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26 kwietnia, niedziela  

Z samego rana z lotniska Chopina wylecieliśmy do Finlandii. Do miejsca docelowego dolecieliśmy po 

południu. Tam po kilku minutach czekania na grupy z innych krajów wsiedliśmy do autokaru, który 

zawiózł nas pod szkołę w Lammi. Na miejscu każdy zapoznał się ze swoja rodzina, która następnie 

każdego z nas zabrała do swojego mieszkania.  

 

27 kwietnia, poniedziałek  

Dzień rozpoczęliśmy od ceremonii otwarcia, na której mieliśmy przyjemność poznać dyrektora szkoły 

oraz wysłuchania śpiewu dziewcząt z tam tej szkoły. Następnie każdy z krajów prezentował 

samodzielnie przygotowane analizy SWOT. Był to moment, w którym mogliśmy poznać jakie rzeczy są 

dla danego kraju bardzo charakterystyczne. Następnie wszyscy uczniowie zostali podzieleni na 

międzynarodowe grupy, w których zostaliśmy oprowadzeni po szkole. Szkoła była bardzo ogromna, 

posiadała wiele miejsc, w których można było rozwijać swoje zainteresowania. Po przygotowanym 

przez szkołe lunchu wróciliśmy do największej sali w tej szkole aby wysłuchać wykładu Pani Maarit na 

temat funkcjonowania na rynkach międzynarodowych. Na sam koniec dnia zagościliśmy w najbardziej 

popularnej i najlepszej firmie z ubraniami ,,Voglia”. Tam mogliśmy dowiedzieć się jak produkowane są 

ubrania, co potrzeba do tego aby tworzyć takie ciuchy oraz wiele innych ciekawych rzeczy. 

 

28 kwietnia, wtorek  

Od razu gdy dotarliśmy z rana do szkoły zostaliśmy podzieleni na międzynarodowe grupy, w których 

każda z osobna udała się do innej firmy na przeprowadzenie wywiadu.  Był to czas, w którym mogliśmy 

zgłębić swoją wiedzę o firmach, w których mieliśmy zaszczyt być. Po kilku godzinach wywiadów 

wróciliśmy do szkoły na lunch. Po długim odpoczynku zabraliśmy się do tworzenia prezentacji na temat 

tego co dowiedzieliśmy się podczas wywiadów. Trzy godziny pracy zleciały bardzo szybko. Wspólna, 

szybka oraz ciężka praca następnie została wynagrodzona po przez pobyt w Koski Hunting Club. Jest to 

bardzo popularne miejsce w tam tym mieście, ponieważ znajduje się on nad samym jeziorem, w którym 

można pływać. Dom który tam jest posiada własna saune oraz miejsce do odpoczynku. Był to 

wspaniały czas na odpoczynek oraz integracje z innymi krajami.  

 

29 kwietnia, środa  

Z samego  rana pojechaliśmy autokarem do Lahti do najbardziej znanej firmy produkującej napoje – 

Hartwall. Na sam początek pobytu tam udaliśmy się na wstępny wykład. Dowiedzieliśmy się na nim co 

dokładnie produkuje ta firma, jakie kraje są zaopatrywane w ich towar. Następnie udaliśmy się do 



miejsca, w którym rozpoczyna się cała ta produkcja. Podziwialiśmy cały etap paczkowania towaru oraz 

jego pakowanie. Na sam koniec wycieczki każdy z nas został obdarowany skromnym prezentem. Po 

długiej wycieczce w Hartwall udaliśmy się do następnej najbardziej znanej, popularnej firmy 

produkującej słodycze – Fazer Visior Center. Było to niesamowite miejsce, w którym mogliśmy 

podziwiać na żywo rośliny, z których następnie były produkowane rzeczy. Obejrzeć cały proces ich 

powstawania oraz skosztować ich różnego rodzaju słodyczy. Na sam koniec naszej podróży udaliśmy 

się do samej stolicy Finladnii – Helsinek. Jednymi z miejsc, które mogliśmy podziwiać był kościół w 

skale, piękny park nad morzem w którym znajdowały się dwa pomniki. Na koniec dnia wróciliśmy do 

szkoły i każdy z nas wrócił do swojego tymczasowego domu  

 

26 kwietnia, czwartek  

Dzień rozpoczęliśmy od  wykładu Pana Eerika na temat  różnic kulturowych. Zapoznaliśmy się wtedy jak 

w różnych krajach spostrzegane są niektóre sprawy np. pocałunek z nowo poznaną osoba w policzek, 

czy odległość z jakiej możemy znajdować się od drugiej osoby podczas rozmowy aby czuła się 

komfortowo. Następnie do popołudnia w grupach międzynarodowych tworzyliśmy filmy „co robić a 

czego nie robić aby rozwinąć firmę”. Po kilku godzinach pracy, dzień mieliśmy zakończyć wspólnym 

gotowaniem. Każda z grup miała przygotować wybrane dla nich dania. Jedni smażyli naleśniki, inni 

piekli ciasta oraz zupy. Dzień zakończył się wspólną degustacją przygotowanych przez nas potraw.  

 

27 kwietnia, piątek  

Piątek był naszym ostatnim dniem, który spędzaliśmy w tej szkole.  Zakończyliśmy go porannymi 

prezentacjami filmów, które poprzedniego dnia stworzyliśmy w grupach. Po bardzo ciekawych filmach 

przyszedł niestety ten czas na oficjalnie zakończenie naszego pobytu w Lammi. Przepyszny poczęstunek 

oraz łzy na pożegnanie utrudniały pożegnanie. Niestety musieliśmy się pożegnać i wrócić do 

Warszawy.  


