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W kwietniu 2023 roku, Fjällräven 
Polar zgromadzi 20 osób z całe-
go świata, które wezmą udział w 
300-kilometrowej wyprawie psim 
zaprzęgiem przez arktyczną tundrę. 
Przez sześć dni uczestnicy będą 
przemierzać północną Skandyna-
wię własnym psim zaprzęgiem, 
doświadczając świata zupełnie in-
nego niż ten, w którym żyją na co 

dzień. Nauczą się podstawowych 
umiejętności survivalowych, będą 
pokonywać zamarznięte jeziora  
i górskie lasy oraz przystosują się 
do życia w arktyce, gdzie tempera-
tury mogą spadać do minus 30° C. 
Od poniedziałku 24 października 
2022 r. Fjällräven Polar zachęca 
wszystkich ciekawych świata, aby 
zgłosić się do udziału w tej eks-

pedycji. Chętni powinni dokonać 
wstępnej rejestracji i wziąć udział 
w globalnym wydarzeniu inaugu-
rującym, dzięki któremu dowiedzą 
się, jak zostać członkiem zespołu 
ekspedycyjnego Fjällräven Polar.
 We Fjällräven wierzymy, że każdy 
może zostać odkrywcą Arktyki. 
Ta jedyna w swoim rodzaju przy-
goda jest tego potwierdzeniem.

Czym jest Fjällräven Polar?
Wydarzenie

Dołącz do  
wyprawy życia 
300 km arktycznych pustkowi.  
180 wykwalifikowanych psów 

zaprzęgowych. Niekończące się 
zimowe pejzaże, kilku ekspertów  
i niewielka grupa zwykłych ludzi. 
To jest właśnie Fjällräven Polar. 

Teraz możesz dołączyć do  
zespołu, który wyruszy  
w kwietniu 2023 roku.



Zimno, wietrznie i ciemno. 
Daleko, bardzo daleko 
od domu. Wierzymy, że 

każdy może czerpać  
z tego radość.



W

Pomysł na Fjällräven Polar naro-
dził się na początku lat 90. XX 
wieku, kiedy założyciel Fjällräven, 
Åke Nordin, spotkał jednego z 
czołowych szwedzkich maszerów 
psich zaprzęgów.  Brał on udział 
w Iditarod, czyli najtrudniejszych 
na świecie zawodach psich za-
przęgów przez surowe pustkowia 
Alaski i właśnie to zainspirowało 
Åke. Przez prawie dekadę, od 1997 
do 2006 roku, Fjällräven Polar 
wzorował się na Iditarod  – był 
to tylko wyścig. Ale w 2012 roku, 
po sześcioletniej przerwie, Polar 
powrócił i tym razem nie skupiał 
się na rywalizacji - nie był na-
wet przeznaczony dla ekspertów 
od psich zaprzęgów, a dla cie-
kawych świata, zwykłych ludzi. 
 To był szalony pomysł. Zabranie 
grupy ludzi bez umiejętności i 
doświadczenia w ekstremalnych 
warunkach do jednego z najtrud-

niejszych środowisk na świecie - 
arktycznej tundry. Ale Fjällräven 
wierzył, że przy odpowiednim 
wsparciu, sprzęcie i podejściu, 
ta przygoda będzie dla każdego.  
I mieliśmy rację. Impreza za-
kończyła się sukcesem, przede 
wszystkim dzięki postawie pierw-
szych uczestników. Pokazali, że 
dzięki odwadze i zapałowi, po-
radom i wskazówkom ekspertów 
oraz wysokiej jakości zimowemu 
wyposażeniu każdy może pod-
jąć wyzwanie Fjällräven Polar.
 Dla k i lku szczęśl iwców 
Fjällräven Polar jest okazją do 
sprawdzenia swoich granic wytrzy-
małości podczas przygody życia.
 Poza tym, że od 1997 roku 
Fjällräven Polar zmienił życie 
około 400 osób, stał się też fe-
nomenem w sieci. Każdego roku 
setki tysięcy ludzi odwiedza stro-
nę internetową Fjällräven Polar, 

a setki z nich ubiega się o możli-
wość wzięcia udziału w wyprawie.
  W 2019 roku na Fjällräven 
Polar zgłosiło się 2183 osób z 92 
różnych krajów. Rywalizacja była 
zacięta i podniosła poprzeczkę 
wyżej niż kiedykolwiek, jeśli 
chodzi o jakość i ilość zgłoszeń.. 
 W 2020 i 2021 roku Fjällräven 
Polar został zawieszony z po-
wodu pandemii COVID-19.
W tym roku wyprawa po-
wraca z nową trasą i no-
wym procesem aplikacyjnym.

Historia Fjällräven Polar
Wydarzenie

Nie widzisz siebie 
w roli odkrywcy arktyki? 

Ale my tak!



Krok 1: Weź udział w glo-
balnej imprezie poświęco-
nej Fjällräven Polar 

 Dołącz do nas na globalnym 
wydarzeniu inauguracyjnym, 
które będzie transmitowane na 
żywo w poniedziałek 24 paź-
dziernika 2022 r. Global Event 
Manager oraz prowadzący, Calle af 
Hård Segerstad, przedstawi plany 
ekspedycji na rok 2023 i podzie-
li się wszystkimi informacjami 
niezbędnymi do ubiegania się o 
miejsce. Dowiesz się także, jak 
wygląda życie na Arktyce - trasa, 
sposób poruszania się psim zaprzę-
giem za kołem podbiegunowym 
oraz to, jak doświadczenie Polar 
wpłynęło na życie poprzednich 
uczestników wyprawy. Udział w 
globalnym wydarzeniu inaugu-
racyjnym nie jest obowiązkowy, 
ale zapewni kandydatom prze-
wagę w procesie aplikacyjnym.
 

Krok 2: Podejmij trzy wyzwania
 Aby ubiegać się o miejsce na 
Fjällräven Polar, kandydaci po-
winni podjąć trzy cotygodniowe 
wyzwania, z których pierwsze 
z nich zostanie opublikowane 
podczas globalnego eventu inau-
guracyjnego. Uczestnicy powinni 
odpowiedzieć na te wyzwania, 
publikując filmy lub zdjęcia na 
Instagramie. Oznaczyć Fjällräven 
za pomocą oficjalnego konta marki  
@fjallravenofficial oraz otagować 
#FjallravenPolar2023 oraz nu-
merem wyzwania: #Challenge1, 
#Challenge2 lub #Challenge3. Wy-
zwania będą się różnić tematycz-
nie, ale wszystkie będą zachęcać 
uczestników do refleksji nad ich 
relacjami z naturą i potencjalnymi 
warunkami, z jakimi mogą się 
spotkać w trakcie Fjällräven Polar. 
 Tematem przewodnim wy-
zwań będą: 
• Wyzwanie 1: Twoje motywy 

do udziału w wyprawie

• Wyzwanie 2: Poznaj bliżej 
Fjällräven Polar i pokonaj 
swoje lęki

• Wyzwanie 3: Pokaż nam swo-
je zrównoważone życie

Forma treści odpowiedzi na każde 
wyzwanie zależy od kandydata – 
mogą to być zdjęcia, video, tekst 
lub inny kreatywny sposób na 
odpowiedzi. Pełne informacje o 
wyzwaniach i procesie aplikowa-
nia, zostaną opublikowane podczas 
wydarzenia inauguracyjnego.

Krok 3: Jury Fjällräven wybierze 
zwycięzców
 Po zakończeniu procesu składa-
nia wniosków, w niedzielę 13 listo-
pada, jury Fjällräven – składające 
się z byłych uczestników Fjällräven 
Polar, ambasadorów i pracowni-
ków– wybierze krótką listę poten-
cjalnych zwycięzców. Ostateczni 
wygrani zostaną ogłoszeni w środę 
23 listopada 2022 r. podczas wyda-
rzenia transmitowanego na żywo.

Gotowy na wyzwanie? Aplikuj!
Wydarzenie



Czego spodziewać się podczas 
Fjällräven  Polar 2023?

Wyprawa

Podróż rozpoczyna się w okolicy 
wioski Jukkasjärvi w szwedzkiej 
Laponii, około 17 km na wschód 
od Kiruny, gdzie uczestnicy od-
będą wszystkie szkolenia i zdo-
będą podstawowe umiejętności 
przetrwania, które będą potrzebne 
podczas wyprawy. Poznają również 
swój zespół sześciu psów, którymi 
będą się opiekować przez cały czas 
trwania podróży. 
 Następnie wyruszą w drogę, 
powożąc psimi zaprzęgami przez, 
jak się wydaje, niegościnne pustko-
wia: przez jałową tundrę, zamar-
znięte jeziora i górskie lasy. Pod-

czas 300-kilometrowej wyprawy 
uczestnicy spędzą czas na nauce, 
podróżowaniu i współpracy z psa-
mi i innymi czonkami ekspedycji. 
Pojadą na północ przez Sevujärvi, 
Kattuvuoma, Råstojaure i Pälstsa 
– jeden z największych obszarów 
wiecznej zmarzliny w Europie 
– zanim zakończą ekspedycję 
na skraju norweskich fiordów w 
Signaldalen. 
 Zespoły spędzą pięć nocy w 
namiocie lub pod gołym niebem. 
Nauczą się karmić i zarządzać swo-
imi psami, rozbijać obóz zimowy, 
gotować na świeżym powietrzu, 

funkcjonować w temperaturach 
poniżej -30° C i spróbują przystoso-
wywać się do stale zmieniających się 
warunków zimowych, które mogą 
być surowe i bezlitosne.
 Podczas podróży uczestnicy 
będą mieli wsparcie doświad-
czonego zespołu Fjällräven i pro-
fesjonalnych maszerów, którzy 
będą udzielać rad i wskazówek. 
Jednak większość pracy uczestnicy 
wykonają samodzielnie. 

Finish

SIGNALDALEN

Poikkijärvi

Start



Jak się zmienia życie, kiedy 
opuszczasz swoją strefę komfortu?
‘Doświadczenie zmieniające ży-
cie’ to mocne stwierdzenie, ale 
nie jest to przesada. Ta wypra-
wa przenosi uczestników w świat 
zupełnie inny niż ich codzienna 
rzeczywistość. Dla niektórych 
członków zespołu  ekspedycja 
Fjällräven Polar była niezwykłym 
doświadczeniem.  Ale nie musisz 
nam wierzyć na słowo. Oto dwie 
historie byłych uczestników Fjäll-
räven Polar, o tym jak to wydarze-
nie zmieniło ich życie na zawsze. 

 Po wzięciu udziału w Fjällräven 
Polar 2018 Kitty Zaja postanowiła 

przenieść się na północ Szwecji. 
 Po wzięciu udziału w Fjällräven 
Polar 2018 Kitty Zaja postanowiła 
przenieść się na północ Szwecji.
George McKenzie Jr. jest fotografem 
i dokumentalistą z Brooklynu w 
Nowym Jorku, laureatem nagro-
dy National Geographic Society.  
Przeczytaj więcej o jego doświ-
adczeniach z Fjällräven Polar.

Wyprawa

https://foxtrail.fjallraven.com/articles/george-polar-story
https://www.youtube.com/watch?v=6pXHSjygTC0


Hipotermia i urazy  
spowodowane zimną pogodą
Hipotermia to stan, w którym temperatura 

głęboka ciała spada znacznie poniżej  
normalnego poziomu 37,5° C. Może się to 

zdarzyć, jeśli zmokniesz, będziesz narażony 
na silne wiatry lub jeśli siedzisz nieruchomo 

przez dłuższy czas. Gdy temperatura  
oragnizmu spadnie poniżej 35° C, ciało  
zaczyna się trząść i traci kontrolę nad  

mięśniami. Jeśli temperatura ciała dalej  
spada, traci się przytomność. Pojedyncze  

urazy spowodowne zimną pogodą, na  
przykłąd na dłoniach lub twarzy, mogą  
również stać się poważne, jeśli nie są  

leczone we właściwy sposób.

Zima tak daleko na północy może 
być naprawdę surowa. Najzimniej-
szymi miesiącami są styczeń i luty, 
kiedy temperatury sięgające -35 °C 
nie są niczym wyjątkowym, ale 
zwykle w kwietniu są one bardziej 
umiarkowane. Wtedy temperatury 
w ciągu dnia wahają się od -15 °C 
w górę, a czasem nawet powyżej 
zera. Noce jednak wciąż bywają 
chłodne, a temperatury mogą osią-
gać wartość nawet -30°C. Część 
trasy Fjällräven Polar przebiega 
również przez otwarte tereny, 
takie jak Tavvovuoma, gdzie mogą 
występować bardzo silne wiatry.
 Nauka o tym, jak organizm 
radzi sobie z niską temperaturą i 
jak chronić się przed zimnem i wia-
trem, to kluczowe elementy szko-
lenia, które uczestnicy przechodzą 
przed rozpoczęciem wyprawy. 

Wilgoć pr zewodzi  z imno
– ważne jest , abyś był suchy
Podstawową zasadą w zimnym 
klimacie jest pozostanie jak naj-

bardziej suchym. Pot, śnieg i woda 
zagrażają naszemu organizmowi 
i zdrowiu. Woda przewodzi cie-
pło 25-30 razy skuteczniej niż 
powietrze, co oznacza, że gdy 
jesteśmy mokrzy, energia jest 
szybko odprowadzana z organi-
zmu. (Powietrze natomiast jest 
nieefektywnym przewodnikiem 
ciepła i dlatego izoluje – co jest 
wykorzystywane w śpiworach, 
swetrach, kurtkach puchowych 
i innych „puszystych” ubraniach).
  Kolejnym wyzwaniem jest 
wiatr. Wiatr szybko wychładza, 
a im silniejszy wiatr, tym szybsze 
wychłodzenie. Opisuje się to za 
pomocą "wskaźnika ochładzania 
wiatrem" (wind chill index), który 
podaje odczuwalną temperatu-
rę na gołej skórze przy różnej 
sile wiatru. Przy temperaturze 
-15° C i sile wiatru 8 m/s, efekt 
ochładzania wiatrem na gołej 
skórze, podobnie jak i na twarzy, 
wynosi -34° C! Ochrona skóry 
przed wiatrem poprzez założe-

nie kurtki i kominiarki niwe-
luje efekt wyziębienia. Dlatego 
kluczowe jest, aby nosić odzież 
wiatroszczelną, gdy przebywasz na 
zewnątrz w zimowych warunkach. 
 Łatwo pomyśleć, że tempera-
tury powyżej 0°C oznaczają, że 
warunki będą lżejsze i łatwiejsze, 
ale gdy tylko temperatury wzrosną 
powyżej temperatury zamarza-
nia, pojawia się wilgoć, a wraz  
z nią ryzyko wyziębienia wzrasta.
  Dlatego odpowiedni system 
warstw ma kluczowe znaczenie. 
Z odrobiną wiedzy, odpowied-
nią odzieżą i sprzętem będziesz 
gotowy na wiele lat satysfakcjo-
nujących doświadczeń w outdo-
orze, niezależnie od tego, czy 
wybierasz się na Fjällräven Polar, 
czy na własną zimową przygodę.

Zimowe warunki  
za kołem podbiegunowym

Zimno



Klasyczny zimowy system warstwo-
wy składa się z od trzech do czterech 
warstw odzieży i zapewnia ciepło 
oraz ochronę przed żywiołami. Ale 
w jaki sposób ten system dosto-
sowuje się do środowisk arktycz-
nych za kołem podbiegunowym??

Zacznijmy od podstaw
Warstwa podstawowa ma za za-
danie odprowadzać wilgoć z dala 
od ciała. Wełna jest idealnym 
materiałem, ponieważ zapewnia 
ciepło, nawet gdy jest wilgotna.
Warstwa środkowa odprowadza 
wilgoć z warstwy podstawowej, 
jednocześnie zapewniając izolację, 
a warstwa zewnętrzna to zarówno 
wiatro i wodoodprona powłoka, 
która zatrzymuje ciepło z warstw 
wewnętrznych. Powinna być za-
projektowana w taki sposób aby 
uwalniać dodatkowe ciepło przez 
boczne zamki błyskawiczne, w celu 
lepszego odprowadzania wilgoci.

Warstwy docieplającą  
Warstwę docieplającą zakłada się 
podczas odpoczynku lub gdy ciało 
wydziela mniej ciepła. W tym kon-
tekście dobrze sprawdza się warstwa 
puchowa, która dobrze utrzymuje 
ciepło podczas postoju. Ubrania 
zakładane przez głowę powinny 
być wystarczająco obszerne, aby 

można je było łatwo założyć na 
inne warstwy. Powinny być one 
przechowywane w górnej części 
plecaka, aby były łatwo dostęp-
ne podczas postoju lub przerwy. 

Czapki
Nakrycia głowy powinny być róż-
norodne, ponieważ twoja głowa 
jest doskonałym narzędziem do 
szybkiej regulacji temperatury 
ciała. Kominiarka, wiatroszczel-
na czapka lub ocieplana czapka 
trekkingowa ze składanymi na-
usznikami to dobre akcesoria. 
Trzymaj pod ręką czapki zapaso-
we, abyś mógł szybko je zmienić 
w przypadku, gdy zmieni się in-
tensywność Twojej aktywności. 

Rękawiczki
Nawet w przypadku normalnych 
aktywności zimowych należy za-
brać ze sobą cieńsze, bardziej funk-
cjonalne rękawiczki oraz grubszą, 
cieplejszą parę. Jednak na bardziej 
ekstremalne wyprawy zimowe 
będziesz potrzebował najpierw 
cienkiej, pięciopalczastej rękawicy 
z wełny. Środkowa lub zewnętrzna 
warstwa to pięciopalczastej rękawi-
ca robocza z wyjmowaną wkładką 
z wełny. I wreszcie, na długie dni 
w psim zaprzęgu, jest warstwa 
wzmacniająca - duża rękawica, 

którą nakłada się na pozostałe 
rękawice i która również posiada 
wyjmowaną wełnianą wyściółkę.

Buty
Po pierwsze, najważniejszym 
aspektem jest wybranie odpowied-
niego rozmiaru buta. W przypadku 
psich zaprzęgów spodziewaj się, 
że będziesz mieć dwa lub trzy 
rozmiary większe niż zwykle. Ta 
dodatkowa przestrzeń zapewni do-
datkowe powietrze, aby twoje stopy 
były dobrze izolowane. Zewnętrzna 
powłoka butów powinna zawierać 
membranę, która zapobiega przedo-
stawaniu się wilgoci, a buty powin-
ny zawierać grubą filcowaną lub 
dzianinową podeszwę wewnętrz-
ną – kluczowe źródło izolacji.

Skarpetki
Twoje skarpetki są tak samo waż-
ne jak buty. Używaj wysokiej 
jakości skarpet wykonanych z 
wełny lub jej mieszanki i synte-
tyków. Zabierz ze sobą kilka par 
i zmieniaj je w ciągu dnia, aby 
zapewnić dobre odprowadzanie 
wilgoci. Zawieś wilgotną parę 
do wyschnięcia w ciepłym miej-
scu, na przykład po wewnętrznej 
stronie kurtki. Te małe nawyki 
mogą mieć ogromne znacze-
nie, jeśli chodzi o twój komfort.

Jak się ubrać na arktyczne 
warunki?

Zimno

Przestrzeń na oddech
Odzież zimowa powinna zapewniać 

dobrą mobilność i wentylację. 
Ale powietrze wewnątrz ubrania jest 

również kluczowym aspektem, jeśli chodzi 
o izolację, ponieważ powietrze słabo  
przewodzi zimno. Odzież, rękawiczki  

i buty, które są zbyt ciasno dopasowane, 
mają mniej miejsca na powietrze i dlatego 

nie są dobrymi izolatorami. 



KLUCZOWE DATY
Fjällräven Polar 2023

• Globalne wydarzenie inauguracyjne: poniedziałek, 24 października 2022 roku

• Zamknięcia procesu aplikacyjnego:  niedziela, 13 listopada 2022 roku

• Ogłoszenie zwycięzców: środa, 23 listopada 2022 roku

• Ekspedycja Fjällräven Polar: 30 marca - 5 kwietnia 2023 roku



Fjällräven jest jedną z najbar-
dziej kultowych szwedzkich 
marek outdoorowych, a także 
czołowym dostawcą odzieży  
i sprzętu turystycznego w krajach 
skandynawskich. Firma zosta-
ła założona przez Åke Nordina  
w małym miasteczku Örnsköldsvik 
na północy Szwecji w 1960 r., które-
go celem było ułatwienie ludziom 
spędzania czasu na łonie natury. 
 Funkcjonalna i wytrzymała 
odzież, plecaki, namioty i śpi-
wory Fjällräven są doceniane 
przez miłośników turystyki na 
całym świecie. Niektóre produkty 
osiągnęły status prawdziwych 
klasyków, jak np. kurtki Greenland 
Jacket z 1968 roku i Expedition 
Down Jacket z 1974 roku. Plecak 
Kånken, który zadebiutował w 1978 

roku, pozostaje jednym z najwięk-
szych bestsellerów Fjällräven.
 Firma Fjällräven odegrała rów-
nież kluczową rolę  w kształtowa-
niu sposobów spędzania wolnego 
czasu na łonie natury w Szwecji 
w  latach 60. i 70. Dzięki współ-
pracy ze Szwedzkim Towarzystwem 
Turystyki i Szwedzkim Towarzy-
stwem Outdoorowym, produkty 
marki przyczyniły się do wzrostu 
liczby Szwedów spędzających 
czas na świeżym powietrzu.
Obecnie produkty Fjällräven są 
sprzedawane w ponad 70 krajach, 
zarówno we własnych, marko-
wych sklepach w Chinach, Hong 
Konhu, Korei, Holandii, Norwe-
gii, Szwecji oraz USA, jak i part-
nerskich sklepach detalicznych. 
Firma otworzyła również własny 

sklep internetowy w 2013 roku. 
 Marka Fjällräven dokłada 
wszelkich starań, aby postę-
pować odpowiedzialnie wobec 
ludzi i środowiska naturalne-
go. Trekkingi Fjällräven Classic 
oraz zimowa wyprawa Fjällräven 
Polar to dwa największe eventy 
marki, które są organizowane 
w celu zwiększenia zainteresowa-
nia i rozpowszechnienia wiedzy na 
temat środowiska oraz aktywności 
w outdoorze na całym świecie.
 Fjällräven należy do grupy 
Fenix Outdoor, w skład któ-
rej wchodzą również spółki   
Tierra, Primus, Hanwag, Royal 
Robbins, Naturkompaniet, Frilu-
ftsland, Partioaitta i Globetrotter.

O marce
Fjällräven
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Zimno, wietrznie i ciemno. 
Daleko, bardzo daleko  
od domu. Wierzymy, że 

każdy może czerpać 
z tego radość. 
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