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1. O Comeniusie słów kilka – s. 2 
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3. Czas wolny Finów  –    s. 6 

4. Szkoła od kuchni – s. 7 

5. Drama lessons – s. 8 

6. Natura fińska – s. 9-12 

7. Z wizyta u św. Mikołaja          

– s. 13-14 

8. Szwedzi, Finowie dwa 

bratanki – s. 15 

9. Moja Finlandia – s. 16-18 

10. Podróż w czasie – Artikum       

– s. 19 

11. Nasi gospodarze – s. 20-22 

12. Było naprawdę gorąco:              

z wizytą w saunie – s. 23 

13. System edukacyjny w Finlandii 

– s. 24-25 

14. Polskie akcenty w Finlandii      

– s. 26 

15. Fiński dla opornych – s. 27-28 

16. Czyje są Muminki? – s. 28 

17. Smaki północy – s. 29 

18. Nasza Redakcja – s. 30 
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O Comeniusie słyszałem od 

zawsze. Co rusz ktoś ze znajomych 

chwalił się kontaktami z zagranicznymi 

szkołami, opowiadał o atrakcyjnych 

wycieczkach, rozpowiadał o tym, jak 

zadowoleni byli uczniowie. 

 Pierwszą rundę z programem 

niestety przegrałem. W listopadzie 2010 

roku miałem szczęście uczestniczyć w 

szkoleniu organizowanym przez FRSE, 

które dotyczyło programu, sposobu 

wyszukiwania partnerów, celów 

realizowanych w ramach projektu. Pełen 

nadziei ruszyłem do poszukiwań partnerów 

i okazało się, że na znalezienie 

partnerskich szkół było już niestety za 

późno (gotowe wnioski należy składać do 

lutego).  

Bogatszy o to doświadczenie nowe 

poszukiwania rozpocząłem wyjątkowo 

szybko – już w maju 2011 roku udało mi 

się nawiązać kontakt mailowy ze szkołą     

w Hiszpanii oferującą całkiem ciekawy 

temat projektu. Od maila do maila  nagle 

okazało się, że szkół zainteresowanych 

realizacją projektu jest kilka: od Finlandii, 

przez Polskę, Niemcy, Francję, aż po 

Półwysep Iberyjski (Hiszpania, 

Portugalia).  

Z każdym tygodniem program 

nabierał kształtów, puchł od różnorodnych 

pomysłów i przemyśleń. Aż wreszcie 

przyszedł czas na wizytę przygotowawczą. 

Głównym koordynatorem została szkoła     

z Francji i to właśnie w okolice Lyonu 

mieliśmy wyruszyć, by spotkać się po raz 

pierwszy. Nasze plany szybko 

zweryfikowało życie – w spotkaniu wzięli 

udział tylko Finowie i Francuzi; część 

szkół się wycofała, pojawili się nowi 

partnerzy. Czas naglił, a wniosek się sam 

nie napisze. Trzy miesiące przed 

złożeniem papierów były bardzo 

pracowite; wspólne uzgadnianie wersji 

wniosku, ostatnie poprawki i w końcu       

w lutym 2012 roku ostateczny wniosek 

został wysłany.  

Nastał czas niepewności. Czy 

zdobędziemy wystarczającą ilość punktów, 

czy pokonamy konkurencję? Chętnych do 

realizacji projektu zawsze było więcej niż 

pieniędzy. Ostatnie dni czerwca to 

przeglądanie stron z wynikami. I nagle 

jest! Wygraliśmy! Nasz wniosek zdobył 

ponad 90% punktów. Już od września 

rozpoczynamy naszą przygodę z Europą. 

Ten projekt jest dla naszej szkoły 

czymś wyjątkowym. Nie tylko ze względu, 

że jest to pierwszy taki program 

realizowany w naszej szkole. Jest 

wyjątkowy przede wszystkim ze względu 

na uczniów, którzy będą mogli się poczuć 

prawdziwymi Europejczykami. 

 

Adam Żołądź 
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Finlandia jest państwem w Europie Północnej o powierzchni 338 145 

kilometrów kwadratowych, powstałym po odłączeniu się od Rosji w 1917 roku. Nie 

posiadała żadnych tradycji państwowych, albowiem od średniowiecza była pod obcym  

panowaniem. Na początku krainą tą rządzili Szwedzi, a potem Rosjanie. Geograficznie 

składa się ona głównie z nizin i rzeźb polodowcowych, ale także z 60 tysięcy jezior. 

Ludność kraju wynosi obecnie ok. 5 mln obywateli i charakteryzuję się dosyć niską 

średnią gęstością zaludnienia; 17 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Do 1812 

roku stolicą kraju było Turku, najstarsza miejscowość w Finlandii, która może 

pochwalić się takimi zabytkami jak zamek wybudowany u ujścia rzeki Aurojoki          

w XIII wieku. Obecną stolicą są Helsinki, które słyną z bogatego życia nocnego. 

Uczniowie z Biadacza wyruszają w podróż do kraju      

Świętego Mikołaja. 
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Urzędowym językiem w Finlandii jest oczywiście 

fiński należący do grupy języków uralskich czyli 

takich, którymi posługuje się ludność 

zamieszkująca północną Eurazje i Nizinę 

Węgierską. Bardzo ciekawym aspektem tego 

języka jest to, że 65% wszystkich słów to słowa 

złożone. We wszystkich krajach skandynawskich 

bardzo rozwinięta jest edukacja angielskiego, a 

więc, także i w Suomi
1
. Już od szkoły podstawowej 

kładzie się wysoki nacisk na naukę tego języka i 

właściwie przez okres całej edukacji, jest on 

obecny jako przedmiot obowiązkowy.   

Zapewne zastanawialiście się skąd pochodzi Święty 

Mikołaj, który co roku dostaje nasze listy, a potem na saniach zaprzężonych w renifery 

rozwozi nam prezenty. Otóż mieszka on w Finlandii, w Rovaniemi. Mikołaj nie jest jedyną 

atrakcją z jaką powinien nam się kojarzyć ten piękny kraj, słynie on także z saun, 

przepięknych krajobrazów, jezior oraz niesamowitych zórz polarnych, które zapierają dech w 

piersiach. Należy także napomknąć, że to tutaj została wymyślona popularna dziś forma 

rekreacji z użyciem specjalnych kijków, zwana nordic walking. Możemy do tego dodać także, 

firmę produkującą telefony komórkowe NOKIA. Telefony znane przecież na całym świecie, 

powstają właśnie w Finlandii. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Oryginalna nazwa Finlandii 
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Na północy Suomi znajduję się przepiękna kraina zwana Laponią i tam właśnie odbędziemy 

naszą podróż. Laponia jest przepięknym, mroźnym miejscem, nie bez powodu bywa 

nazywana „krainą reniferów” - według szacunkowych obliczeń w całej Laponii żyje ich 

ponad 350 tyś, a ludzi jest tu zaledwie 200 tys. Miastem, w którym będziemy goszczeni jest 

Tornio, odwiedzimy tamtejszą szkołę średnią Putaan koulu, fabrykę stali, oraz jak przystało 

na temat naszego projektu, lokalną piekarnie. Poza Tornio, czekać nas będzie wizyta w domu 

Świętego Mikołaja w Rovaniemi.  

Nasza podróż na pewno pozwoli nam dostrzec i przekonać się jakie różnice są w innych  

krajach niż Polska, jak wygląda w nich życie, usamodzielni nas i może dzięki niej otworzymy 

się bardziej na świat. Każdą naszą chwilę spędzoną w Laponii będziemy dokumentować 

zdjęciami, więc po naszym powrocie będziecie mogli zobaczyć jakim państwem jest 

Finlandia.  

A dla chętnych nauki języka fińskiego, odsyłam tutaj: http://www.finski.slowka.pl/zwroty,jezyk-finski-

zwroty-podstawowe-z-mp3,m,406.html 

Żródła: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_uralskie 

http://comeniuswbiadaczu.blogspot.com/2012/11/nasi-partnerzy-finlandia.html#more 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turku 

Michał Roszczypała 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turku
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Sandra Dudek 



Finowie podobnie jak my spędzają czas wolny. Spotykają się razem, relaksują 

się w saunie, chodzą do galerii handlowych, grają np. w koszykówkę (jak nasz 

fiński kolega Samuli). Mimo mrozów Finowie bardzo chętnie chodzą na 

spacery. Razem z nimi mieliśmy okazję przejść się ulicami Tornio i podziwiać 

piękne krajobrazy. 

 
 

Julia, Sandra i Ania w fińskim centrum handlowym 

Wieczorne spotkanie u Emmy 

Spotkanie i Pinji u Sandry i Jenny 

Popołudniowa laba u Michała i Samulina 

Spotkanie Pinji u Sandry i Jenny 
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Będąc w Finlandii, mieliśmy też okazję 

spędzić czas na fińskiej lekcji. 

Uczyliśmy się angielskiego, 

matematyki, wosu, ale lekcja, którą 

najbardziej zapamiętałam,  to zajęcia 

kulinarne! W jednym z kampusów 

znajdowała się klasa przystosowana 

właśnie do gotowania. Sześć stanowisk 

pracy, każdemu przysługiwała kuchenka 

z piekarnikiem i inne akcesoria 

kuchenne. Ania i ja byłyśmy wniebowzięte. 

,,Czyżby pierwsza lekcja w życiu, na której 

nie chce się spać?”. Z chęcią przystałyśmy 

na propozycję nauczycielki, abyśmy 

dołączyły do naszych gospodarzy przy 

gotowaniu. Zabrałyśmy się za 

przyrządzanie tostów, składniki: pomidor, 

ryba z puszki (chyba był to tuńczyk ) jajko, 

majonez, ketchup, żółty ser. Po klasie 

chodziła nauczycielka, która rozdawała 

składniki i tłumaczyła, jak w przepisie było 

coś niezrozumiałe. Lekcje wspominamy 

bardzo miło, zwłaszcza gdy na sam koniec 

mogliśmy zjeść danie, które sami 

przyrządziliśmy. Mnie osobiście w szkole 

zachwycił brak dyskryminacji. Mieliśmy 

okazję widzieć młodzież należącą do 

różnych subkultur, wyznań czy 

narodowości. Nikt nie był wytykany, byli 

równi sobie. Zamiast religii była etyka, co 

pozwalało każdemu poznać inne wyznania. 

Nikt nie był odrzucony przez rówieśników.  

Hania Pachurka 

 

Efekt końcowy naszych poczynań w kuchni 

Stanowisko pracy 

Hania i Ania w kuchni 

Kuchnia w całej swej okazałości 



GIMZETKA NR 13, WYDANIE SPECJALNE Z REALIZACJI 
PROJEKTU „COMENIUS”. Z WIZYTĄ W FINLANDII. 

18 marca 2013 

 

8 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 
 

 

Będąc w Finlandii, mogliśmy 

uczestniczyć w nieco innych lekcjach niż 

w Polsce. Najciekawszymi z nich moim 

zdaniem były „drama lessons”, czyli 

zajęcia pozwalające nabrać większej 

swobody w swojej grze aktorskiej. 

Zajęcia trwały dwie godziny, podczas 

których mogliśmy się zgrać całą grupą. 

Na początku  graliśmy w różne, grupowe 

zabawy. Do najśmieszniejszych można 

zaliczyć tę, w której wszyscy stojąc w kole, trzymają się za ręce i jedną stopą starają się 

dotknąć stopę drugiej osoby. Następnie 

dotknięta osoba, musi dotknąć tą samą 

stopą stopy swojego sąsiada z lewej strony, 

jednak po wykonanym ruchu nie można 

zmieniać pozycji. Wygrywa ten, kto 

najdłużej się nie przewróci. Gra choć 

wydaje się prosta w rzeczywistości potrafiła 

przysporzyć sporych problemów. Na 

zamieszczonych zdjęciach, możecie zobaczyć jak 

poszło polskim uczennicom w tej zabawie. 

Szczerze polecam wam także spróbować tej gry 

wraz ze znajomymi. W następnej części lekcji 

uczniowie próbowali swoich sił w grze 

aktorskiej. Podział ról wyglądał następująco: 

Finowie losowali tematy swoich wypowiedzi i 

musieli wymyślić, co powiedzieć w swojej kwestii, by wszystko miało sens. Po prezentacji 

nauczycielka poprosiła uczniów by wypowiadać się w określony sposób, np.: w zwolnionym 

tempie, z dramaturgią  głosie lub z gniewem. Uczniowie prezentowali się bardzo zabawnie, 

mówiąc swe role w przerysowany sposób.                                                             Monika Lebich 
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Fauna Finlandii jest bardzo bogata i obecność człowieka nie wywarła na niej 

negatywnego wpływu tak jak w wielu innych krajach świata. W lasach 

żyją lisy, jelenie, zające i wiewiórki. Bogaty jest też świat ptaków, w lasach żyją 

liczne gatunki rodzime  i sezonowe. Głównymi gatunkami 

są głuszce i cietrzewie. W kraju można spotkać łosie, wydry,  a z ptaków różne 

gatunki kaczek i gęsi. 

Na wschodzie 

nielicznie 

występują wilki            

 i niedźwiedzie,            

a u wybrzeży Zatoki 

Botnickiej  i na 

wyspach Zatoki 

Fińskiej żyją foki 

obrączkowe. Północne 

obszary Finlandii to 

region reprezentowany przez faunę subarktyczną. W Laponii żyją lisy 

polarne, renifery, rosomaki  i sowy śnieżne. 

Finlandia znajduje się w strefach klimatów umiarkowanego chłodnego 

przejściowego i okołobiegunowego subpolarnego. Okres zimowy 

występuje tam od listopada do kwietnia. Temperatury powyżej 30 °C 

zdarzają się rzadko i nie występują w każdym roku. Finlandia to 

najbardziej zalesiony kraj Europy, lasy zajmują aż 74% powierzchni 

kraju. Im dalej na północ tym roślinność leśna staje się rzadsza. Lasy 

zastępują tereny otwarte oraz łąki tundrowe. Tereny leżące na samej 

północy wchodzą w skład strefy subarktycznej, czyli dominującą strefą 

roślinną jest tundra, gdzie rosną porosty oraz mchy. 

 



GIMZETKA NR 13, WYDANIE SPECJALNE Z REALIZACJI 
PROJEKTU „COMENIUS”. Z WIZYTĄ W FINLANDII. 

18 marca 2013 

 

10 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIDOK Z OKNA 

PRZECIĘTNEGO FINA 

ZAŚNIEŻONE DROGI          

W TORNIO - 

HAPARANDZIE 

OSZRONIONA FLORA         

TO W FINLANDII 

COZIENNOŚĆ. 

W FINLANDII WYSTĘPUJĄ 

DWA RODZAJE 

KRAJOBRAZU – TAJGA (NA 

ZDJĘCIU) I TUNDRA – 

OTWARTE TERENY ŁĄKI. 
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OSZRONIONA FLORA         

TO W FINLANDII 

COZIENNOŚĆ. 

W LAPONII ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ STANIĘCIA 

OKO W OKO Z MISIEM 

POLARNYM. 

DRZEWA CZĘSTO UGINAJĄ SIĘ 

POD CIĘŻAREM ŚNIEGU. 

W KRAJOBRAZIE FIŃSKI 

WIDOCZNIE PRZEWAŻA 

KOLOR BIAŁY. 
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Ania Koziol 

W KRAJACH TAK ZIMNYH JAK 

FINLANDIA POPULARNE SĄ 

NIE TYLKO SAUNY. ODWAŻNI 

FINOWIE KĄPIĄ SIĘ W 

PRZEREBLI DLA ZABAWY           

I ZDROWIA. PODOBNO IM 

NIŻSZA TEMPERATURA, TYM 

LEPIEJ! 

ZIMĄ W FINLANDII RZEKI 

ZAMARZAJĄ DO TAKIEGO 

STOPNIA, ŻE BEZ OBAWY MOŻNA 

PO NICH CHODZIĆ. 

RENIFER (FIŃ. PORO) – WEDŁUG  

WIKIPEDII ZWIERZĘ 

ROŚLINOŻERNE, KTÓRE MOŻE 

WAŻYĆ NAWET DO 318 KG. DLA 

NAS JEDNAK ZAWSZE 

POZOSTANIE WIERNYM 

(LATAJĄCYM) POMOCNIKIEM 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.  
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Laponia to nie tylko renifery, ale przede wszystkim królestwo św. Mikołaja. Na północ od 

Rovaniemi znajduje się Wioska Świętego Mikołaja i to właśnie tam pojechaliśmy 13 stycznia. 

Podróż z Tornio (prawie 2 godziny jazdy) była bajeczna; długa, pusta droga i niekończące się 

dzikie lasy, skąpane                      

w nieprzeniknionej bieli. Szybki 

postój zagwarantował nam 

niepowtarzalne zdjęcia (tu do 

naszej ekipy dołączył Rafael, 

Brazylijczyk przebywający                          

w Finlandii na wymianie     

międzynarodowej).  

Wioska jest wzorowym 

przykładem zaradności                    

i przedsiębiorczości Finów. Na 

niewielkiej powierzchni można znaleźć 

Biuro św. Mikołaja (każdy może go 

odwiedzić, choć cena za jedno zdjęcie  

przyprawiła nas o zawrót głowy; relacje                       

z odbywających się wizyt są dostępne 

w Internecie pod adresem 

www.santaclauslive.com/english, 

Pocztę św. Mikołaja (można wypełnić 

formularz gwarantujący, że otrzymamy 

życzenia od samego świętego) oraz 

park rozrywki, w którym można było 

przejechać się saniami zaprzężonymi w 

renifera, kupić drobne pamiątki,             

a nawet poślizgać się na 

ogólnodostępnej ślizgawce. Nikt nie 

czuł się zagubiony, gdyż przy samym 

wejściu stała tablica z mapą całego 

obiektu.  

http://www.santaclauslive.com/english
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Wizyta była udana, 

każdy z nas znów 

poczuł się jak 

dziecko i poddał 

się magii tego 

miejsca. Z dziką 

rozkoszą robiliśmy 

zdjęcia     

reniferom, 

szukaliśmy 

polskiej flagi na 

olbrzymiej 

choince, 

piszcząc, 

ślizgaliśmy się. 

Naszym  

 

zabawom towarzyszyli 

fińscy koledzy                

i koleżanki, którzy 

podobnie jak my 

korzystali z uroków 

życia. 

 

Adam Żołądź 
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W pierwszy dzień naszej 

niesamowitej wyprawy do Finlandii 

dowiedziałam się o tym, jak blisko Tornio 

leży Szwecja. Oczywiście to nie problem 

wziąć mapę do ręki i sprawdzić, gdzie 

dokładnie przebiega ta granica. Lecz to 

całkiem inna sprawa na żywo zobaczyć 

dachy domów należących do obcego 

państwa, podczas przebywania w innym 

kraju. 

Ciekawe jest to, że 

Szwedzi(germański) i Finowie(ugrofiński) 

wywodzą się z całkiem innych ludów, 

mimo to nie ma ogromnych różnic między 

tymi narodowościami. Dla Szwedów            

i Finów jedną z najważniejszych rzeczy 

jest „czas”. Bardzo cenią dobie 

punktualność, nie obce są im powiedzenia 

„czas to pieniądz”, czy „nie trwoń czasu”. 

Finowie znani są ze spokoju, 

powściągliwości w wyrażaniu uczuć, 

małomówności i co bardzo ważne 

rzetelności i uczciwości. Będąc                  

w Finlandii, zainteresowało mnie to, jak 

wielkie zaufanie mają tamtejsi ludzie do 

drugiej osoby, np. na przystanku istnieją 

specjalne przechowalnie na bagaż i nikt nie 

przejmuje się tym, że coś mogłoby 

zniknąć. Pewien Szwed powiedział         

sobie: „Bycie Szwedem jest bardzo 

przyjemne. Człowiek jest schludny, 

punktualny, unika konfliktów, kocha 

przyrodę, dzieci, pokój na świecie”. Z tego 

jasno wynika, jak wiele łączy Fina                 

i Szweda. 

Szwecję i Finlandię łączy nie tylko 

historia (tworzyły jedno państwo, które 

rozpadło się w 1809 r.), ale także związki 

kulturowe, religijne, ekonomiczne               

i geograficzne. Te państwa słyną z pięknej 

przyrody i dbałości o czystość. To 

niezwykłe przeżycie przekonać się o tym 

na własnej skórze.                   Julia Jaworska 
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A teraz przenieśmy się w miejsce 

całkiem inne niż ciepłe Włochy. Kilka 

tysięcy kilometrów na północ znajduje 

się mała miejscowość Tornio leżąca na 

pograniczu Finlandii i Szwecji. Właśnie 

tam miesiąc temu było mi dane spędzić 

prawie tydzień.

Nie mam zamiaru porównywać Wenecji ani z Tornio, ani z Helsinkami. Nie dałabym 

rady. Tym razem Finlandię pokażę Wam nie od strony turysty, ale z perspektywy nastolatki 

dobrze posługującej się angielskim, ale nie znającej nawet jednego słowa po fińsku, która 

przez tydzień była zmuszona zamieszkać z rodziną fińską, akurat w najzimniejszej porze 

roku. Zawsze myślałam, że zima w Polsce jest mroźna - w końcu -10 stopni to warunki,          

w których nie powinno się nawet wychodzić na dwór! Jeśli do teraz podzielacie moje zdanie, 

powiem Wam coś ciekawego: w dniu, w którym z żalem opuszczaliśmy naszych fińskich 

przyjaciół, temperatura sięgała 23 stopni na minusie, co nie powstrzymało wielu 14- i 15-

latków przed dojeżdżaniem rowerami do szkoły! Postaram się dobrze Wam opowiedzieć, 

jakie przyjemności i  rozczarowania przeżyłam podczas tego szalonego wyjazdu. 

Moja pierwsza myśl dotycząca różnic między Finlandią a Polską naszła mnie, gdy po 

wylądowaniu w Helsinkach poszłam do toalety. Wszystko, powtarzam, wszystko (tak, nawet 

toalety, stołówka w szkole z prawie 1000 uczniów oraz ulice) jest tam niebywale czyste! 

Poczułam wstyd za każdą zaniedbaną toaletę publiczną w Polsce (nie wszystkie są takie, ale 

spójrzmy prawdzie w oczy - każdy z nas już dużo widział).

W Finlandii, nawet jeśli planujemy być na dworze przez dwie minutki, trzeba się 

ciepło ubrać. Czapka, szalik, dobre buty i ciepła kurtka to podstawa. Pierwsze wyjście na 

dwór w takim klimacie jest małym szokiem. Jeśli chodzi o mróz to my (ja i moja grupa) 

mieliśmy nasz "chrzest" na lotnisku w Helsinkach. Uwierzcie mi: naprawdę łatwo się tam 

zgubić! Kiedy już znajdziesz wyjście, nie możesz znaleźć drogi powrotu! Lecz może my, 

zamiast skupić się na szukaniu drogi, wgapialiśmy się w hotel Hilton, którego naprawdę nie 

spodziewaliśmy się tam widzieć. 
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Ale, jak powszechnie wiadomo, "kto 

szuka, ten znajdzie", więc po długim 

błądzeniu znaleźliśmy bramki 

prowadzące do strefy bezcłowej. Na 

naszą obronę dodam, że lotnisko w 

Helsinkach jest naprawdę olbrzymie! 

Ale dosyć o podróży - w końcu nie po 

to tutaj jesteście, by czytać, jak grupa 

Polaków zgubiła się na lotnisku, 

prawda? 

W Finlandii, jak wielu z Was na pewno wie, językiem urzędowym jest fiński. 

Okazuje się, że nie różni się on aż tak od polskiego. Nasi fińscy gospodarze udzielili nam 

kilka prywatnych lekcji ich ojczystego języka. Jedno z niewielu słów, które zapamiętałam to 

"ananas", które znaczy to samo w obu językach. 

          Mnie, mieszkankę małej miejscowości, oczarowały liczne sklepy w Tornio, a jeszcze 

bardziej te w siostrzanej Haparandzie, leżącej po drugiej stronie granicy fińsko-szwedzkiej. 

Razem z naszymi gospodarzami odwiedziliśmy sklep zoologiczny, gdzie zakochaliśmy się od 

pierwszego wejrzenia w małym żółwiu, którego smutną historię poznaliśmy dzięki krótkiej 

notatce obok jego akwarium. Dodatkowo wstąpiliśmy do ogromnego sklepu z zabawkami - 

raju dla każdego dziecka (nawet 15-letniego) oraz do sklepu wypełnionego po brzegi 

słodyczami różnego rodzaju. Dla niektórych z nas był to najwspanialszy dzień  w naszym 

krótkim życiu. Odwiedziliśmy także prawdziwą, szwedzką Ikeę. Pewnie wielu z Was 

zastanawia się, jak i kiedy przekroczyliśmy granicę. Otóż, jako grupa nastolatków nie 

mieliśmy zbyt wielu możliwości transportu, więc musieliśmy wszędzie chodzić pieszo. Tak, 

granicę szwedzko-fińską przekroczyliśmy na nogach. Dowodem na to jest sms, którego każdy 

z nas otrzymał od swojego operatora komórkowego. Nie, żebyśmy musieli przejść niezliczone 

kilometry - z fińskiego centrum handlowego, od którego rozpoczęliśmy nasze zakupy, do Ikei 

w Szwecji trzeba było pokonać około 200 metrów. Nasi fińscy gospodarze nie widzieli nic 

dziwnego w przekraczaniu granicy (i zmienianiu strefy czasowej) wyłącznie w celu zrobienia 

zakupów. Jednak my okazaliśmy trochę więcej entuzjazmu. 

Podczas naszego krótkiego pobytu w Finlandii złożyliśmy także wizytę Świętemu 

Mikołajowi. Od Rovaniemi (miasta, w którym mieszka Santa Claus) dzielił nas około 

dwugodzinny przejazd autobusem. Miasteczko Mikołaja nie zawiodło nas swoim wyglądem - 
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wszechobecna biel i renifery 

zaprzężone do sań to właśnie to, czego 

się spodziewaliśmy. Pominę 

opowiadanie o zakupach, lunchu            

i zjeżdżaniu na sankach (bez sanek)      

i przejdę do sedna: nasza 

ośmioosobowa grupa z uśmiechami na 

twarzach wybrała się z wizyta do 

Mikołaja w jego domu! 

W drzwiach powitał nas miły elf, który 

znał kilka polskich słówek. Powiedział nam, że możemy odwiedzić Mikołaja całą grupą, więc 

wszyscy podekscytowani przeszliśmy przez wielkie drzwi, które nam wskazał. 

Trochę rozczarował nas fakt, że nie pozwolono nam robić żadnych zdjęć. W końcu 

chcieliśmy zabrać do domu jakąś pamiątkę! Jednak kiedy weszliśmy do pokoju, w którym 

siedział starszy pan z nadwagą, z długą, białą brodą i w śmiesznie dużych butach (poniżej 

zwany Mikołajem) okazało się, że elfy same zrobią nam z nim zdjęcie. 

Mikołaj miłym głosem przywitał się z nami po polsku i poprosił, żebyśmy przy nim usiedli. 

Byłam podekscytowana - tak, wiem, że to tylko jakiś mężczyzna w przebraniu, ale, na Boga, 

to był ten jedyny, prawdziwy, lapoński Mikołaj, o którym mówi się w telewizji! Przez chwilę 

rozmawialiśmy z przemiłym starszym panem (już po angielsku - jego znajomość polskiego 

nie była aż tak imponująca) i później elfy zrobiły nam kilka zdjęć. Pożegnaliśmy się                 

z Mikołajem i wyszliśmy z komnaty. Tam czekały na nas kolejne dwa elfy; na wielkich 

plazmowych telewizorach widzieliśmy nagranie naszego spotkania z Santa Clausem. Tutaj 

skończyła się sielanka: miła pani-elf oznajmiła, że z chęcią "sprezentują" nam pendriva            

z nagraniem i dwoma zdjęciami za (uwaga: sarkazm) jakże niską cenę 64 Euro, czyli po           

8 Euro na osobę. (Na marginesie: czy to nie dziwne, że cena była akurat podzielna przez 8? 

Dlaczego 64, a nie 50 albo 70 Euro? No cóż, najwidoczniej mieliśmy szczęście!) W tym 

momencie oprzytomnieliśmy - po co wydawać tyle pieniędzy (ponad 200 złotych) na zdjęcie 

z jakimś facetem, który ma tyle wspólnego z Mikołajem, ile każdy z nas, kiedy ubieramy 

czerwone czapki na 6. grudnia? Wyszliśmy stamtąd w nie najlepszych humorach. Komercha, 

i tyle! Na duchu odrobinę podniosły nas fotografie małych dzieci i sław, które odwiedziły 

Mikołaja. Moje ulubione było zdjęcie Santa Clausa z Bamem Margerą - skaterem znanym          

z brania udziału w wielu występach kaskaderskich w programie "Jackass".                  Ania Koziol 
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Pewnego dnia mieliśmy okazję 

odwiedzić  centrum nauki              

i muzeum Artikum w Rovaniemi. 

Muzeum jest położone                   

w północnej części Laponii. 

Została nam opowiedziana              

i pokazana historia, kultura 

prowincji Laponii oraz centrum 

Arktyki. Na wystawach mogliśmy 

oglądać, jak kiedyś radzili sobie 

ludzie w tak trudnych 

warunkach, stroje ludowe, zorzę 

polarną, a także pokój w którym 

cały rok był lód.                              

Hania Pachurka 

 

 

Mogliśmy obejrzeć piękną kolekcję 

strojów ludowych. 

Hol główny i fotele wykonane ze skóry 

renifera. 

Dawne przedmioty, 

które pozwalały Finom 

przetrwać w trudnych 

warunkach. 

My i niedźwiedź polarny. Wiedziałeś, że ma 

on pod grubą warstwą futra czarną skórę? 
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Miałam przyjemność gościć           

u cudownej dziewczyny, jaką jest 

Emma Romsi. Ma psa Ruberta      

i kota Killy. Interesuje się 

muzyką, gra na pianinie, rysuje. 

Uwielbia uczyć się języków 

obcych. Jest miłą, nieśmiałą 

osobą o wielkim sercu. Jej rodzice 

są nauczycielami. 

Julia Jaworska 

 

Jenna Makslahti była moją 

gospodynią. Mieszkałam u niej           

w czasie pobytu w Finlandii. Jest 

to miła, zabawna czternastoletnia 

dziewczyna. Mieszka z mamą 

Katja i  ojczymem Rogerem.  U nich 

czułam się jak we własnym domu, 

mimo że nie mówiliśmy w tym 

samym języku. Bardzo polubiłam 

moich gospodarzy i już za nimi 

tęsknię. 

Sandra Dudek  

San 

 

 

Emma Romsi 

Jenna 

Makslahti 
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Na czas naszego pobytu w 

Finlandii zamieszkałam z Mei Hua 

Chen. Rodzice dziewczyny 

pochodzili z Chin. Pani Teresa, tak 

nazywała się mama Mei Hua - jest 

nauczycielka angielskiego. Jej tata 

jest kucharzem. Rodzina przyjęła 

mnie bardzo ciepło, czas spędzony    

z nimi wspominam bardzo dobrze.   

Hania Pachurka 

Mój fiński gospodarz to Samuli, ma 14 lat 

oraz dwoje rodzeństwa, 5-letnią siostrę 

Viivi i 11-letniego brata Ilariego. Samuli 

bardzo interesuje się airsoftem i czynnie 

uczestniczy we wszelkiego rodzaju 

rozgrywkach ASG. Drugą ważną rzeczą dla 

niego jest koszykówka. Jego tato oprócz 

tego, że posiada sklep, jest też trenerem w 

drużynie koszykarskiej, w której gra Samuli. 

Natomiast mama mojego gospodarza pracuje 

na uniwersytecie. To, co najbardziej 

charakteryzuje Samuliego, to świetne 

poczucie humoru, a potwierdzić to mogą 

wszyscy uczestnicy naszego wyjazdu. 

Michał Roszczypała 

 

Samuli 

Hania z Mei 

Hua Chen 
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Moim gospodarzem była Vilma Harkönen. Vilma ma 15 lat       
i chodzi do dziewiątej klasy Putaan koulu w Tornio. Ma 

dwoje rodzeństwa: 10-letnią Olivię i 13-letniego Flakko. Lubi 
grać na pianinie, jednak jej prawdziwą pasją jest balet. 

„Tańczę bardzo dużo i kocham to uczucie, kiedy tańczę!”, jak 
zwykle mówi. Razem z Hanią miałyśmy zaszczyt i szczęście 

oglądać nasze fińskie przyjaciółki podczas jednej z ich 
cotygodniowych prób. Vilma uwielbia czytać książki, 

szczególnie te z gatunku fantasy. Jej ulubione książki to cała 
seria „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy” autorstwa Ricka 

Riordana. Vilma jest bardzo dobrą uczennicą. Jej rodzice oboje 
są nauczycielami wychowania fizycznego. Miałam nawet 
szczęście być na lekcji prowadzonej przez jej mamę! Cała 
rodzina uwielbia podróżować, każdy z nich kocha sport           

– często jeżdżą razem na narty, a Olivia jest świetną 
lekkoatletką i zdobywa wiele nagród. Vilma jest miła, wesoła, 

zabawna i optymistyczna. Jest dobrą, lojalną przyjaciółką, 
dobrze się z nią rozmawia. Cała jej rodzina sprawiła, że           
w Finlandii czułam się jak w domu. Zaraz po tym, jak 
przestąpiłam ich progi, wiedziałam, że spędzę z nimi 

wspaniale czas. Miałam rację! 
Ania Koziol 

 

 

 

Vilma 

Harkōnen 

Podczas pobytu w Finlandii moimi gospodarzami była rodzina Piekkari. Już kilka miesięcy przed moim przyjazdem 

do Tornio miałam kontakt mailowy z Pinją Piekkari. W Finlandii zostałam bardzo mile przyjęta, czułam się jak w 

domu. Rodzice Pinji są nauczycielami. Mama uczy klasy 1-3, a tata pracuje ze specjalnymi uczniami. Mają bardzo 

przestronny dom. Ich zwykły dzień mija podobnie jak u nas w Polsce.                  Monika Lebich   

 

 

 

Pinja 

Rodzina Piekkari 
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Najstarsze zapiski znalezione na terenach 

Finlandii mówią, że sauna została 

wynaleziona około dwóch tysięcy lat 

temu, jednak nie wyglądała ona tak jak 

dziś i nie służyła do tego samego. Kiedy 

następowało mocne ochłodzenie, ludy 

zamieszkujące owe tereny przenosiły się 

do specjalnych dołów, które były ich 

zimowymi domami na czas silnych 

mrozów. Pomieszkując w tych domach 

ogrzewali się gorącymi kamieniami,          

a z czasem zaczęli polewać je wodą,          

a powstała wtedy para, dawała im jeszcze 

więcej ciepła. Dość szybko zorientowano 

się, że gorąca para może służyć do celów 

higienicznych, zaczęto więc oczyszczać 

w ten sposób ciało.  

Co dokładnie daje nam sauna? 

Przede wszystkim jest traktowana jako 

element rekreacyjny, oczyszczający, ale 

także leczniczy. Na skutek przebywania 

w wysokiej temperaturze, w naszym 

organizmie zachodzi wiele korzystnych     

i istotnych zmian. Relaksując się            

pod wpływem gorącego powietrza zaczynamy 

również głębiej i znacznie szybciej oddychać, przez 

co oczyszczają się nam płuca, oskrzela i zatoki. 

Natomiast jeżeli dodamy do wody, którą polewamy 

kamienie, odpowiednich olejków eterycznych, 

możemy złagodzić w naturalny sposób ból gardła. 

Kolejną rzeczą jest to, iż wpływa ona znakomicie 

na poprawę naszego krążenia. Pobyt w gorącym 

pomieszczeniu sauny trwa zazwyczaj od 5 do 15 

minut, a po każdym przegrzaniu ciała, powinniśmy 

je ochłodzić, w tym celu możemy wybiec na dwór     

i wytarzać się śniegu, wskoczyć do przerębla lub 

najbanalniej, wziąć zimny prysznic. 

 Sauna dla Finów jest tradycją i odgrywa 

ważną rolę w ich życiu. Korzystają z niej minimum 

raz w tygodniu, ale są i tacy którzy używają jej 

codziennie, po ciężkim dniu w pracy, czy też 

szkole, aby po prostu odprężyć się i odpocząć. 

Natomiast od siebie mogę dodać, że sauna była dla 

mnie bardzo ciekawym przeżyciem,                          

a najciekawszym doznaniem jest moment powrotu 

do niej ze śnieżnej kąpieli. Szczerze polecam. 

 

Michał Roszczypała 
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Czy kraj, w którym mieszka raptem 5.5 

miliona ludzi, bogaty jedynie w surowce 

naturalne, może zostać światową potęgą               

w edukacji? Czemu nie! Finlandia od wielu lat 

jest uznawana za jeden z najlepszych krajów 

pod względem osiągnięć szkolnych. 

 

Finlandia to niewielki kraj na północy 

Europy, który niepodległość uzyskał dopiero            

w 1917 roku. Od wieków wciśnięty między dwie 

potęgi – Szwecję i Rosję – nie miał szans na 

uzyskanie pełnej suwerenności. Zarówno klimat, 

brak surowców, położenie geopolityczne, jak             

i wyjątkowość języka (fiński należy do grupy 

języków ugrofińskich, podobnie jak język 

węgierski) sprawiły, że kraj ten przez wiele lat był 

pogrążony w biedzie. Dopiero od lat 70. ubiegłego 

wieku sytuacja diametralnie się zmieniła.  

 

 Kluczem dzisiejszego sukcesu Finlandii 

należy szukać w efektywnej edukacji. W ubiegłym 

wieku fiński rząd odszedł od niemieckiego modelu 

edukacji, uznając go za nieefektywny. Pierwszą 

zasadniczą różnicą w procesie nauczania jest brak 

obowiązku przedszkolnego – co więcej, nawet 

„zerówki” nie cieszą się specjalną popularnością. 

Dziecko zobowiązane jest do pójścia do szkoły           

w wieku lat 7. Pobyt ucznia w szkole trwa 9 lat, zaś 

sama nauka jest bezpłatna (w pełnym tego słowa 

znaczeniu – uczniowie mają dostęp do darmowych 

podręczników). Rok szkolny trwa tylko 190 dni, od 

sierpnia do końca maja, a w tym czasie realizuje się 

około 5.5 tysiąca godzin lekcyjnych (dla 

porównania, we Włoszech, które osiągają znacznie 

gorsze wyniki, w roku szkolnym jest godzin aż 8 

tysięcy). 

 

 Uczniowie nie wiedzą, co to zadania 

domowe, testy i sprawdziany. Przez pierwsze sześć 

lat uczy się ich umiejętności zdobywania wiedzy, 

zaś bezstresowa edukacja oparta na zaufaniu              

i rozmowie sprawia, że w żadnym innym kraju 

Europy nie ma tak wysokiego poziomu 

czytelnictwa wśród uczniów jak właśnie                  

w Finlandii. Olbrzymie wydatki na oświatę 

sprawiają, że zaplecze dydaktyczne szkół jest 

oszałamiające. Co więcej, uczniowie mają prawo 

do wybierania zajęć fakultatywnych (np. zajęć          

z krawiectwa, gastronomii, ale także obróbki 

drewna i mechaniki – przy czym zajęcia są 

Pracownia do obróbki drewna 

Pracownia zajęć z tkania 

Pracownia do obróbki drewna 

Pracownia do zajęć z mechaniki 
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przeznaczone dla wszystkich uczniów bez względu 

na płeć).  

Fińscy uczniowie od samego początku wiedzą, że 

sami są odpowiedzialni za swoją edukację. Szkoła 

oferuje im szeroką gamę zajęć dodatkowych i 

kompensacyjnych tak, aby każdy uczeń mógł w 

pełni skorzystać z oferty szkoły (m. in. z 

korepetycji szkolnych, inne – płatne – są 

zabronione prawem). Dlatego też poziom 

analfabetyzmu w tym kraju jest bliski zeru, zaś 

różnice między najlepszymi uczniami                        

a słabszymi najmniejsze na całym świecie.  

 

 

                                                                    

Potwierdzeniem nieprzeciętnych zdolności fińskich 

uczniów są wyniki badań PISA. Jest to Programu 

Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 

(Programme for International Student Assessment) 

– międzynarodowego badania koordynowanego 

przez OECD. Jego celem jest uzyskanie 

porównywalnych danych o umiejętnościach 

uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu 

poprawy jakości nauczania i organizacji systemów 

edukacyjnych. W tych badaniach fińscy 

nastolatkowie od wielu lat plasują się w ścisłej 

światowej czołówce. 

 

Adam Żołądź 

Zajęcia w pracowni artystycznej. Na 

pierwszym planie Michał. 

Pracownia zajęć z szycia 

            Czytanie i                                  Matematyka 

         interpretacja 

 

            Czytanie i                                               Matematyka 

         interpretacja 
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         My Polacy chyba już 

tak mamy, że staramy się 

znaleźć jakieś polskie 

akcenty gdziekolwiek 

byśmy nie pojechali. Nie 

inaczej było i tym razem. 

Mroźna Finlandia sprawiła 

nam nie lada 

niespodziankę. 

        Pierwsze „spotkanie” 

z Polakami nastąpiło 

bardzo szybko. Czekając 

na lotnisku w Helsinkach 

na samolot do Kemi, 

staraliśmy się wchłonąć 

jak najwięcej skandynawskiej atmosfery. W jednym z holów między terminalami natknęliśmy 

się na wystawę fotograficzną z okazji 60. rocznicy budowy helsińskiego lotniska (1952            

-2012). Wśród najsławniejszych tego świata (Marlon Brandon, Bill Clinton, Elizabeth Taylor) 

wypatrzyliśmy zdjęcie…patrona naszej szkoły, Jana Pawła II, zrobione w 1989 roku             

w czasie jego pielgrzymki do Finlandii. Karol Wojtyła został sfotografowany podczas 

powitania ziemi fińskiej. 

Drugie, jeszcze większe zaskoczenie, spotkało nas w szkole fińskiej. Niecałe 20 

metrów od pokoju nauczycielskiego dostrzegliśmy plakat Teatru Narodowego z 1982 roku,      

a na nim znana wszystkim polonistom postać 

(a właściwie cień) Bolesława Leśmiana, 

słynnego młodopolskiego poety. Plakat 

najprawdopodobniej nawiązuje do premiery 

spektaklu Leśmian (interpretacje)                

w reżyserii Adam Hanuszkiewicza                    

z 5 listopada 1982 roku. Spektakl oprócz 

wspaniałego reżysera zgromadził na deskach 

stołecznego teatru równie wspaniałych 

polskich aktorów: Emiliana Kamińskiego, 

Darię Trafankowską, Artura Barcisia, Jana 

Frycza oraz Henryka Machalicę. Mimo 

naszych usilnych starań i „przesłuchania” 

większości nauczycieli fińskich nikt nie był w 

stanie wytłumaczyć nam, jak ów plakat 

znalazł się 2000 kilometrów od Polski, tuż 

pod kołem podbiegunowym.  

 

Adam Żołądź 

 

 

Plakat z premiery spektaklu „Leśmian” 

Karol Wojtyła wita ziemię fińską 1989r. 

http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/5694,sztuka.html
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Suomenkielen lyhyt oppimäärä       Podstawy fińskiego 

Garść słów i zwrotów przydatnych podczas wizity w Finlandii. Mówimy tak, jak piszemy         

z zachowaniem ilości głosek (podwójne uu wymawiamy nieco dłużej). 

Hyvää huomenta!   Dzień dobry. 

Hyvää päivää!   Dzień dobry (wersja popołudniowa). 

Hyvää yötä!              Dobranoc. 

Hei!              Cześć.          

Hei hei!    Heippa!                           Do zobaczenia.  

Mitä kuuluu?             Jak sie masz? 

Kiitos hyvää!             W porządku. 

Kiitos!              Dzięki. 

Ole hyvä!                                       Proszę bardzo, Proszę.   

Kyllä, kiitos! Tak, proszę. 

Ei kiitos! Nie, dziękuję. 

Onko tänään kokous? Czy mamy dziś spotkanie? 

Mihin aikaan kokous alkaa? O której rozpoczyna się spotkanie? 

Missä on lähin avantouintipaikka? Gdzie w pobliżu można wykąpać się 

w przerębli? 

Asuuko joulupukki täällä? Czy tu żyje Święty Mikołaj? 

Missä ihmeessä ne revontulet piilottelevat?                  Gdzie, u licha, jest zorza polarna? 

Onko tuo susi vai koira? Czy to pies czy wilk? 

APUA! NA POMOC! 

Saunoisimmeko? A może pójdziemy do sauny? 

yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi,                         1, 2, 3, 4, 5, 6 

seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen                          7, 8, 9, 10  
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Kippis! Na zdrowie! 

Ei enää yhtään kahvia Dziękuję, nie chce więcej kawy. 

Haluaisin ostaa salmiakkia.  Chciałbym kupić salmiaki 

(regionalny słony przysmak). 

Kaunein suomenkielinen lause: Najpiękniejsze zdanie po fińsku 

Alavilla mailla hallan vaara. Istnieje zagrożenie pojawienia się 

przygruntowych przymrozków.  

 

Co niedziela w naszym domu rozbrzmiewał dźwięk: Pa, pa, pa, pa, pa, na, na, na, na. 

Kiedy zaczynały się „Muminki”, tato 

podkręcał telewizor na cały regulator      

i kazał nam śpiewać. Ten moment 

pamiętam doskonale. Potem już tylko 

w skupieniu oglądałam, ciekawa, co się 

wydarzy. Nigdy nie zastanawiałam się 

nad pochodzeniem bajki, żyjąc                     

w przekonaniu, że jej autorką jest 

Szwedka. Okazuje się, że jednak nie. 

Przeczytajcie sami. 

Muminki (szw. Mumintroll, fiń. Muumi) 

– fikcyjne istoty o antropomorficznej 

budowie ciała (nieco podobne do 

hipopotamów, ale dwunożne), 

zamieszkujące pewną dolinę gdzieś         

w Finlandii, bohaterowie cyklu dziewięciu książek fińskiej (piszącej po szwedzku) pisarki 

Tove Jansson. Są one odmianą trolli. Pierwsza książka o Muminkach, Małe trolle i duża 

powódź, została opublikowana przez Tove Jansson w 1945r. Wszystkie książki o Muminkach 

odniosły sukces: zostały przełożone na ponad trzydzieści języków. Muminki doczekały się też 

swojej wersji teatralnej, filmowej (między innymi serial zrealizowany w Polsce w Studio 

Małych Form Filmowych Se-ma-for), radiowej, telewizyjnej i komiksowej. Świat, w którym 

żyją Muminki, pełen jest rozmaitych stworzeń – żyją w nim Paszczaki, Hatifnatowie, Mimble 

– każde z nich ma swój punkt widzenia na świat, swój charakter i temperament. W Tampere, 

trzecim co do wielkości fińskim mieście, mieści się Muzeum „Dolina Muminków”. Natomiast 

w Naantali, miejscowości położonej niedaleko Turku, powstał park rozrywki "Dolina 

Muminków".                                                                             Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki 

Dom Muminków 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szwedzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_fi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antropomorfizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotam_nilowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Finowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szwedzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Troll
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serial
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Se-ma-for
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paszczak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hatifnatowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mimbla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tampere
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Mumink%C3%B3w_%28muzeum%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naantali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turku
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Składniki na 4 osoby: 

500 g filetów z łososia 

(pokrojonych w sporą 

kostkę) 

700 g ziemniaków 

500 ml mleka 

200 ml śmietany 

sól 

koperek 

cebula 

ziele angielskie 

wywar 

 

1. Do wywaru dodać kilka ziaren ziela 

i ugotować ziemniaki. 

2. Jedną cebulę pokrój w bardzo 

drobną kostkę. Wrzuć do zupy. 

3. Dodaj kawałki fileta, gotuj przez     

ok. 6 minut. 

4. Pozwól zupie trochę ostygnąć. 

5. Dodaj posiekany koperek. 

6. Czas na śmietanę i mleko. 

Podgrzewamy aż do zagotowania. 

7. Zupa gotowa. Podgrzewając, 

uważaj, by zupa się nie zagotowała. 

(Innym sposobem na cebulę jest 

dodanie podduszonych na maśle 

krążków cebulowych.) 

HYVÄÄ RUOKAHALUA!  (Smacznego) 

Życzy Adam Żołądź    
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