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Wyspy Owcze 

23/08 – 29/08/2011 
 

 
Foto: Gjógv 

 
 
Dzień I (23/08/2011) 
 
Lotnisko 
Port lotniczy Vágar znajduje się na wyspie o tej 
samej nazwie. Jest to jedyne lotnisko na całym 
archipelagu wybudowane przez Brytyjczyków w 
lartach 40tych XX wieku w czasie tak zwanej 
przyjaznej okupacji* 

 
 

 

 

 

 

Przyjazna Okupacja Brytyjska 

W kwietniu 1940 roku, zaraz po zajęciu Danii i 
Norwegii przez armie niemiecką, Brytyjczycy 
rozpoczęli operację "Valentine". Jej celem było 
zajęcie Wysp Owczych w celu uniemożliwienia 
niemieckiej inwazji na ten strategiczny archipelag. 
Pierwsze niszczyciele brytyjskiej Royal Navy weszły 
do portu w Tórshavn 12. kwietnia 1940 roku. 
Okupacja archipelagu niosła ze sobą obopólne 
korzyści. Brytyjczycy bronili swej północnej flanki 
oraz kontrolowali wyjście z Morza Północnego na 
otwarty Ocean, Farerowie zaś choć na chwile 
uniezależnili się od Danii mogąc poczuć smak życia 
w pojedynkę.  W okresie "przyjaznej okupacji"  
nastąpiła formalna autoryzacja farerskiej flagi 
narodowej, a farerski parlament uzyskał od 
Brytyjczyków szeroką autonomię. Co równie istotne 
znacząco wzrosła wymiana handlowa z Wielką 
Brytania sprawiając, że wojna dla mieszkańców 
Wysp Owczych stała się okresem prosperity 
ekonomicznej. Dzięki farerskiej odwadze i 
przedsiębiorczości, po zakończeniu II Wojny 
Światowej i opuszczeniu archipelagu przez 
Brytyjczyków, Dania straciła najskuteczniejszy 
argument w walce o utrzymanie dominacji nad 
Wyspami Owczymi, argument ekonomiczny.  W 
efekcie, 14. września 1946 roku odbyło się 
referendum, w którym po raz pierwszy w historii 
zapytano Farerów o ich zdanie w kwestii 
niepodległości archipelagu.  
 

 

http://www.faroe.pl/index.php/podstawowe-informacje/kultura/symbole-narodowe.html
http://www.faroe.pl/index.php/podstawowe-informacje/kultura/symbole-narodowe.html
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Odbiór samochodu 

Przed jedynym terminalem na lotnisku Vágar  
znajdują się dwa parkingi, Państwa samochód 
będzie zaparkowany na parkingu krótkookresowym 
oznaczonym jako „30 minutes”.   

Toyota Carina, numer rejestracyjny: AB485 

 

 
 
Samochód będzie otwarty, a kluczyki znajdziecie  w 
schowku. Auto jest w pełni zatankowane i musi być 
oddane również w pełni zatankowane. Gdyby 
samochodu nie było na parkingu proszę o telefon* 
do Unicar.fo pod numerem: 00298 544 000. To 
również telefon alarmowy w przypadku 
problemów z samochodem. Wynajęty samochód 
nie ma limitów kilometrów. Wynajmującym jest 
pani Aneta Jakubiec. 

Telefonowanie na Wyspach Owczych 
Najtańszym polskim operatorem oferującym 
połączenia z Wysp Owczych jest Play. Koszt 
połączenia to 1,6 zł za minutę (naliczanie 
sekundowe). Pozostali operatorzy oferują 
zdecydowanie wyższe ceny, z czego Plus GSM jest 
najdroższy (6,1 brutto za minutę) W takim 
przypadku proponuje zakup karty jedynego 
operatora na Wyspach Owczych – Foroya Tele. 
Karta prepaid kosztuje 100 DKK (około 50 zł). Cena 
połączenia lokalnego to 3 DKK, połączenia do Polski 
8 DKK. Karty do kupienia na każdej stacji 
benzynowej.  
 
Jazda samochodem po farerskich drogach 
Farerskie drogi są równe i bezpieczne. 
Ograniczenia szybkości wynoszą 50 km/h w 
obszarze zabudowanym i 80 km/h poza nim. 
Światała powinny być włączone przez cały rok. 
Obowiązek jazdy w pasach.  Farerzy nie 
przekraczają prędkości. Policja jeździ w 
nieoznakowanych wozach. Mandaty są oczywiście 
wysokie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
owce, których na archipelagu jest ponad 80 tys. W 
przypadku zderzenia z owcą należy skontaktować 
się z Policją pod numerem 00298 35 14 48.   

Na Wyspach Owczych spotkacie się ze 
specyficznymi instalacjami na drodze, które 
przypominają tory kolejowe ułożone w poprzek 
jezdni. Są to bariery dla owiec, które 
uniemożliwiają im przechodzenie na działki innych 
rolników. Kolejnym charakterystycznym 
elementem farerskich dróg są tunele*  Spośród 
wszystkich tuneli na Wyspach Owczych dwa z nich 
są płatne. To tunele łączące wyspy Vágar i 
Streymoy oraz  Eysturoy i Borðoy. Koszt przejazdu 
tunelem to 130 DKK w dwie strony. W przypadku 
samochodu wynajętego przez Unicar.fo opłata 
wynosi 100 DKK i pobierana jest z Państwa 
depozytu. Poniżej wskazanie płatnych tuneli.  

 

 

Tunele 
Do dziś wybudowano ich 14 o łącznej długości 
niemal 42 kilometrów. Największą chlubą Farerów 
są oddane w 2002 i 2006 tunele ułożone pod dnem 
Atlantyku łączące wyspy Vágar i Streymoy oraz 
 Eysturoy i Borðoy. Ich łączna długość przekracza 
10 kilometrów, a budowa o mało co nie zrujnowała 
farerskiej gospodarki. Dla porównania najdłuższy 
dotychczas wybudowany tunel drogowy w Polsce 
ma 678 metrów i został oddany do użytku w 2010 
roku. W 2005 roku ukończono budowę 
Gásadalstunnilin, tunelu o długości 1410 metrów, 
który połączył odciętą od świata osadę Gásadalur z 
resztą archipelagu. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że Gásadalur 
zamieszkiwało w tamtym okresie jedynie 15 osób 

 

Dojazd z lotniska do Gjógv na wyspie Eysturoy  
(miejscowość zakwaterowania)  - mapa na stronie 
6  

Lotnisko znajduje się na wyspie Vagar na wschód 
od miejscowości Sorvagur. (1) Po wyjechaniu z 
lotniska należy skręcić w prawo (kierunkowskazy 
na Torshavn lub Streymoy lub Eysturoy). W ten 
sposób wjedziecie na jedyna drogę na wyspie 
Vagar. (2) Po minięciu miejscowości Sandavagur 
we wschodniej części wyspy należy cały czas 
jechać główną drogą kierując się na tunel. Po 
wyjeździe z tunelu przed Państwem (3) rondo, na 
którym zjeżdżacie na drugim zjeździe kierując się 

http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1gar
http://en.wikipedia.org/wiki/Eysturoy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B0oy
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1gar
http://en.wikipedia.org/wiki/Eysturoy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B0oy
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na Torshavn lub Streymoy lub Eysturoy. Po 
minięciu ronda jedziecie główną drogą aż do 
kolejnego ronda, które pojawi się za stacją 
benzynową mijaną po prawej stronie. (4) Na 
rondzie drugi zjazd (czyli prosto, kierunkowskazy 
na Eysturoy). Pierwsza miejscowość za rondem 
nazywa się Kollafjordur. Jedziecie główną szeroką 
drogą, aż do dużego mostu między wyspami. To 
najdłuższy most na Wyspach Owczych prowadzący 
na wyspę Eysturoy. (5) Za mostem należy pojechać 
prosto, gdzie droga prowadzi mocno pod górą. 
Dojeżdżacie do ronda. (6) Na rondzie drugi zjazd w 
kierunku miejscowości Eidi. Po kilku kilometrach 
jazdy wzdłuż oceanu ukaże się przed Wami 
miejscowość Eidi. (7) Przed miejscowością będzie 
zakręt w prawo i kierunkowskaz na Gjógv. Droga 
zrobi się wąska  z mijankami*, których nie brakuje 
na Wyspach Owczych. To najwyżej położona droga 
na archipelagu prowadząca wzdłuż masywu 
Slættaratindur* - najwyższej góry na Wyspach 
Owczych.  Po przejechaniu najwyższych partii góry 
ukaże dojedziecie do rozwidlenia dróg, gdzie będą 
kierunkowskazy na Funningur  i Giogv.  (8) Na 
rozwidleniu dróg kierujecie się prosto na Gjógv.  

Mijanki 

Generalna zasada stanowi, że samochód 
zjeżdżający w dół ma ustąpić samochodowi 
wjeżdżającemu pod górę 

Slættaratindur  
(pol. Płaski Szczyt) to najwyższy szczyt wyspy 
Eysturoy, a także całego archipelagu Wysp 
Owczych, leżącego na Morzu Norweskim. Wokół 
góry mieszczą się trzy osady: Eiði, Gjógv i 
Funningur. Wspinaczka może trwać nawet do 
czterech godzin, ale nie potrzeba szczególnych 
zdolności wspinaczkowych by dostać się w sezonie 
na szczyt, z którego roztacza się wspaniały widok 
na całość archipelagu.. 

Dojazd do domku 

Państwa domek, to ten z poniższego zdjęcia. 
Bardzo łatwo do niego trafić – drogę opisuje mapa 
zamieszczona na stronie 5.  Zjeżdżacie na sam dół 
miejscowości, gdzie znajduje się rozwidlenie dróg. 
Droga w prawo prowadzi do kościoła, Wy skręcacie 
w LEWO wprost na mostek. Jeździcie wąską ścieżką 
pod górę około 40 metrów aż dojedziecie parkingu 
oznaczonego na mapie P2 – warto tam zostawiać 
samochód. Z parkingu kierujecie się w lewo i po 
około 40 metrach docieracie do domku. Naprzeciw 
domku jest kolejny parking – P1 wykorzystywany 
jest przez lokalną społeczność odwiedzającą 
znajdujący się obok dom kultury. Ze względu na 
grzeczność, nie proponuje tam parkować.  

 

Klucz do domku 

Klucz do domku będzie znajdował się  w piwnicy  
przy wejściu po lewej stronie. Drzwi  do piwnicy 
będą otwarte. Są one  pomalowane są na zielono i 
znajdują się tuż przy schodach prowadzących do 
domku. (Na zdjęciu: w prawym, dolnym rogu) 

 
Informacje o domku 

Domek jest w pełni wyposażony. Zastawa stołowa 
znajduje się w pomieszczeniu na lewo od wejścia 
do kuchni.  Kabel zasilający lodówkę należy wpiąć 
do gniazdka.  Pościel i ręczniki powinny być 
rozłożone na łóżkach lub w szafkach na pierwszym 
piętrze. 

W przypadku jakichkolwiek problemów z 
domkiem należy udać się do opiekunki domku który 
mieszka kilka domów dalej (wskazanie domku w 
załączniku nr 2).Farerowie są bardzo pomocni, w 
razie jakichkolwiek problemów zostanie 
zaangażowana cała wieś aby pomóc rozwiązać 
problem. Opiekunką domku jest kuzynka 
właścicielki.  

 
Atrakcje w Gjógv 
Gjógv to jedna z najpiękniejszych miejscowości 
Wysp Owczych. Jeszcze kilka lat temu mieszkało tu 
ponad 140 osób. Dziś mieszka zalewie 38.  

 
 
Najbardziej charakterystycznym punktem osady 
jest głęboka zatoka wyrzeźbiona przez ocean w 
skale wulkanicznej. Takich erozyjnych tworów na 
całych wsypach jest około 300. Ten w Gjógv jest 
największy i od nazwy miejscowości wziął swoją 
nazwę. Warto zanurzyć w gjógv w Gjógv – zejść w 
dół stromymi schodkami, gdzie jeszcze niedawno 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Funningur
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eysturoy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archipelag
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Owcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Owcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Norweskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ei%C3%B0i
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gj%C3%B3gv&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Funningur
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_%28geografia%29
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cumowały rybackie łodzie. 

 
 
Piękne miejsce, szczególnie na jasne farerskie 
wieczory, znajduje się na końcu ścieżki ze zdjęcia 
poniżej. Początek ścieżki jest zaraz za parkingiem 
P2 i ciągnie się wzdłuż rozpadliny (gjógv).  
   

 
 
Przytulna ławeczka z pięknym widokiem na wyspę 
Kalsoy*. Przy odrobinie szczęścia z ławeczki będzie 
można dostrzec maskonury lecące na połów, które 
gniazdują na klifie nieopodal Gjógv.  
 

  

Kalsoy  
(duń. Kalsø) - to dość spora wyspa w północnej 
części archipelagu Wysp Owczych, zwanej 
Norðoyar. Powierzchnia, 30.9 km² i 147 osób dają 
wyspie w obu kategoriach dziewiąte miejsca. 
Najwyższą z 13 gór jest Nestindar posiadający 788 

m n.p.m. Wyspa posiada także dwie rzeki. Na 
Kalsoy są dwie osady, tworzące dwie, osobne 
gminy: Mikladalur (ok. 79 osób) oraz Húsar (ok. 68) 
oraz trzy, mniejsze: Trøllanes (ok. 23), Syðradalur 
(ok. 13) oraz Blankskáli). Na północnym brzegu, 
zwanym Kallur jest latarnia morska. Na wyspę 
dostać się można za pomocą promu, który kursuje 
regularnie od wiosek Húsar i Syðradalur do 
Klaksvíku. Tą samą trasę przebywa również łódź 
pocztowa (Barsskor). Między wioskami Húsar i 
Trøllanes kursuje autobus, jadący pod przez ponad 
dwukilometrowy tunel, dziś rzadko używany, odkąd 
populacja drugiej z wiosek drastycznie spadła. 

Szczególną atrakcją  Gjógv jest szlak prowadzący 
wzdłuż klifu znajdującego się po lewej stronie 
miejscowości. Szlak zaczyna się przy  Gjógv, w 
miejscu, w którym stoi poniższa tablica. Z klifu 
rozpościera się wspaniały widok na miejscowość. 
Warto wybrać się na samą górą, gdzie znajduję się 
rozległe wypłaszczenie, z którego doskonale widać 
zachody słońca. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_du%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nor%C3%B0oyar
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nestindar&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikladalur
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BAsar&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8llanes
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sy%C3%B0radalur&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blanksk%C3%A1li&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kallur&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_morska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BAsar&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sy%C3%B0radalur&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klaksv%C3%ADk
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Barsskor&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BAsar&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8llanes
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Warto przejść się także do miejscowego „parku” 
usytuowanego przy kościele. Znajduje się tam 
pomnik z charakterystycznym motywem, 
powtarzanym na wielu farerskich pomnikach –  
żona z dziećmi wypatrująca męża, który nigdy nie 
powróci z połowów.  
 

 
 
Ekstremalny szlak w Gjógv 
Ekstremalną przyjemności jest wspinaczka na górę 
znajdująca się po prawej stronie miejscowości.  
Około 450 m.n.p.m. Widok niezapomniany. 
Niestety brak wytyczonego szlaku. Jedynym 
bezpiecznym szlakiem jest droga prowadząca za 
kościołem, która kończy się bramką. Następnie 
należy kierować się prosto pod górę. Droga 
prowadząca wzdłuż rzeki jest niebezpieczna i nie 
należy jej wybierać. Idąc wprost pod górę napotka 
się 3 płaskie wypiętrzenia bazaltowe, które są dość 
trudne do pokonania. Nie proponuje wspinaczki 
osobom niedoświadczonym!  
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Mapa dojazdu do Gjógv: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


