
Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS 
Część 2 – wyjazd do Finlandii 

 
Drugi z kolei wyjazd w ramach programu unijnego COMENIUS-Achieve! rozpoczął się dnia 
30 kwietnia 2013 na lotnisku Kraków-Balice. Opiekę nad uczniami sprawowały panie 
Barbara Baranowska oraz Joanna Wiśniewska. Tym razem naszym celem była urocza fińska 
miejscowość Lappajärvi.  
 
Na miejsce dotarliśmy późnym popołudniem. Po rozpakowaniu walizek oraz zjedzeniu 
kolacji wybraliśmy się na spacer po okolicy. O tej porze roku zmrok zapadał dopiero około 
godziny 23:00 dlatego długo mogliśmy się cieszyć pięknymi zachodami słońca. 
 

 
 

 
 



Następnego dnia zostaliśmy zaproszeni na obiad przez naszą opiekunkę, panią Arję 
Andresson. Mieliśmy okazję spróbować fińskiej kuchni, która bardzo nam zasmakowała.  
Po powrocie do hotelu mieliśmy szansę na chwilę odpoczynku przed przyjazdem pozostałych 
uczestników. Jak pierwsza zjawiła się grupa z  Austrii, następnie z Niemiec i na końcu z 
Anglii. Tego wieczora rozmowom i hałasom nie było końca. Mimo wszystko udało nam się 
wybrać na kolejny spacer.  
 

 
 
Kolejny dzień rozpoczął się wcześnie rano pysznym śniadaniem. Następnie pojechaliśmy do 
szkoły w Lappajärvi, gdzie zostaliśmy serdecznie przywitani przez fińskich uczniów oraz 
dyrekcję szkoły. Uczniowie przygotowali prezentację na temat swojej miejscowości oraz 
Finlandii.  
 
W tym dniu odbyły się również pierwsze zajęcia sportowe. Uczniowie mieli okazję wykazać 
swoje umiejętności w bieganiu oraz rzucie oszczepem.  
 

 
 



Po obiedzie odbyły się pierwsze zajęcia z treningu mentalanego. Tematem zajęć podczas tego 
wyjazdu było radzenie sobie ze stresem. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie, a następnie 
brali udział w części praktycznej.  
 

 
 
Po zajęciach zorganizowano dla nas wycieczkę do lasu oraz ognisko. 
 

 
 
Czwarty dzień naszego pobytu rozpoczął się od zajęć sportowych. Uczniowie, którzy 
wcześniej wykazywali się w rzucie oszczepem mogli teraz sprawdzić swoje umiejętności w 
bieganiu. Po przerwie obiadowej wszyscy udaliśmy się na zajęcia z treningu mentalnego, na 
których poznaliśmy kilka technik relaksacji oraz czym prędzej sprawdziliśmy je na sobie   
 
Po wykładach udaliśmy się na oczekiwane przez wszystkich zajęcia z fińskiego baseballu. 
Jednak, zanim wyszliśmy na boisko musieliśmy poznać podstawy teoretyczne. Po krótkim 
wstępie udaliśmy się na boisko na pierwszy trening. Nie było łatwo, ale uśmiechy nie 
schodziły nam z twarzy. 



 
 
Po zakończeniu gry mieliśmy okazję zobaczyć trening profesjonalnej drużyny fińskiego 
baseballu-Vimpeli. 
 
Wieczorem uczniowie zostali zaproszeni na kolacje do fińskich rodzin. Dzięki temu mogli 
bliżej poznać swoich nowych znajomych, ich rodziny oraz zwyczaje. W tym czasie 
nauczyciele udali się na kolację we własnym gronie.  
 
W sobotę po śniadaniu udaliśmy się na kolejne zajęcia sportowe. Tym razem sprawdzaliśmy 
się w: tenisie stołowym, badmintonie, hokeju halowym, piłce siatkowej, ręcznej oraz nożnej.  
 
Po obiedzie udaliśmy się na kolejne zajęcia z treningu mentalnego. Po części teoretycznej 
wzięliśmy udział w części praktycznej-zajęciach jogi. 
 

 
 
Tego samego dnia w Lappajärvi odbywał się bieg na 10 km, jednak z wyjątkiem austriackiej 
nauczycielki Elisabeth nikt nie zdecydował się wzięcie udziału w zawodach.  
 



W niedzielę zaplanowano dla nas „Olimpiadę na wesoło”. Braliśmy udział w wielu 
zabawnych konkurencjach (np. skakanie w worku, bieg na 3 nogi). Drużyna naszej uczennicy 
Marty zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy! 
 

 
 

 
 

W tym dniu odbył się również wykład podsumowujący wszystkie dotychczasowe zajęcia 
treningu mentalnego. Uczniowie mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą przygotowując w 
grupach prezentację na wylosowane tematy.  
 
Na zakończenie wybraliśmy się na kolację do Spa Kivitippu. Kolejnym punktem programu 
było obejrzenie filmu na temat powstania jeziora Lappajärvi oraz obejrzenie wystawy na ten 
sam temat. Był również czas na pamiątkowe zdjęcia: 
 



 
 

 
 
 
Po powrocie do hotelu uczniowie jak zwykle wybrali się do sauny, a ci najodważniejsi 
wykąpali się w lodowatym jeziorze.  
 
Poniedziałek był ostatnim dniem naszego pobytu. Ten dzień upłynął nam na pakowaniu się 
oraz spędzaniu ostatnich chwil z nowo poznanymi przyjaciółmi. Pani Arja Andersson tym 
razem zaprosiła nas na kolację. Jedzenie jak zwykle było pyszne. 
 
We wtorek, bardzo wcześnie rano pojechaliśmy na lotnisko do miejscowości Vassa skąd 
lecieliśmy do Helsinek. Tam przesiedliśmy się na samolot lecący do Krakowa, gdzie czekali 
na nas nasi bliscy. 



 
 
 
 
Z naszego wyjazdu do Finlandii na pewno zapamiętamy przede wszystkim wspaniałych ludzi, 
niezwykłą atmosferę, a także zajęcia treningu mentalnego oraz fińskiego baseballu. Następne 
spotkanie odbędzie się w dniach 16-21 października 2013 w Bostonie, w Anglii. Tam 
będziemy grać m.in. w rugby oraz tenisa.  


