się o nich 
i dokładają wszelkich starań, by ułatwić prowadzenie 
interesów w regionie.

 Lokalni przedsiębiorcy współpracują z duń-
skimi partnerami i to nie tylko w przemyśle morskim. 
Większość stalowych fundamentów przybrzeżnych 
turbin wiatrowych instalowanych przez duńskie fir-
my na całym świecie produkuje się w Polsce, a ściślej 
w firmie ST3 tutaj, w Szczecinie. Polska ma swój 
wkład w globalny sukces energetyki wiatrowej, 
a Szczecin znajduje się w jej centrum. Ale nie chodzi 
tylko o biznes i inwestycje. Chodzi także o kontakty 
międzyludzkie. Szczecin zajmuje szczególne miejsce 
w stosunkach polsko-duńskich, ponieważ jesteśmy 
bliskimi sąsiadami.

 Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni 
NATO, w którym służy 50 duńskich oficerów, ma swoją 
siedzibę w Szczecinie. Jest to bardzo konkretny 
dowód, jak silne jest polsko-duńskie partnerstwo. 
Obecność naszych żołnierzy w Polsce to realizacja 
zobowiązań ze szczytu NATO w Warszawie, którego 
zasadnicze przesłanie brzmi: bezpieczeństwo NATO
jest niepodzielne. Jeśli wy nie jesteście bezpieczni, 
my również. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Ole Egberg Mikkelsen

Ambasador Danii /
Ambassador of Denmark
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Mr. President, Dear Guests,

 Thank you very much to the Mayor of Szczecin 
and to the City of Szczecin for once again arranging 
the Scandinavian Days. It’s always a pleasure to be 
back in your city. Szczecin and the surrounding 
voivodeship of Western Pomerania is home to many 
Danish companies. In total, there are around 500 Dan-
ish companies in Poland employing ca. 50.000 em-
ployees. We estimate that about half of them are here, 
in this part of Poland. And they are very happy being 
here. They all tell the same story of local and regional 
authorities that are very attentive and willing to walk 
an extra mile when it comes to facilitating doing busi-
ness here.

 There is also a lot of business going on be-
tween the local Polish business community and Den-
mark. Not least in the maritime industry. Most of the 
steel foundations for offshore wind turbines installed 
by Danish companies globally are actually manufac-
tured in Poland, more precisely at the ST3 company 
right here in Szczecin. So this is the untold story: 
Poland is already part of the global success of wind 
power, and Szczecin is in the centre of it. But it is not 
only about business and investments. It is also about 
people-to-people contacts. Szczecin has a very special 
place in Polish-Danish relations because we are close 
neighbours across the sea.

 The city hosts NATO's Multinational Corps, 
HQ Northeast where 50 Danish military officers are 
serving. It is a very concrete expression of Denmark's 
strong partnership with Poland. This presence sym-
bolises the commitments from the NATO summit 
in Warsaw, which basically says that NATO's security 
is indivisible. If you are not safe, we are not safe. 
We need to be safe together.in Szczecin are the perfect 
scene to accelerate this ambition. Thank you once 
again and I look forward to visiting Szczecin soon 
again.
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GALA INAUGURACYJNA 5. DNI SKANDYNAWSKICH

INAUGURAL GALA OF THE 5TH SCANDINAVAN DAYS

 Ponad 300 przybyło na Galę Inauguracyjną 5. Dni Skandynawskich w Filharmonii  
w Szczecinie. Byli wśród nich przedstawiciele ambasad, izb gospodarczych, instytucji 
wspierana biznesu, przedsiębiorców, a także mieszkańcy Szczecina. Uczestnicy gali wysłu-
chali inspiratora Miłosza Brzezińskiego, który w oryginalny sposób opowiadał o tym, jak 
odnieść sukces w biznesie. To wyjątkowe spotkanie uwieńczone zostało koncertem Big Band 
Floating Orchestra, który zaczarował zgromadzoną publiczność żywą, energiczną muzyką.

 Over 300 guests attended the Inaugural Gala of the 5th Edition of Scandinavian 
Days at the Philharmonic Orchestra in Szczecin, including representatives of embassies, 
chambers of commerce, business support institutions, entrepreneurs and residents of Szcze-
cin. Participants of the gala listened to coach Miłosz Brzeziński, who very interestingly 
talked about how to succeed in business. This unique meeting was crowned with the Big 
Band Floating Orchestra concert, which enchanted the audience with vivid, energetic music.
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SCANDINAVIAN BUSINESS CONNECT

 Spotkania face to face ludzi biznesu odbyły się 11 maja w Trafostacji Sztuki 
w Szczecinie. Podczas wydarzenia goście uczestniczyli w speed business meeting - serii 
bezpośrednich spotkań, podczas których mieli okazję przedstawić swoją firmę, opowie-
dzieć o oferowanych usługach, wymienić się wizytówkami czy pozyskać nowych klientów.

 Face to face meetings of business people took place on May 11 in TRAFO Centre 
for Contemporary Art in Szczecin. The guests participated in speed business me-
etings – a series of direct meetings during which they could present their companies, talk 
about the services offered, exchange business cards or win new customers.

 
 Uczestnicy mogli skorzystać z porad i wiedzy ekspertów, m.in. z takich instytucji 
jak PAIiH, SPCC czy szczecińskiego magistratu. Panel ekspercki poświęcony inwestycjom 
i kreowaniu przestrzeni publicznej prezentował trzy koncepcje zagospodarowania tere-
nów nadwodnych i częściowo postoczniowych: szczecińskiej Łasztowni, Portu Zachodnie-
go w Malmö (Szwecja) oraz dzielnicy portowej w Esbjerg (Dania).

 Participants could seek professional advice from experts from such institutions 
as the Polish Investment and Trade Agency, the Scandinavian-Polish Chamber of Commer-
ce or the Szczecin city hall. The purpose of an expert panel devoted to investments and 
creation of public space was to present three concepts for the development of waterside 
lands and partly post-shipyard areas, like Szczecin Łasztownia, Western Port in Malmö 
(Sweden) and the port district in Esbjerg (Denmark).
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 Zaprezentowane podczas Scandinavian Business Connect warsztaty i szkolenia 
z zakresu  międzykulturowości, doradztwa personalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, 
czy komunikacji wewnętrznej okazały się dobrym i bardzo praktycznym działaniem na rzecz  
jakości pracy i efektywności w przedsiębiorstwach. Rozmawiano m.in. na tematy:

    •  Mój biznes w Norwegii: co warto wziąć pod uwagę, decydując się na działalność  
w Kraju Fiordów? Podczas swojego warsztatu Dyrektor Polsko – Norweskiej Izby Handlowej 
z siedziba w Gdańsku Pani Marta Fortecka przedstawiła dane dotyczące głównych nurtów 
rynku norweskiego. Przybliżone zostały warunki założenia firmy w Norwegii, sposoby 
na skuteczne i bezpieczne prowadzenie biznesu w tym kraju, a także kulturowe uwarunko-
wania, których znajomość może być niezbędna do osiągnięcia sukcesu. 

    •  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowników, warsztat prowadzony 
przez Dr Dorotę Kowalewską, pracownika naukowo- dydaktycznego w Instytucie Politologii  
i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury. 
Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowników jest w dzisiejszych czasach umie-
jętnością, która jest jedną z podstawowych kompetencji pracodawcy. Aby prawidłowo 
zarządzać zespołem wielokulturowym musimy poznać zwyczaje każdej ze stron. Ważnymi 
czynnikami w procesie poznania są dobra komunikacja, integracja z zespołem oraz znajo-
mość kodu kulturowego. 



5. DNI SKANDYNAWSKIE / 5. SCANDINAVIAN DAYS 12

    •  Skandynawska kultura biznesowa, zagadnienie poprowadzone przez Katarzynę 
Molędę, trenerkę międzykulturową, autorkę książki „Szwedzi na północy”, byłą konsul  
RP w Sztokholmie. Podczas warsztatu słuchacze mogli uzyskać wiedzę na temat różnic 
kulturowych dających się zaobserwować w społeczeństwach różnych krajów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Polski i krajów skandynawskich. Prowadząca przedstawiła kryteria, 
wg których prowadzone są badania na ten temat i pokazała na konkretnych przykładach, 
jak ludzie z różnych kultur zachowują się w określonych sytuacjach. Badane są np.: sposób
prowadzenia dialogu, ocena wyniku spotkania biznesowego, sposób kierowania zespołem 
(leadership), rodzaje kultur w zależności od sposobu pojmowania przywództwa, styl 
podejmowania decyzji, sposoby wyrażania różnicy zdań itp. Znajomość tych reguł, czyli 
kompetencja międzykulturowa, pomaga odpowiednio zrozumieć intencje partnerów 
zagranicznych.

 The workshops and trainings in interculturality, personal counselling, human
resources management and internal communication presented during the Scandinavian
Business Connect panel proved to be an effective and very practical activity for the quality 
of work and efficiency in enterprises. The following (selected) topics were discussed:

    •  My business in Norway: what should be considered when deciding to run business 
activity in the Fjord Country? Marta Fortecka, the Director of the Polish-Norwegian Cham-
ber of Commerce based in Gdańsk, presented data on the main trends of the Norwegian 
market. She introduced procedures for establishing a company in Norway, explained how 
to conduct business in this country effectively and safely and discussed cultural conditions, 
the knowledge of which may be necessary to achieve success. 

    •  Strategies for managing a multicultural team. Dorota Kowalewska, PhD from 
the Institute of Political Science and European Studies at the University of Szczecin, Director 
of the Szczecin Cultural Incubator, run a workshop dedicated to managing and motivating 
employees who represent different cultures. Nowadays, managing a multicultural team 
is one of the core competences of an employer. Leading such a team successfully requires 
competencies that go well beyond the technical knowledge and the leadership qualities 
usually required. To be effective, leaders of multicultural teams should have remarkable 
communication skills, be willing to integrate with the team and know the cultural code. 

    •  Scandinavian business culture. Katarzyna Molęda, an intercultural coach, author 
of the book “Swedes in the North” and a former consul of the Republic of Poland in Stoc-
kholm, discussed this issue. The workshop participants could learn more about cultural 
differences that can be observed in various countries, with particular emphasis on Poland 
and Scandinavia. Katarzyna Molęda presented the criteria according to which research 
is conducted on this subject and showed on specific examples how people from different 
cultures behave in specific situations. She analysed various methods of conducting dialo-
gue and assessing business meeting outcomes, leadership models and types of cultures 
based on such models, decision making styles, the ways of expressing different opinions, 
etc. Intercultural competence, i.e. a range of skills that lead to effective and appropriate 
communication with people of other cultures, helps adequately understand intentions 
of foreign partners.
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PIKNIK SKANDYNAWSKI

SCANDINAVIAN PICNIC

 Piknik Skandynawski zorganizowany został w ramach cyklu „Kolorowa Aleja”, który 
od 2016 roku realizowany jest w przestrzeni szczecińskiej Alei Kwiatowej. Piknik towarzy-
szył jubileuszowym 5. Dniom Skandynawskim, które skradły serca mieszkańców i turystów 
Szczecina. 

 Norweski w pięć minut, wystawa skandynawskiego designu, pszenne bułki 
ze śledziem i obóz wikingów – tak w skrócie przedstawił się pierwszy Piknik Skandynawski, 
odbywający się w weekend – 12 i 13 maja – na Alei Kwiatowej. Wydarzenie było doskonałą 
okazją do spróbowania tradycyjnych duńskich, szwedzkich czy norweskich przysmaków, 
kupna upominków stworzonych przez lokalnych artystów, zapoznania się z ofertą firm 
skandynawskich oraz bliższego zaznajomienia się ze sztuką czy designem zainspirowa-
nym kulturą Krajów Nordyckich. W programie nie zabrakło także warsztatów, prezentacji 
i pokazów na żywo. 

 The Scandinavian Picnic was organized as part of the “Colourful Avenue” series, 
which has been held on Kwiatowa Avenue since 2016 and captured the hearts of Szczecin 
residents and tourists. 

 The first Scandinavian Picnic, held on May 12-13 on Kwiatowa Avenue, covered the 
following attractions: language courses (Norwegian in five minutes), an exhibition of Scan-
dinavian design, wheat rolls with herring and a Viking camp. The event was an excellent 
opportunity to try traditional Danish, Swedish or Norwegian delicacies, buy gifts made 
by local artists, get acquainted with an offer of Scandinavian companies and learn more 
about art or design inspired by the culture of Nordic countries. The programme also 
included workshops, slide and live shows. 
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WYDARZENIA TOWARZĄCE

ADDITIONAL EVENTS

 Dni Skandynawskie to szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 
i sportowym. Liczne wydarzenia kontynuowane rokrocznie stały się nieodłącznym elemen-
tem skandynawskiego święta. 

 W ramach tego wydarzenia po raz czwarty szczecińscy rowerzyści odwiedzili 
Skandynawię. W tym roku Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus zorganizował wyprawę 
rowerową do szwedzkiego Malmö oraz duńskiej Kopenhagi. Uczestnicy pokonali prawie 
500 km.

 Na szczecińskiej Marinie zorganizowano warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży. 
Nauka podstawowych węzłów, zabawy i animacje to tylko kilka z wielu atrakcji, które czekały 
na uczestników. Najbardziej emocjonującą była chyba jednak przejażdżka żaglówką po Odrze.

 
 The Scandinavian Days included a number of cultural, educational and sports 
initiatives. Numerous events held every year became an inseparable part of the Scandinavian 
festival celebration. 

 Cycling buffs from Szczecin visited Scandinavia for the fourth time. This year the 
Szczecin Bicycle Club “Gryfus” organized a bicycle trip to Swedish Malmö and Danish 
Copenhagen. The cyclists covered almost 500 km.

 Sailing workshops for children and the youth were organized at the Szczecin Marina. 
The kids learnt how to tie basic knots, played many games and participated in a sailing 
boat tour down the Oder River, which was probably the most exciting attraction.
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