
Sprawozdanie Erasmus  
22 kwietnia o godzinie 8 rano wylecieliśmy z lotniska Chopina w 

Warszawie, udając się do Kopenhagi, gdzie około godziny 13 mieliśmy 

przesiadkę do samolotu, który bezpośrednio zabrał nas do stolicy Finlandii 

- Helsinek, gdzie dotarliśmy po godzinie 15. Na lotnisku w Helsinakch 

spotkaliśmy nowych kolegów z Włoch i Portugalii. Po oczekiwaniu na grupę 

z Anglii wsiedliśmy wszyscy do autokaru i ruszyliśmy do Lammi do szkoły, 

gdzie czekały na nas rodziny goszczące. Zabrali nas do swoich domów, 

gdzie mogliśmy odpocząć po długiej podróży. 

W poniedziałek musieliśmy być w szkole na godzinę 9, a pół godziny 

później odbywała się ceremonia otwarcia. Dyrektorka szkoły serdecznie 

nas witała i po krótkim przemówieniu dwie uczennice zaczęły dla nas 

śpiewać. Następnie musiliśmy przedstawić swoje wcześniej opracowane 

analizy SWOT przed wszystkimi uczestnikami projektu. O później udaliśmy 

się na lunch, a po nim zostaliśmy oprowadzeni po całej szkolnej placówce. 

Kolejny był wykład z panią, która opowiadała o działaniach na rynkach 

międzynarodowych. Dzień zakończyliśmy wizytą w firmie produkującej 

kobiece ubrania – Voglia, po której zostaliśmy oprowadzeni, a w dodatku 

zostaliśmy poczęstowani kawą i pysznym ciastem. Po godzinie 16 

udaliśmy się z hostami do domów. 

We wtorek musieliśmy dotrzeć do szkół wcześniej, bo na godzinę 8. 

Poinstruowano nas tam jak przeprowadzić wywiad z firmą, a każda grupa 

dostała zestaw pytań, które należało zadać podczas udzielania wywiadu. 

Następnie zostaliśmy wysłani do różnych firm rozmieszczonych niedaleko 

szkoły, aby wykonać powierzone nam zadanie. Niektórzy powrócili do 

firmy produkującej ubrania dla kobiet, a inni mieli szansę odwiedzić kilka 

innych firm. Z całego spotkania i wywiadu musieliśmy zrobić prezentację 

multimedialną o tym czego się dowiedzieliśmy. Na koniec jeszcze 

dostaliśmy instrukcję do tego czym zajmować się mieliśmy w czwartek, 

czyli o przygotowaniu finalnego produktu, podsumowującego cały nasz 

pobyt w Finlandii. Później już tylko czekał nas czas wolny w domku nad 

jeziorem z sauną, balą z gorącą wodą i kiełbaskami. 

W środę pojechaliśmy wszyscy razem autokarem do firmy produkującej 

napoje Hartwall. Już na wejściu dostaliśmy darmowe napoje, 

wysłuchaliśmy krótkiego wykładu na temat firmy i udaliśmy się na jej 

zwiedzanie. Przed wyjściem zostaliśmy jeszcze uraczeni prezentami w 

postaci butelek ze słodkimi napojami oraz wodą gazowaną z puszce. 

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia była firma produkująca 

wyroby czekoladowe Fazer. Zjedliśmy tam lunch i wraz z panią przewodnik 

udaliśmy się na oglądanie wystawy i degustację ich wyrobów. Na końcu 

każdy mógł zrobić tam zakupy, odebraliśmy swoje prezenty, które 

dostaliśmy od firmy i wróciliśmy do autokaru. Około godziny 15 zaczęliśmy 

zwiedzać Helsinki, a później mieliśmy tam czas wolny na własne 

przyjemności. Wróciliśmy do Lammi po 20. 

Czwartek spędziliśmy na wykładzie, na którym była mowa o różnicach 

kulturowych w biznesie, a później długie godziny spędziliśmy na 



przygotowaniu swojego finalnego produktu w swoich międzynarodowych 

grupach. Po pracy czekało nas trochę zabawy w kuchni, kiedy to 

przygotowywaliśmy wspólnie tradycyjne fińskie dania w specjalnie 

przygotowanej do tego typu zajęć klasie. 

W piątek rano mieliśmy jeszcze chwilę casu na doszlifowanie swojej pracy, 

a następnie nie pozostawało nic innego jak zaprezentowanie jej przed 

innymi uczestnikami projektu. Później już tylko pozostawało wręczenie 

dyplomów, ostatni wspólny lunch i pożegnanie się ze wszystkimi. Znów 

przesiadaliśmy się w Kopenhadze, a na lotnisku Chopina w Warszawie 

wylądowaliśmy po godzinie 22. 
 


