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Unia Europejska proponuje “paszporty koronowe”
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Zaproszenia : 
-na spotkanie nt. ubezpieczeń eksportowych 15 kwietnia
-na szkolenia dotyczące nowych przepisów podatkowych
w Szwecji
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Analitycy zakładali w Szwecji na rok 2020 spadek PKB
o 10% - w najgorszym scenariuszu, rzeczywista
wartość wyniosła jednak 2,8% w porównaniu z rokiem
2019, podaje Główny Urząd Statystyczny Szwecji
(SCB).

Gospodarka wzrosła w trzecim kwartale 0 4,9 % , w
porównaniu z kwartałem poprzedzającym o 4,1 % oraz
o 2,1% porównując do trzeciego kwartału w 2019
roku. Wedle analityków w 2021 roku PKB Szwecji
powinno wynieść ok. 3%, a w 2022 ok. 4,5%. Ta
korekta nie cofnie jednak zaistniałego już kryzysu.
Nadzieja na poprawę sytuacji pokładana jest w
szczepieniach i tarczach opracowanych przez rząd.
 Ponure prognozy na 2020 rok nie uwzględniły
masowego dodruku pieniędzy i sztucznego nasycenia
rynku, w głównej mierze dzięki miliardom koron
Riksbanku, Narodowego Banku Szwecji.

Spadkowi uległa wymiana handlowa Szwecji. 
- W okresie styczeń-grudzień 2020 r. eksport towarów
spadł o 6% pod względem wartości i 1% pod
względem wielkości w porównaniu z tym samym
okresem rok wcześniej. W tym samym czasie import
towarów spadł o 9% wartości i 4% wolumenu, -
czytamy w komunikacie prasowym SCB. Prognozy
dotyczące bezrobocia wskazują na 8,5% w br. i nawet
9% w roku przyszłym.
Źródło: svt.se

Wymogi wjazdu do Szwecji przedłużone do 31 maja
 

Rząd zdecydował o przedłużeniu warunków przyjazdu do Szwecji.
Do 31 maja nadal obowiązuje wymóg okazania negatywnego
wyniku testu. Ograniczenia nie będą jednak obejmować
przyjezdnych z Danii i Norwegii. Zmiany mają wejść w życie 31
marca. Niesie to za sobą szereg możliwości – Duńczycy i
Norwegowie będą mogli swobodniej wybrać się do Szwecji, a
rodziny mieszkające w sąsiadujących krajach ponownie się zobaczą.
Wielka Brytania stanowi tzw. kraj trzeci od czasu wprowadzenia
przepisów przejściowych po Brexicie. Przyjezdni zgodnie z
zaleceniami powinni podlegać tym samym zasadom jak w przypadku
innych krajów spoza UE. W dalszym ciągu wymagany jest
negatywny wynik testu.
 
Szczegóły dotyczące wymogów wjazdu do Szwecji znajdują się na
stronach: swedenabroad.se, strazgraniczna.pl, msz.pl.

Wzrost chorych z poważnymi powikłaniami
 

W ostatnich dniach statystyki zachorowań osiągają rekordy. Liczba
pacjentów na intensywnej terapii wzrosła o niemal 80 procent w
mniej niż dwa tygodnie. Szczególnie dotknięty jest region Västra
Götaland – w ciągu zaledwie tygodnia liczba przypadków wzrosła o
22 procent i jest obecnie największa w tym roku. W Szwecji od
początku pandemii zmarło łącznie ponad 13 tysięcy osób, a zakażeń
odnotowano prawie 800 tysięcy. Milion osób przyjęło pierwszą
dawkę szczepionki (ok. 12% populacji), a 430 tysięcy jest już po
drugim szczepieniu.
 
Źródła: svt.se, regeringen.se, regeringen.se
 

Obostrzenia i
warunki wjazdu
do Szwecji

„To nie jest warunek darmowego
podróżowania. Cyfrowy zielony certyfikat
nie będzie warunkiem swobodnego
przepływu i nie będzie w żaden sposób
dyskryminować” - zapewniał członek
komisji Didier Reynders w komunikacie
prasowym.
Szwecja posiada wiodącą na świecie
infrastrukturę cyfrową. Kiedy nastał czas
kryzysu, Szwecja musiała się zmienić, a
dobrze rozwinięta i solidna infrastruktura
cyfrowa bardzo ułatwiła sprawę. Bez
szeroko idących inwestycji krajowych w
sieci szerokopasmowe, komunikację
mobilną i kompetencje cyfrowe
możliwości walki z kryzysem byłyby
bardzo ograniczone.
Źródło: svt.se

Komisja Europejska planuje wprowadzić “zielony
certyfikat” mający na celu ożywić turystykę i
podróże po pandemii. Chodzi o to, aby obywatele
UE mogli w przystępny sposób posiadać informacje
o swoich szczepieniach i historii medycznej w
formie cyfrowej. Świadectwo w założeniu ma
posiadać trzy rodzaje informacji – kiedy byliśmy
szczepieni, czy poddawano nas testom oraz czy
przebyliśmy chorobę.
Komisja obiecuje pomoc w rozwoju technicznym i
zapewnia o bezpłatności certyfikatów. Podkreśla
jednak, że paszport szczepionkowy nie powinien
być jedynym czynnikiem decydującym o możliwości
podróży.
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Gospodarcze dane Szwecji
 
 

Unia Europejska
proponuje “paszporty
koronowe”

http://swedenabroad.se/
http://strazgraniczna.pl/
http://msz.pl/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
https://www.regeringen.se/


 
Zapraszamy na szkolenia dotyczące
nowych przepisów podatkowych w

Szwecji
 
 

Szanowni Państwo,

Polsko - Szwedzka Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie
online dotyczące ubezpieczeń eksportowych.

Data: 15 kwietnia o godzinie 12

Poruszane zagadnienia:
·ubezpieczenia kredytów i kontraktów eksportowych;
·gwarancje ubezpieczeniowe ( m.in. należytego wykonania
kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i
usterek,gwarancje spłaty krótkoterminowych kredytów na
prefinansowanie eksportu)
· ubezpieczenia budowlano montażowe polskich
podmiotów  na rynku szwedzkim  

Oraz.... IKEA – 60 lat w Polsce!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: psig@psig.com.pl
Zapraszam !
Magdalena Pramfelt

Świadczone przez nas usługi spełniają wymogi RODO. Można usunąć swój adresu email z naszej bazy pisząc na adres psig@psig.com.pl.
Więcej informacji o RODO znajduje się na stronie www.psig.com.pl 

 
Materiały i oferty do publikacji w Informacjach Biznesowych  lub rezygnację prosimy przesyłać  na adres e-mail: psig@psig.com.pl

Od stycznia 2021 r. obowiązują w Szwecji NOWE przepisy
podatkowe dotyczące zagranicznych spółek pracujących w
Szwecji oraz nowe pojęcie pracodawcy ekonomicznego.
Znajomość nowych przepisów jest konieczna, są one
wymagane i konsekwentnie kontrolowane przez szwedzki
Urząd Podatkowy.
Dla zainteresowanych firm organizujemy szkolenia
ONLINE, podczas których przekażemy informacje nt.
wprowadzonych przepisów, w tym zasady 15 dni w
wypadku pracowników najemnych, wyjaśnimy pojęcie
pracodawcy ekonomicznego i zasady jego stosowania.
 
Zapraszamy do kontaktu z Izbą, wspólnie ustalimy termin
szkolenia w miesiącach kwiecień i maj: psig@psig.com.pl

Webinarium: Ubezpieczenia w eksporcie 
 Business Insurance Brokers 

Polsko-Szwedzka Izba
Gospodarcza zaprasza...

Prowadzący: Piotr Górny – Senior Partner

Od lewej: Prezes PSIG Magdalena Pramfelt, Doradca Zarządu Mikael Foxenius

Credits: Riksdagen.se

http://psig.com.pl/
http://psig.com.pl/
http://psig.com.pl/
http://psig.com.pl/
mailto:psig@psig.com.pl


Nowy członek PSIG - Smart Management - to firma zajmująca się wsparciem
liderów, zespołów i grup pracowników w osiąganiu celów i dobrej współpracy
w ramach programu SMART Team.

 

W przeciwieństwie do wielu standardowych szkoleń i praktyk przywódczych większość czasu
poświęcamy na pracę nad relacjami w teamie. Uczymy menedżerów tworzyć plany i strategie,
delegować obowiązki i wspierać podwładnych w ich realizacji. Pomagamy zespołom w
budowaniu dobrej współpracy, poczucia odpowiedzialności za powierzony projekt i skutecznej
komunikacji. Pracujemy również z grupami pracowników, którzy mają wyznaczane cele, ale
realizują je samodzielnie (np. sprzedawcy, agenci ubezpieczeniowi), ułatwiając im ich
systematyzację i finalizację, a także dbanie o jakość relacji z klientem.

Efektem naszych działań jest poprawa efektywności działań organizacji nawet o 30% oraz
spójne, zgrane zespoły zgodnie dążące do wyznaczonych celów i wspierające się w ich
osiąganiu. Dla firm to wymierne korzyści w postaci zmotywowanych, efektywnych
pracowników, mniejszej fluktuacji personelu i doskonałego wizerunku na rynku.
Zapraszamy na bezpłatną konsultację, przedstawiającą metodę i jej korzyści oraz służącą
wstępnej analizie potrzeb.

Kontakt:
SMART Management
e-mail: kjk@smartmanagement.com.pl
mobile: +48 783 918 020
www.smartmanagement.com.pl

Witamy! 
Życzymy wielu sukcesów!

 

Witamy nowego
 Członka!

Nowy członek PSIG - 

IKEA z Polską od 60 lat na dobre i
na… lepsze !

Mimo że IKEA wywodzi się ze Szwecji, tworzona jest w dużej mierze przez Polaków, to w Polsce
27 stycznia 1961 roku założyciel IKEA Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie w polskiej
fabryce na dostawę 500 krzeseł ÖGLA z drewna bukowego. 

IKEA od 60 lat współpracuje z Polską, wspólnie dbając o lepsze życie na co dzień, a 20%
światowej produkcji dla IKEA pochodzi obecnie z Polski. Firma zaopatruje swoje sklepy na całym
świecie w produkty wywodzące się z kraju nad Wisłą. Współpraca marki z Polakami to nie tylko
sklepy IKEA i produkcja. W ramach jubileuszowej kampanii powstały również materiały video z
udziałem pracowników ośmiu spółek z korzeniami IKEA, działającymi w Polsce. Spoty pokazują,
jak szeroka jest działalność i rola firmy jako pracodawcy. Przedstawione sylwetki pracowników
wskazują na istotne wartości, jakimi kieruje się marka. 
Polska ma znaczący wpływ na rozwój firmy nie tylko na swoim terytorium, ale także na wielu
innych rynkach. Począwszy od sprzedaży, zarządzania centrami handlowymi, poprzez produkcję
własną i współpracę z zewnętrznymi dostawcami, dystrybucję, usługi księgowe, finansowe,
wsparcie IT, aż po realizację projektów komercyjnych i deweloperskich oraz produkcję zielonej
energii.
Ważne miejsce zajmuje zrównoważony rozwój wyznaczający przyszły kierunek współpracy z
Polską. IKEA od lat inspiruje konsumentów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych
decyzji zakupowych, wyboru zrównoważonych materiałów czy prowadzenia przyjaznego dla
planety domu wspierając polskie przedsiębiorstwa.  IKEA podkreśla, że produkuje energię na
potrzeby działalności w Polsce przez własne farmy wiatrowe.

Zobacz film!
 

Czytaj więcej!

http://smartmanagement.com.pl/
http://www.smartmanagement.com.pl/
https://www.ikea.com/pl/pl/this-is-ikea/about-ikea/ikea-w-polsce-pub6491fac0#4a1bcbb0-7a75-11eb-b7f8-d7f86226b0b4
https://www.ikea.com/pl/pl/this-is-ikea/about-ikea/ikea-w-polsce-pub6491fac0


Zmniejszyła się również ilość czerwonego mięsa i
wędlin na talerzach. Jest obecnie zbliżona do
zalecenia Krajowego Urzędu ds. Żywności, które
wynosi maksymalnie 500 gramów tygodniowo.
Mniej wizyt w restauracjach podczas pandemii i
prostsze posiłki w domu mogą być jednym z
powodów wystąpienia tego trendu.
Źródło: sverigesradio.se

Ciekawe informacje...

Trener reprezentacji Szwecji w
piłce nożnej, Janne Andersson
przedstawił skład na nadchodzące
eliminacje do Mistrzostw Świata.
Powołanie po niemal pięciu latach
od ostatniego meczu w kadrze
dostał Zlatan Ibrahimovic.
Po Mistrzostwach Europy w 2016
roku Ibrahimovic postanowił
zrezygnować z dalszej gry w
reprezentacji Szwecji. 

Przegrany mecz w grupie z Belgią
23 czerwca 2016 roku był jego
ostatnim w niebiesko-żółtej
koszulce. Aż do teraz.
„Powrót Boga” – napisał sam
Zlatan Ibrahimovic na
Instagramie.
- Przede wszystkim jest bardzo
dobrym piłkarzem, najlepszym,
jakiego mieliśmy w Szwecji. To
oczywiście bardzo zabawne, że
chce wrócić. Ale oprócz tego, co
może wnieść na boisku, ma
niesamowite doświadczenie i
może podzielić się nim z innymi
zawodnikami – stwierdził trener
Janne Andersson na oficjalnej
stronie internetowej reprezentacji
Szwecji w piłce nożnej.

Źródło: svt.se

Zlatan Ibrahimovic
powraca do
reprezentacji Szwecji

Wrak statku Skytteren na zachodnim wybrzeżu
stanowi obecnie największe zagrożenie dla
środowiska morskiego. Wypełniony jest przez pół
miliona litrów ropy.
Od prawie 80 lat Skytteren leży na dnie morskim
niedaleko Lysekil, nieco ponad 70 metrów poniżej
poziomu morza. Wrak jest w bardzo złym stanie, a
ropa wycieka z niego kropla po kropli. Szwedzka
administracja morska ma nadzieję, że będzie w
stanie opróżnić statek jeszcze w tym roku.

- Taka jest nasza ambicja. A to właśnie wiosną,
latem i wczesną jesienią warunki pogodowe
sprzyjają najbardziej - zapowiedział Fredrik
Lindgren pracujący dla szwedzkiej administracji
morskiej.
Prócz statku Skytteren, wzdłuż wybrzeży Szwecji
znajduje się około 17 000 wraków zagrażających
środowisku.

Źródło: svt.se

Find us:

Szwedzki trend spadkowy w
spożyciu mięsa w 2020 roku

Wraki z okresu wojny zagrażające
środowisku muszą zostać
opróżnione z ropy Coraz więcej Szwedów

inwestuje w bitcoiny

PSiG

PSiG

Credits: sport.interia.pl

Cena bitcoina pobiła nowy rekord.
Zainteresowanie inwestowaniem w
kryptowaluty wzrosło także w Szwecji. Jest to
szczególnie zauważalne w bankach
internetowych Avanza i Nordnet, w których
liczba klientów znacznie się zwiększyła.
Kryptowaluta bitcoin odnotowała ogromny
wzrost wartości w ostatnich miesiącach. W
ciągu jednego roku wzrosła aż dziesięciokrotnie.

Równocześnie ze wzrostem ceny wzrosło
również zainteresowanie kryptowalutą wśród
szwedzkich inwestorów. W Avanzie liczba
klientów wzrosła o 130%, natomiast w Nordnet
liczba posiadaczy bitcoinów wzrosła o 68% w
ciągu ostatniego roku.

Wzrost znaczenia bitcoinów spowodowany jest
między innymi tym, że w kryptowalutę
zainwestowało kilka dużych firm, w tym
producent samochodów elektrycznych Tesla,
firma finansowa Square oraz firma świadcząca
usługi chmurowe Microstrategy. 
-"Inwestycje w kryptowaluty takie jak Bitcoin są
tak samo niebezpieczne jak zakup obrazów czy
znaczków" - podkreśla Stefan Ingves, szef
Banku Narodowego Szwecji.
Źródło: svt.se

Według danych Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa w
ubiegłym roku spożycie mięsa w Szwecji było
najniższe od 20 lat. 

https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/
https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/


SPECJALNA OFERTA
 STENA LINE DLA GRUP OD 9-19 OSÓB! 

 

Chcecie Państwo zorganizować przejazd pracowników z Polski za morze lub zorganizować niezapomnianą
wycieczkę do Szwecji dla swoich kontrahentów? 

 
Teraz otrzymacie w Stena Line 5% zniżki oraz dodatkowo 25% rabatu na powrót!

Przekonajcie się Państwo, jak łatwo dostać się na drugą stronę Bałtyku. Promem Stena Line przepłyniecie z Gdyni do Karlskrony
w południowej Szwecji. Rejs trwa tylko 10,5h, a potem grupa może ruszyć w dalszą drogę!
Zwiedzanie? Szybki transfer pracowników? Mamy specjalną ofertę dla grup 9-19 osób! Rezerwację wykonacie Państwo
samodzielnie na naszej stronie i otrzymacie 5% zniżki. Oprócz przejazdu i kabin, można też zarezerwować posiłki dla grupy lub
inne dodatkowe usługi. To jeszcze nie wszystko! Przy rezerwacji w obie strony dostaniecie Państwo aż 25% zniżki na rejs
powrotny. 

Spotkajmy się wkrótce na pokładzie Stena Line! 

 

 
 

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!

Masz grupę powyżej 20 osób?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Formularz kontaktowy

Alicja Kopeć
tel. 58 660 92 24

Iwona Pałasz
tel. 58 660 92 26

https://wyjazdygrupowe.pl/cennik-transportowy/grupy-od-9-do-19-osob/
https://wyjazdygrupowe.pl/kontakt/
tel:+48586609224
tel:+48586609226


Congratulations!

Nowość: 
Możliwość kontynuacji studiów na studiach

magisterskich!

Strona internetowa:

A B S O L W E N C I  A T E N E U M

Filologia szwedzka

Maria Korczyńska, 23 lata
Jedni uważają, że na początku był chaos, inni twierdzą, że słowo a jeszcze inni, że wielki
wybuch. Lecz dla mnie na początku był przypadek, i nie przez przypadek tak mi się
wydaje. 
Od przypadku zaczęło się sporo dobrych zmian w moim życiu, jak filologia szwedzka.
Nie planowałam na nią pójść, przyznam, że sama Szwecja mało mnie interesowała.
Jednak przypadkiem informacja o tych studiach do mnie dotarła i cieszę się, że tak się
stało. Nie było prosto, nauka języka od podstaw, poznawanie kultury, polityki i systemu
prawnego innego państwa było na równi ciężkie jak pasjonujące. Ale to nie była
najważniejsza wiedza jaką ze studiów wyniosłam. Ważniejsze dla mnie były wszystkie
relacje które nawiązałam. Każda osoba jaką poznałam poszerzyła moje horyzonty,
inspirowała i nauczyła przyjaźni mimo różnic charakterów czy poglądów. Też na
studiach nauczyłam się dbania o naturę, ekologia stała mi się bliska tak jak działania
charytatywne na rzecz potrzebujących. Nie mogę pominąć również ogromnych
możliwości jakich doświadczyłam dzięki tym studiom, jak stypendium naukowe w
Sztokholmie, wizyta w ambasadzie Szwecji, występy w chórze św. Łucji czy praca jako
przewodnik po Szwecji która umożliwiła mi jeszcze głębsze poznanie tego kraju. 
Tak, te studia zmieniły moje życie, choć nie były planowane i wyczekiwane to dzięki
nim odkryłam kim chcę być, podjęłam aktywności charytatywne i poznałam
wspaniałych ludzi. 
Życzę wszystkim doświadczenia tak pozytywnego przypadku!"

https://kierunki.ateneum.edu.pl/filologia-szwedzka/


Norweski reżyser Erik Poppe wierzy w nominacje
do Oscara za nową filmową adaptację
„Emigrantów”. Ale nie oznacza to, że film podąża
niewolniczo śladami klasyka wyreżyserowanego
przez Jana Troella. Poprzednia adaptacja powieści
Vilhelma Moberga powstała w 1971 roku. Film
otrzymał statuetkę Oscara za najlepszy film
nieanglojęzyczny. W rolach głównych wystąpili
jedni z wybitniejszych szwedzkich aktorów - Max
von Sydow i Liv Ullmann. Adaptacja przedstawia
historię małżeństwa, którego bieda i ciężkie
warunki życia popchnęły do emigracji do Ameryki.

Szwecja bowiem nie zawsze była rajem dla
imigrantów, a wręcz wielu wyjeżdżało z niej w
poszukiwaniu amerykańskiego snu, zostawiając za
sobą kraj biedny i konserwatywny. Pod koniec XIX
i na początku XX wieku emigrowano do Ameryki
między innymi z powodu przeludnienia, braku
ziemi uprawnej, ucisku religijnego, braku wolności
osobistej, konserwatyzmu politycznego,
stosunkowo niewielkiej liczby miejsc pracy czy
poboru do wojska. Większość nowoprzybyłych
zamieszała w Chicago. Wielu Szwedów trudniło się
rolnictwem, podczas gdy inni zostali leśnikami,
górnikami, rzemieślnikami, robotnikami
fabrycznymi, sklepikarzami, nauczycielami,
kapłanami, lekarzami, pielęgniarkami, prawnikami,
dziennikarzami, pisarzami, artystami estradowymi
czy nawet politykami. Niektórzy z nich odnieśli
wielki sukces, podczas gdy innym nie wiodło się
życie na obczyźnie.  

Svenskamerika, czyli szwedzka Ameryka, jak zaczęto określać
szwedzką społeczność amerykańską około 1900 r. kultywowała
tradycje kulturowe i religijne, które szwedzcy imigranci
przywieźli do nowej ojczyzny. Te tradycje zostały zarówno
zachowane, jak i zmienione w wyniku interakcji ze
społeczeństwem amerykańskim, i stworzyły podstawę poczucia
szwedzkości lub tożsamości szwedzko-amerykańskiej, które
rozwinęło się wśród imigrantów i ich potomków.
Starania Poppe'a, aby uczynić „Emigrantów” aktualnymi, są więc
bliskie dzisiejszemu kryzysowi uchodźczemu. - Nie musimy pisać
scenariusza wielkimi literami, żeby widzowie dostrzegli związek
między filmem a dzisiejszą rzeczywistością. Chcę wywołać u
widzów silne poczucie obecności - wyjaśnia. Ta historia i jej
postaci powinny reprezentować każdego w Szwecji.
 
Natalia Niewadzi
Źródła: expressen.se, popularhistoria.se, mnhs.org

Szwecja ma nowego księcia

Urodził się trzeci syn księcia Karola Filipa i księżnej Sofii. Król
Szwecji Karol XVI Gustaw właśnie przedstawił go światu. Będzie
miał na imię Julian.
Został również księciem Hallandu. Jego tytuł jest jednak tylko
symboliczny, Julian nie będzie sprawował władzy w tym
regionie. Wszystkie dzieci i wnuki króla także są książętami lub
księżnymi różnych obszarów w Szwecji.
Książę Julian jest teraz częścią rodziny królewskiej, ale nie
dworu królewskiego. Oznacza to, że nie otrzyma pieniędzy od
państwa, będzie musiał pracować i sam się utrzymywać. Nie
będzie też reprezentował Szwecji.
Wcześniej wszyscy członkowie rodziny królewskiej byli również
członkami dworu królewskiego. Prawo to zmienił król Szwecji
półtora roku temu. Książę Karol Filip i jego siostra księżniczka
Madeleine uważają, że to dobra zmiana. Napisali w mediach
społecznościowych, że dzięki temu ich dzieci mogą teraz
kształtować własne życie tak, jak chcą.
Jednak dzieci księżnej Wiktorii są nadal częścią dworu
królewskiego. To dlatego, że Wiktoria jest następczynią tronu i
przejmie władzę po królu zostając królową Szwecji.
 
Źródło: sverigesradio.se

Wielka zmiana w klasyku -
nowe spojrzenie na

„Emigrantów”

Dodatek do
newslettera
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Prins Julian Herbert Folke (ur. 28.03.2021r.)

http://expressen.se/
http://popularhistoria.se/
http://mnhs.org/
http://sverigesradio.se/


Glad Påsk!
 

Spokojnych i zdrowych Świąt
Wielkanocnych!

Wielkanoc w Szwecji jest niezwykle barwna i radosna. 
Wiosna daje nadzieję, to symbol odrodzenia radości oraz energii życiowej. W Szwecji, jednym z sygnałów, że
zbliżają się święta są gałązki z piórkami (påskris). Bukiet gałązek ozdobionych kolorami jest symbolem
wielkanocnej palmy. Ciekawym zwyczajem jest przebieranie się dziewczynek za czarownice (påskkärring). 
Wedle starych wierzeń, czarownice siadały na miotle i leciały do Blåkulla, żeby spółkować i tańcować z diabłem.
Wylatywały w Wielki Czwartek a wracały w Wielkanoc. Dlatego dziewczynki przebierają się za czarownice
właśnie w czwartek. Tradycja przebierania się w czarownice i chodzenia po domach jest bardzo stara, sięga
jeszcze czasów, kiedy w Szwecji panowała straszna bieda a dla dzieci te zabawne stroje i odwiedzanie sąsiadów
było sposobem na zdobycie rarytasów.

Źródło: polkawszwecji.wordpress.com

Credits: imagebank.sweden.se

Påskärringar...


