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Nasze wrażenia z Finlandii 
 
Dlaczego mniej więcej rok temu podjęłyśmy decyzję o wyjeździe na studia w ramach 
programu Erasmus? Częściowo pod wpływem decyzji i namów znajomych. Dość 
spontanicznie stwierdziłyśmy, że przed nami ostatni rok studiów, jest to przecież ostatnia 
okazja i mimo obaw należy  postępować zgodnie z regułą, że kiedy nie skorzystamy z naszej 
szansy jeśli nie teraz? Dlatego też kilka miesięcy później byłyśmy już w drodze do Finlandii. 
Natomiast w tym momencie możemy z całą pewnością stwierdzić, że jak dotąd była to jedna 
z najlepszych decyzji w naszym życiu. 

Jako nasze nowe miejsce zamieszkania i studiowania przez kilka miesięcy zimowego 
semestru wybrałyśmy Kuopio, w którym mieścił się największy kampus naszego nowego 
uniwersytetu (Itä-Suomen Yliopisto czyli University of Eastern Finland). Miasto (jak i cała 
Finlandia) spokojne, w otoczeniu pięknej dziewiczej przyrody – czystych jezior i lasów. W 
dodatku bardzo bezpieczne. Świadczyły o tym między innymi zauważalne wszędzie rowery, 
które mimo iż w większości przypadków nie były w żaden sposób zabezpieczane przed 
kradzieżą - nie ginęły. Taka sama sytuacja związana jest z wierzchnim nakryciem i innymi 
prywatnymi rzeczami pozostawianymi przez studentów na korytarzach uniwersytetu – 
funkcja portiera/szatniarza jest w tym kraju kompletnie zbędna – Finowie są wyjątkowo 
zdyscyplinowani i respektują wszelkie przyjęte zasady. Już pierwszego dnia mogłyśmy 
doświadczyć, iż Finowie, chociaż z reguły dość nieśmiali są również wyjątkowo mili i 
pomocni. Wszystko to sprawiało, że czułyśmy się tam doskonale a  codzienne życie – było 
proste i przyjemne. Chyba nie będzie drugiego takiego miejsca, gdzie żyłoby nam się tak 
wygodnie. 

W tym momencie chciałybyśmy także obalić wszelkie krążące mity związane z tym, iż taki 
wyjazd to tylko wielka zabawa  – bycie za granicą nie zwalnia z obowiązku nauki, a co za tym 
idzie przygotowywania się do wszelkich zaliczeń. Równie ważne jest pilnowanie wszelkich 
spraw na uczelni. Wydaje nam się, że po części takie podejście wynika ze specyfiki kraju, 
gdzie ludzie poważnie podchodzą do życia.  Jednak dzięki temu załatwienie jakiejkolwiek 
sprawy nie było wielkim problemem, ponieważ Finowie drugiego człowieka traktują jako 
partnera, z którym można nawiązać dialog. Współpraca z wykładowcami, do których 
studenci zwracają się po imieniu (początkowo było to dla nas bardzo dziwne) również była 
bardzo przyjemna. Musimy pochwalić to, że pomimo swojej pracowitości cenią oni jednak 
czas wolny i żadne zajęcia nie kończyły się później, niż o piętnastej. 

Oczywiście naszym celem nie jest zniechęcić Was, a wręcz odwrotnie – zachęcić do wyjazdu, 
gdyż semestr spędzony za granicą to cudowna przygoda, która może się przytrafić każdemu z 
Was. Erasmus to mnóstwo wspaniałych chwil z nowo poznanymi ludźmi. Nigdy i nigdzie 



dotąd nie poznałyśmy ludzi praktycznie z całego świata (w dodatku tak sympatycznych 
ludzi!). Wspólnie spędzany czas, opowiadanie o swoich krajach, poznawanie nowych kultur, 
próbowanie smaków z wielu zakątków świata jak i lepienie setek polskich pierogów dla 
obcokrajowców, zwiedzanie (nie tylko samej Finlandii), wyprawy w środku nocy w celu 
zobaczenia zorzy polarnej i mnóstwo innych wspaniałych chwil – na długo pozostaną nam w 
pamięci.  

Jeśli ktokolwiek, kto czyta naszą bardzo syntetyczną relację (bo tych kilku miesięcy nie da się 
dobrze opisać – trzeba je przeżyć) zastanawia się nad wyjazdem w ramach programu 
Erasmus możemy mu powiedzieć jedno – nie zastanawiaj się dłużej. Nasz wyjazd przyniósł 
nam same korzyści – większą pewność siebie, udoskonalony język obcy, nowe znajomości i 
przede wszystkim – całą  masę wspomnień. Jeśli miałybyśmy możliwość – pojechałybyśmy 
raz jeszcze i znów wybrały piękną Finlandię. 
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