
Sprawozdanie Erasmus  

Liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. gen. 
Józefa Bema do której chodzę zaproponowało mi 
uczestniczenie w unijnym programie szkoleniowym Erasmus. 
Główną tematyką programu była przedsiębiorczość. Dzięki 
temu projektowi przeżyłem ciekawa historię oraz poznałem 
kulturę innego kraju.                
  Dnia 22 kwietnia z sześcioma wybranymi osobami oraz z 
opiekunami(nauczycielami) wylecieliście do Helsinek. Najpierw 
polecieliśmy do Kopenhagi gdzie czekaliśmy około 3 godziny 
aby następnie polecieć do stolica Finlandii. Sama podróż była 
bardzo męcząca ponieważ trzeba było być z samego rana na 
lotnisku Chopina, a późnym wieczorem poznaliśmy nasze 
rodziny goszczące. Fińska rodzina o której spałem przywitała 
mnie tradycyjnym fińskim obiadem: zupa krem z renifera oraz 
wędzony łosoś. Po zjedzeniu pysznego obiadu był czas na 
deser. Było to polskie oraz rumuńskie słodycze ponieważ 
oprócz mnie miał również zaszczyt mieszkać uczeń z Rumunii. 
Po udanej integracji podczas posiłku poszliśmy do swoich 
pokojów aby odpocząć i pójść spać.  
Następnego dnia rano wszyscy spotkaliśmy w szkole gdzie cały 
program się odbywał. Była tam ceremonia otwarcia oraz 
prezentacja analizy SWOT z każdych z krajów. Popołudniu w 
grupach zostaliśmy oprowadzeni po szkole średniej w Lammi. 
Jest to nowoczesna, ładna szkoła. Potem zostaliśmy 
zaprowadzeni do firmy odzieżowej Voglia. Zwiedziliśmy cała 
firmę, a następnie wróciliśmy do swojej rodziny goszczącej. Po 
posiłku Finowie pokazali mi krajobraz który jest w Finlandii. 
Kolejnego dnia zostaliśmy podzieleni na grupy aby następnie 
przeprowadzić wywiad z dyrektorem danej firmy. Miałem okazje 
zobaczyć produkcje różnych sosów takich jak ketchup czy 
majonez. Podczas zwiedzenia robiliśmy zdjęcia oraz robiliśmy 
notatki aby potem stworzyć prezentacje multimedialną i 
pokazać ją na forum grup. Po udanej pracy w grupach mieliśmy 



czas na relaks. Zabrano nas do ośrodka rekreacji co było 
najlepsza rzeczą w całym wyjeździe. Korzystaliśmy z sauny a 
potem wskakiwaliśmy do jeziora które miało zaledwie kilka 
stopni. Dzień zakończyliśmy u rodzin goszczących.  
Czwartego dnia wyjazdu pojechaliśmy do firmy Hartwall Ltd, 
wysoce zautomatyzowanej firmie  produkującej napoje(pepsi, 
Lipton). Wszyscy widzieliśmy nowoczesna fabrykę w której 
wszystko robią maszyny. Następnie zwiedzaliśmy fabrykę 
czekolady firmy Fazer produkująca np. Dumle. W jednym 
miejscu mogliśmy wziąć i zjeść ile tylko chcemy słodyczy. Po 
przyjemnym zwiedzaniu dotarliśmy do Helsinek gdzie mieliśmy 
trzygodzinny czas wolny. Stolica tego pięknego państwa jest 
mała w porównaniu do Warszawy lecz miałem problem ze 
znalezieniem sklepu z pamiątkami. Po mile spędzonym czasie 
w Helsinkach przyszła pora na powrót do Lammi. 
Przedostatniego dnia rano mieliśmy wykład o różnicach 
kulturowych w biznesie. Za bardzo nie pamiętam o czym był ten 
wykład ponieważ nie słuchałem. Następnie w nowych grupach 
tworzyliśmy projekt końcowy dotyczący głównego tematu czyli 
przedsiębiorczość. Projekt kończyliśmy dopiero następnego 
dnia. Po pokazaniu naszych prac było zakończenie całego 
projektu Erasmus i pożegnanie się ze wszystkimi aby następnie 
pojechać do lotniska w Helsinkach. Niestety lot powrotny 
mieliśmy z przesiadką w Kopenhadze i czekaliśmy około dwóch 
godzin. Wieczorem wylądowaliśmy na lotnisku Chopina w 
Warszawie i wróciliśmy do swoich. Program Erasmus był 
bardzo ciekawym i przyjemnym momentem w moim życiu. Mam 
nadzieje ze za rok uda mi się pojechać jeszcze raz na taki 
projekt.  
 


