
Mój pobyt w Finlandii 

Wycieczka zaczęłą się o 7 rano w niedzielę kiedy 

rodzice zawieźli do Rzeszowa a  stamtąd autobusem do 

Balic na lotnisko. Na lotnisku mieliśmy bardzo dużo 

czasu na odpoczynek przed dalszą podróżą . W końcu 

wsiadaliśmy do samolotu . To był mój pierwszy lot 

samolotem i było niesamowicie! Najpierw dolecieliśmy 

do Helsinek, czyli stolicy Finlandii. Z Helsinek 

kolejnym lotem dolecieliśmy do Rovaniemi, gdzie 

mieliśmy nocleg w wspaniałym hotelu.  

Następnego dnia kiedy już byliśmy gotowi do wyjścia 

udaliśmy się do Laponii, do wioski Świętego Mikołaja. 

Nakupowaliśmy wiele różnych pamiątek w postaci 

kubka, magnesu, breloczka lub kart. Następnie 

udaliśmy się w stronę reniferów, gdzie można wykupić 

sobie przejażdżkę na saniach. Potem doszliśmy do 

lodowego hotelu, który wyglądał jak wielkie  iglo a w 

środku znajdowały się lodowe rzeźby z lodowym 

barem, lodowymi stołami i lodowym łóżkiem , w 

którym można było spędzić noc. Na zewnątrz był 

wielki zjazd na, którym zjeżdżano używając 

specjialnych puf. Przed odjazdem do hotelu wysłaliśmy 

pocztówki z poczty Świętego Mikołaja.Wróciliśmy do 

hotelu zabraliśmy bagaże, pojechaliśmy na stację 

kolejową i resztę dnia spedziliśmy w pociągu 

dojeżdżając do Nivali. To również był mój pierwszy 



raz w pociągu. W Nivali odebrały nas rodziny i 

pojechaliśmy do naszych tymczasowych domów. Moja 

rodzina była naprawdę super i wyluzowana, a od 

samego rana była puszczana muzyka, która służyla jako 

budzik. 

We wtorek poszliśmy do szkoły i rozpoczeliśmy lekcje 

od przywitania reszty uczniów z innych krajów. Szkoła 

nie była wielka, a uczniowie nie nosili butów, tylko 

chodzili w skarpetkach lub bawełnianych kapciach. Po 

szkole wróciłem  do domu i najadłem się przepyszną 

lazanią , a wieczorem zjadłem kolacjię i położyłem się 

spać. 

W środę dzień zaczął sie podobnie. wieczorem wraz z 

Valto, jego siostrą Monicą i innymi uczniami udaliśmy 

się do szkoły na coś w rodzju dodatkowego W-F. Po 

powrocie do domu poraz pierwszy odwiedziłem saune. 

Było super i bardzo gorąco! 

W czwartek, po równie podobnie zaczętych lecjach 

wraz z Maksymilianem i jego tymczasową rodziną 

udaliśmy się na kręgle a potem do restauracji na pizze. 

Najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłem! Żadne 

jedzenie, które jadłem nie dorównuje temu w Finlandii, 

tam wszystko jest przepyszne! 

W piątek lekcji nie były takie same ponieważ udaliśmy 

sie na wycieczkę do ELME STUDIO, czyli miejsca, 



wktórym sprawdza się jak twardy jest metal i jak może 

być twardy. 

  

 

Po wyjściu z ELME STUDIO spacerem udaliśmy się 

na lodowisko do grania w hokeja na lodzie. Nie 

zagraliśmy w hokeja bo nie byliśmy tak wyszkoleni jak 

uczniowie z Finlandii, ale i tak było super. 

W sobotę udaliśmy się na wycieczkę do rodziny Pani 

Eliny, czyli dyrektorki szkoły. Jej rodzina mieszkała w 

domku nad wielkim jeziorem, a obok domku stały dwie 

sauny oraz altanka z ogniskiem . Na początku w 

jeziorze próbowaliśmy łowić ryby a potem 

przebieraliśmy się w stroje kąpielowe, grzaliśmy się w 

saunie i wskakiwaliśmy do lodowadej wody pod 

zamarzniętym jeziorem. Potem wróciliśmy do domu 

spakowaliśmy się , rodziny zawiozły nas na stację 

kolejową i wtedy wszyscy podziękowaliśmy i 

pożegnaliśmy się z rodzinami i identycznymi trasami 

wróciliśmy do domu. 

Pobyt w Finlandii to NAJWSPANIALSZY TYDZIEŃ 

W MOIM ŻYCIU  i nigdy go nie zapomnę! 
 


