
Moje wrażenia z Finlandii 

W dniach od 20.01 2019r. do 27.01 2019r. przeżyliśmy z kolegami(Mikołaj, Marek, 

Miłosz i Max) bardzo ciekawą podróz do Finlandii. Prawie wszyscy z nas po raz 

pierwszy lecieli samolotem. Podróż trwała ponad 12 godzin, przemierzyliśmy ponad 

2200 km(w jedną stronę). Pierwsze wrażenie z Finlandii to szok termiczny dochodziło 

nawet do -30 stopni, a nawet więcej. Nauczyliśmy się, że w Finlandii podstawa to 

bardzo ciepłe ciuchy, a Max nie wziął nawet kalesonów(;. Jak raz nie wziąłem 

rękawiczek to prawie odpadły mi ręce. Krajobraz w Finlandii był bardzo biały i 

zimowy. Największe wrażenie zrobił na mnie pałac lodowy, wszystko co znajdowało 

się w pałacu było zrobione  z lodu lub ze śniegu: wszystko w barze, tron, łóżko, płaskie 

figury na ścianie ze śniegu i przepiękne figury lodowe stojące. Ten pałac znajduje się 

w Rovaniemi, w wiosce świętego Mikołaja. W wiosce znajduje się: dom święteg 

Mikołaja, poczta z wszystkimi listami, a także zaprzęg z reniferami i z pieskami 

huskimi. Największą atrakcją z wioski był zjazd poduchami po torze śniegowym. Z 

Rovaniemi pojechalismy pociagiem do Nivali (miasta w którym mieszkaliśmy). Gdy 

przyjechalismy na miejsce rodziny już na nas czekały i przywitały nas bardzo 

serdecznie. Mieszkałem w pięcio osobowej rodzinie: rodzice, Eetu i jego rodzeństwo 

oraz 2 psy i kot. Codziennie od godziny 9.00 do godziny 15.00 mieliśmy zajęcia w 

szkole a popołudnia spędzałem z rodziną. W szkole były bardzo ciekawe zajęcia na 

których poznawaliśmy tradycje wszytkich krajów z Erasmusa, tańczyliśmy śmieszne 

tańce i spiewaliśmy kolędy, a przewodnim tematem warsztatów była elektronika. 

Szkoła była bardzo mała ale podawali bardzo dobre obiady. W każdym domu była 

przynajmniej jedna sauna. W mojej rodzinie były 2 sauny jedna w domu, a druga na 

zewnątrz. Przy pierwszym pobycie w saunie przywitał nas  pies i kot. Bardzo fajnie 

spędzałem czas  z Eetu: jeździłem na motokrosie, bawiłem sie w chowanego po 

ciemku na zewnątrz, jeżdziłem na sankach i nartach, grałem w kręgle, Eetu ciągnął 

mnie na sankach motokrosem, graliśmy troszke na komputerze i bardzo duzo 

rozmawialiśmy. Największym przeżyciem była wycieczka w ostatnim dniu w której na 

zamrożonym jeziorze, łowiliśmy ryby a potem rozgrzani po saunie wchodziliśmy do 

wody pod lodem w jeziorze. Trzeba pamiętać też, że na dworze było wtedy około -25 

stopni. Kupiłem bardzo wiele przepieknych pamiątek. W ostatni dzień bałem się 

pomyśleć, że muszę już odjezdżać i bardzo chciałem zostać jeszcze dłużej. W smutku 

dziękowałem i żegnałem się z rodzicami Eetu, chciałbym bardzo do nich jeszce raz 

przyjechać. 
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