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Kahden viikon matkan puolaan mahdollisti ERASMUS+ Mobility of Individuals Matkalla
mestariksi JEDUsta -hanke.
Matkakaan lähtö tapahtui n. kahden viikon varoitusajalla joten matkakuumetta ei ehtinyt
potea.

Lähtövalmisteluissa oli auton huolto ja talvitassujen vaihto kesärenkaisiin. Puolassa
nastarenkaat ovat kielletty, mutta ketjut pakolliset jos aikoo vuoristoon mennä. Peräkontti
piti pakata täyteen tavaraa, varmuuden vuoksi. Kartalta katsottuna matkaa tulisi 1747 km ja
aikaa menisi 22 t 59 min.
Perjantaina, aprillipäivänä starttasin klo 14.00 kotipihasta. Kaupungissa pysähdyin vielä
vakuutusyhtiössä tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Vaihdoin osakaskon täydelliseen
versioon.
Mikkelistä sain matkaseuraa menomatkalle ja se oli hieno juttu. Onhan se paljon rattoisempaa
ajella porukassa välillä kuskia vaihdellen. Yö nukuttiin laivalla ja aamu seitsemältä jatkui
matka via Baltika.
Viron jälkeen ei enää lunta näkynyt ja laiho vihersi pelloilla. Haikaroiden pesien laskenta
saattoi alkaa. Latvian rantoja piti pysähtyä ihastelemaan.
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Liettua ei houkutellut erityisemmin
pysähtymään. Vain huoltoasemia ja peltoja
peltojen perään. Kuitenkin ennen Puolan rajaa
oli majatalo jossa nautittiin kunnon ateriat.

Vielä ei väsyttänyt joten jatkoimme matkaa
hämärän tuloon saakka. Puolan puolella
maasto muuttui vaihtelevammaksi. Pikkukyliä
tuli vastaan mahtavine kirkkoineen tasaisin
välein. Peltojen määrä yllätti ja metsiä ei
juuri lainkaan. Reittivalinnan teimme niin,
ettemme menisi Varsovaan, vaan ajelimme
sen pohjoispuolella. Rekkoja oli jonkin verran
liikenteessä. Tiet olivat loistavassa kunnossa.
Yövyimme Karczma hostellissa hintaan
10€/nenä. Oli siisti kämppä, kylmät oluet ja
ruhtinaallinen iltapala.
Sunnuntai 3.4. Jo yhdeksän jälkeen olimme
liikenteessä. Matka jatkui upeassa keväisessä
säässä. Ylitimme Vekseljoen ja ajoimme
Krajobrazowyn (yritäppä lausua)
kansallispuiston kaakkoisosan halki. Viimeinkin
oli metsää, ei sellaista kuin Suomessa, mutta
puita kuitenkin. Salaattilounas nautittiin
puiston ravintolassa.
Silmät ympyraisinä nautimme erilaisista
maisemista. Puolasta löytyy myös
reippaanlaisesti liikenneympyröitä. Yhdessä
sitten ajoimme hieman vikaan ja se teki
sellaisen turisteille tarkoitetun
ketunhännän ja jouduimme suunniteltua
aikaisemmin A2 moottoritielle. Tie vie
Puolan halki Saksaan ja meno oli sen
mukaista. Nopeusrajoitus oli 140km/h,
mutta eipä sitä kukaan noudattanut. Vähän
se vauhti alussa hirvitti, mutta nopeasti
siihen tottuu. Tie on niin loistokunnossa.
Tietulleja sattui kolme meidän 200 km:n
pätkälle ja ne tekivät yhteensä 9,7€.
Pysähdyimme Poznan kaupunkiin etsimään
nettiä, jotta saisimme ladattua
loppumatkan kartan iPadille. 550 000 asukkaan kaupunki ja meiltä meni kaksi tuntia löytää
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sellainen hotelli jossa olisi netti. Edessä oli
viimeinen sata kilometriä pienempää tietä
määränpäähän.
Motelli näkyi jo kauas, ei mitään etsimistä. Kävimme
kuitenkin autolla pyörähtämässä Wielkopolskin
kaupungin keskustassa ennen kuin majoituimme.
Matkaa kertyi 1788 km kaikkine koukkuineen.
Lentäen ei olisi voinut nähdä ja kokea tätä samaa.
Jo tässä vaiheessa olin tyytyväinen, että tuli omalla
autolla lähdettyä tälle reissulle.

4.4 Maanantai.
Aamiainen hotellilla. Sellainen perussetti
puolalaisittain, vaan kyllä sillä pärjää.
Ensimmäinen kohtaaminen yhteistyökumppaneiden
kanssa oli klo 9.00 hotellin pihalla. Organisaattori
Agnieszka Nowakowska saapui täsmällisesti. Siinä
vaihdoimme muutamat sanat saksaksi (jota minä en
osaa) ja odottelimme, että Magdaleena Nowacka,
englanninkielen opettaja saapuu.
Siitä siirryimme pääkoululle, jota kutsutaan pinkiksi
kouluksi värinsä vuoksi. Menimme tapaamaan
Headmasteria. Keskustelimme matkasta ja muista
kuulumista, joimme teetä ja kahvia makeiden
leivonnaisten kera. Magda toimi tulkkina. Sain
minulle laaditun kahden viikon ohjelman. Saatoin
vain todeta, että vauhdikkaat viikot on
odotettavissa.
Vaihdoimme lahjuksia ja otimme pakolliset
valokuvat jonka jälkeen siirryimme oppilaitoskierrokselle.
Käytävät olivat opiskelijoiden itsensä maalaamat,
värikkäät.
Tutustuimme 1 ja 2 asteen opiskelijoiden
gastronomian tunneille. Meikäläisittäin se näytti
ruuanvalmistamiselle alkeellisissa olosuhteissa
huonoilla välineillä.
Kirjastossa selattiin oppilaitoksen kronikat läpi.
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Oppilaitos oli kuin mikä tahansa meidän
oppilaitoksistamme ja opiskelijat kuin meidän
nuoret Suomessa.

Koululta siirryimme kävelymatkan päässä olevalle
kunnantalolle. Alakerrassa sijaitsi pieni kirjasto ja
yläkerrassa oli kunnan orkesterin harjoittelutilat.
Kaupunki on selvästi ylpeä orkesteristaan joka
osallistuu kaikkiin juhlallisuuksiin marssien,
soittaen ja laulaen.
Kronikat selattiin, kuunneltiin YouTubesta esityksiä
ja muutama live esityskin.
Lahjaksi sain kirjan orkesterin 35 vuoden
taipaleesta.
Vuorossa oli pieni kävelykierros kaupungilla. Isoa
kierrosta ei olisi voinut tehdäkään, sillä keskusta
oli pieni kompakti pakkaus. Vanhoja rakennuksia,
kapeita katuja, pikkuputiikkeja, ravintola ja
kahvila.
Nautimme teet ja kahvit makeiden leivoksien kera.
Täällä ei tunneta lounasta, ei ilmaista
kouluruokaa, ei edes mahdollisuutta ostaa lounasta
koululta. Kanttiinissa on myynnissä vain makeita
pullia, limpparia ja karamelleja. Opiskelijat syvät kadulla patonkia ja juovat Coca-Colaa.
Seuraamme liittyi toinen viikkojeni
organisaattoreista Miroslaw Nowacka. Hän toi
tulijaisina kassillisen omenia. Puolassa on tuhansia
ja tuhansia tonneja omenia, jotka olivat menossa
Venäjän kauppaan, mutta EU:n pakotteiden myötä
kauppoja ei syntynyt ja nyt niitä piisaa.
Omenalaatikoita on koulujen käytävillä
opiskelijoille ja jokaisessa kodissa myös
kyllästymiseen saakka. Tuolloin minulle kerrottiin,
että ilman omenia en tule lähtemään kotimatkalle.
Ensimmäisestä päivästä jäi oikein hyvä fiilis.
Ihmiset ovat äärettömän ystävällisiä, kohteliaita,
hieman konservatiivisia ja vahvasti katolilaisia
Keskustelimme vielä seuraavan päivän ohjelmasta ja aikataulusta. Ja sen kuvan sain, että
pitkä päivä on taas tiedossa.
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5.4 tiistai. Aamutuimaan suuntasimme agrikulttuurin
museoon. Valtava alue mielenkiintoisia työkaluja,
eläimiä ja jopa lentokoneita. Vanha linnan ympäristö
tiluksineen oli muutettu museokentäksi.
Linnanpihapiirissä oli jopa oma museleum.
Hyvin paljon yhdenmukaisuutta Suomen
maaseutukulttuuriin oli nähtävissä. Aikataulu on vain
kiireinen.
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Iltapäivällä menimme tutustumaan oppilaitoksen toiseen yksikköön joka on noin kymmenen
kilometrin päässä keskustasta. Rakennus on pieni vanha linna jonka omistaja oli kuollut sodan
aikana hävittäjälentokoneen maahan syöksyssä. Tässä koulussa opiskeli maatalouden pariin
hakeutuvat nuoret sekä matkailualan opiskelijat.

Keskiviikko 6.4. Aamulla oli vuorossa oppilaitoksen kolmas yksikkö Jossa opiskeltiin
elektroniikkaa ja mekatroniikkaa- Tulkkina toimi
oppilaitoksen toinen englanninkielenopettaja Pavel
Jacyno. Pavel oli mainio tyyppi, englanninopettaja
toisessa polvessa. Hänen aksenttinsa oli oikein
brittiläinen ja hän korjasi minun jokaisen
ääntämisvirheeni ja väärän sijamuodon. Oli oikein hyvä
englannin kurssi 
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Torstai 7.4. Aamu alkoi tutustumisella
naapurikaupungin erityisoppilaitokseen.
Ensin selattiin kronikat läpi ja nautittiin teet
ja kahvit. Oppilaitoksessa oli 80 opiskelijaa
eri luokka-asteilla. Ihastuttavaa olivat pienet
opiskelijaryhmät ja aurinkoiset opettajat.
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Keskiviikko iltapäivä oli yllätys, yllätys
museokeikka. Ajoimme toiseen
naapurikaupunkiin n. 40 km.
Ensimmäisenä kohteena oli Robert Koch
museo. Hän on tuberkuloosia aiheuttavan
bakteerin ja koleran taudinaiheuttajan
löytäjä. Nobelisti tapaus.
Toinen kohde oli rautatiemuseo.

Kokonainen varikko pilttuineen oli täynnä t o i m i v i a vanhoja vetureita. Alkukesällä on
sitten sellainen päivä, että veturit ovat liikenteessä. Onhan sillä ainakin työllistävä vaikutus.
Tänään oli myös siitä harvinainen päivä, että kävimme lounaalla…huoltoasemalla. Mutta tämä
ei kahden viikon aikana toistunut.
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Torstai 8.4 matkasimme Poznanaan.
Organisaattori Miroslaw Kroma oli kutsunut
meidät kotiinsa. Olipas aikamoinen yllätys.
Hän oli muuttanut kotinsa olohuoneen
luokkahuoneeksi tietokoneineen. Hän
opettaa CNC-ohjelmointia kotonaan, kun
kouluilta ei vastaavia laitteita löydy.
Alakerrassa oli sitten CNC sorvi ja jokin
automaattinen porausmysteerio. Kuvassa
voitte nähdä myös 3D tulostimen. On se vain
ilo nähdä ihmisiä jotka ovat todella asiaansa
vihkiytyneitä ja intoa täynnä.
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Miroslawin luota kiiruhdimme isohkoon erityisoppilaitokseen.
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Vielä iltapäivällä tutustuimme Poznan training
centeriin.
Keskus oli varustettu laadukkailla laitteilla
monipuoliseen opiskeluun käytännön kautta.
Keskus oli opiskelijoiden käytettävissä toiselta
asteelta aina yliopisto-opintoihin saakka.
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Perjantai-illan huuma koettiin Speedway kisoissa. Aivan uusi kokemus minulle, mutta urheilu,
kuin urheilu, niin aina sitä pääsee tunnelmaan

Lauantai 9.4.
Magdaleena oli pyytänyt minut
pyöräretkelle. Niinpä suuntasimme Magda,
hänen puolisonsa ja minä kohti pientä
luonnonpuistoa. Olin ladannut
geokätkökartan mukaani ja niinhän me yksi
kätkö löydettiin. Kivalle tuntui kun hekin
olivat innostuneet uudesta harrastuksesta.
Siellä puistossa, keskellä ei mitään oli
kaunein koskaan näkemäni kirkko jonka
yhteydessä oli munkkiluostari. Metsämaaston
peitti valko- ja keltavuokkomatot.
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Kolmenkymmenen kilometrin
pyöräretken paluumatkalla
pysähdyimme lounaalle
keskiaikaiseen ravintolaan
syömään perinteistä
puolalaista ruokaa.
Alkukeitto oli lihaperunakeitto
ja pääruokana käsin tehdyt
nuudelit joiden sisällä oli
lihaisa täyte. Herkullista!
Lenkki ei tuntunut missään –
maasto oli tasaista ja koko
matkan päällystetty, jopa
metsän keskellä!
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Lauantai jatkuu… Nopea vaatteiden
vaihto. Meidät oli kutsuttu Agnesin kotiin
päiväteelle. Tarjolla oli sen seitsemän
sortin makeat leivonnaiset- herkullista!
Sää oli ihanan keväinen ja lämmin, joten
agnes esitteli meille asuinkyläänsä; upea
kirkko, kauniita pikkutaloja
puutarhoineen, linna järven rannalla ja
pari geokätköä tietenkin.
Ulkoilun jälkeen oli taas yllätys
odottamassa. agnesin äiti oli valmistanut
illallisen ja myös Miroslaw oli saapunut
Poznanasta seuraamme.
Leppoisa, monen ruokalajin piiiiitkä
illallinen. Ah, niin herkullista, mutta
tänään olimme poikkeukselliseti syöneet
myös lounasta…
Seuraavana päivänä toimitin talon
emännälle kiitokseksi reilun nipun ruusuja.
Tämä päivä oli yksi parhaimmista, jolloin
sain vierailla kodeissa ja tuntea
puolalaisen ystävyyden, lämmön ja
vieraanvaraisuuden.
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Sunnuntai 10.4
Aamuvarhaisella Pawel noukki minut
hotellilta, agnes tuli kyytiin matkalta ja
Miroslaw Poznanasta. Tänään oli
kaupunkipäivä.
Poznan on kaunis kaupunki vanhoine,
värikkäineen rakennuksineen. Jos johonkin
vertaisin, niin Praha tulisi ensimmäisenä
mieleen.
Sää ei kyllä tänään suosinut, oli
toppatakkikeli. Oli kova tuuli ja välillä
tihkutti vettä. Terassit ammottivat tyhjillään.
Kävin ensimmäisen kerran eläessäni katedraalissa.Vaikuttava kokemus. Katolilaisuuteen en
ole aikaisemmin perehtynyt.
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Sunnuntai jatkuu…
Voi jos sää olisi helliniyt, niin olisi ollut nähtävvissä ja koettvissa huvipuisoa, eläinpuistoa,
liikuntakeskusta ja järviliikuntaa. Mutta oli nämäiki minulle uutta: kelkkamäki ja
laskettelurinne missä mennään kesät ja talvet 
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Maanantai 11.4
Matkasimme aamusta Magdan kanssa taas
lähikaupunkiin ja katsomaan sen secondary
school.
Madga oli vaitonainen ja kertoi, että nyt on
tulossa yllätys. Menimme liikuntahallin
katsomoon. Siellä oli näyttämö valmiina ja
lapsia siellä istumassa. Ja sitten se alkoi!
Naapurikylän ala-asteen lapset esittävät
näytelmän/ musikaalin Puolan historiasta!
Näyteltiin sodat Saksaa vastaan, kuninkaan
häät, taas sotaa ja kaikki loppui onnellisesti
Puolan kansallislauluun.

Iltapäivällä kävimme geokätköilyyn nyt jo täysin hurahtaneen Madgan kanssa bongaamassa
kylältä pari kätköä.
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Illaksi Headmaster II oli pyytänyt meidät keilahallille.
Eipä ollut hassumpi kutsu se. Madgan kanssa kävelimme
noin kahden kilometrin matkan linnuntietä, mutta koko
stadionin kompleksin kiertäminen sai meidät melkein
myöhästymään. Minä ihailin kaikki pihat ja istutukset.
ihan ovat samanlaiset keilaradat meilläkin. Hyvin imevät
rännit ja harrastelijan tuurilla sattuvat kaadot
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Tiistai 12.4
Taas matka lähikaupunkiin, ja koskaan ei
voi tietää, mitä on odotettavissa. Tämä
puolalainen lukujärjestys, joka minulle on
laadittu, ei minulle kerro juurikaan mitään.
Tänään saimme tutustua erityistä tukea
tarvitsevien aikuisten toimintakeskukseen.
Ero Suomen toimintaan oli siinä, että täällä
asiakkaat eivät asu itsenäisesti, vaan
vanhukset tai sukulaiset pitävät heistä
huolta.
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Tiistaina iltapäivällä esittelin hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille hieman Suomea,
oppilaitostamme ja erikoisuuksiamme, kuten Ylläksen lumihotellia.

Keskiviikkona 13.4 oli sitten edessä
viimeinen tapaaminen koulun johdon
kanssa. Lähtemisen haikeus alkoi ottamaan
otetta.
Iltapäiväksi ajomme Poznan yliopistolle,
jossa tohtori Danuta Kopec esitteli Puolan
eritysopettjakoulutusta. Tämä tapahtui
virallisen englanninkielen tulkin
välityksellä. Uusi kokemus jälleen.
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Yliopistolla käynnin jälkeen oli viimeiset
hyvästelyt Magdan ja Agnieszkan kanssa.
He jäivät Poznanaan ja minä suuntasin
kyyneleet silmissäni auton keulan kohti
kotia. Ajelin pysähtymättä moottoritietä
Varsovaan ja siitä koko illan Liettuaa kohti.
Illan hämärtyessä olin ajanut jo Suwalkiin
saakka jossa yövyin Loft hotellissa hintaan
40€. Tässä vaiheessa uskalsin jo bookata
yön Tallinnassa ja perjantaiaamulle
lauttapaikan Tallinnasta Helsinkiin.
Aamiaisen jälkeen reippailin pienen lenkin,
tankkasin auton ja suoritin viimeiset
ostokset Puolasta.
Matka Baltian läpi sujui pysähtymättä.
Kuuntelin läpi kaikki autossa olleet cd
levyt, jopa joululaulut. Huomasin vieläkin
ajattelevani asiat englanniksi.
Tallinnassa yövyin Ecoland Spa Hotellissa
hintaan 20€. Hotelli oli 9 km päässä
keskustasta, mutta tuollainen matka ei
tunnu enää missään.
Kunnon yöunet ja aamulla 9.30 lautalle ja
12.30 Helsingissä. Kesti tunnin ennen kuin
olin selvinnyt Helsingin keskustan läpi.
Tuntuu uskomattomalle mitenkä liikenne
täällä Suomessa voi tökkiä niin paljon.
Kuitenkin kertaakaan pysähtymättä ajoin
kotiin saakka.
Minä, puolalaiset omenat ja kaiken maailman lahjat saavuimme onnellisesti kotiin!
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Heti ensimmäisestä kättelystä lähtien sain tuntea, että olin tervetullut heidän vieraakseen ja
siitä se pyöritys alkoi. He olivat laatineet ohjelman jossa oli joka päivälle eri oppilaitoksiin
tutustuminen ja jokin kulttuurikohde.
Mukanani minulla oli aina Agnieszka, matkani organisaattori, puolankielen opettaja.
Täydellinen tehopakkaus, samanlainen henkilö saisi olla jokaisessa oppilaitoksessa! Harmi,
ettei hän puhunut englantia. Toinen organisaattori oli Miroslaw, maailman innostunein
tekniikan opettaja ja erityisopettaja (opettanut myös vankeja). Hän oli läsnä kun
tutustumisen kohteessa oli vähänkin tekniikkaa ja hän hallitsi tekniikan sanaston englanniksi.
Lisäksi mukana oli aina joko Madga tai Pawel, jotka olivat englanninkielen opettajia.
Oppilaitokset olivat meidän kouluihin nähden vaatimattomia, pieniä, vanhoja, mutta ilmapiiri
oli lämmin, innostunut ja hieman konservatiivinen. Suurimman vaikutukseen minuun teki
Training Centre in Poznan jossa oli kaikki mahdolliset laboratoriotilat tekniikan opettamiseen
ja joka oli kaikkien oppilaitosten käytettävissä.
Normiryhmissä opiskelijoita oli 10-12 ja erityisopetuksessa viidestä kuuteen kuten meilläkin.
Opettajien työaika oli 18 tuntia viikossa, mutta jokainen opettaja teki kahta työtä, sillä
palkka oli liian pieni elämiseen.
Jokaisessa oppilaitoksessa meitä odotettiin ja otettiin lämmöllä vastaan. Tutustuminen joko
alkoi tai loppui lahjojen vaihtoon. Minun vaatimattomat viemiset loppuivat kesken. Onneksi
olin ostanut laivalta Fazerin sinisiä 20 levyä. Ensin oli aina kahvi/tee hetki makeiden
leivonnaisten kera. Makeisia oli aina tarjolla. Kerran kehaisin jotakin makeista herkulliseksi,
niin seuraavana aamuna Agnieszka toi minulle kahden kilon pussin samaisia karkkeja. Samoin
kävi omenien kanssa: Jouduin tuomaan laatikollisen Suomeen ja opin olemaan kehumatta.
Lounasta ei syöty, vaan se korvattiin teellä ja kahvilla kera makean keksin ja karkin.
Opiskelijoilla oli kanttiini, josta saattoi ostaa jotakin makeaa syötävää ja limpparia. Ilmeisesti
puolalaiset panostavat illalliseen. Itse haukkasin hotellilla jotakin pientä tai kävin kaupungin
ainoassa ravintolassa pizzalla.
Kaupat sulkeutuivat klo 17.00 ja meidän päivät venyivät aina niin, etten ostoksille ehtinyt
koskaan. Yksi vapaapäivä olisi kyllä ollut paikallaan, mutta sain varmasti senkin ajan hyviä
kokemuksia. Mukava yllätys ohjelman ulkopuolelta oli illallinen Agnieszkan kotona, jolloin
sain maistaa oikeaa perinteistä puolalaista ruokaa.
Surullisessa jamassa oli Internetin käyttö. Kouluilla oli nettiyhteyksiä kirjastoissa ja joillakin
opettajilla, mutta langatonta verkkoa ei missään. Hotellin verkko oli sitä luokkaa, että
muutaman kerran kokeilin ja sitten kun oli pakko hoitaa joku asia, niin laitoin oman mobiilin
päälle. Kaunis ajatus blogin kirjoittamisesta jäi siis aloittamisen tasolle.
Oppilaitos on halukas jatkamaan JEDUn kanssa yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien
vaihdon merkeissä. Ehdotuksena oli, että opiskelijat menisivät työssä oppimaan pareittain
(puolalainen ja suomalainen) vaikkapa kuuden viikon jaksoksi. Opiskelijoiden tulisi pystyä
jonkin verran kommunikoimaan keskenään englannin kielellä.
Puolan reissu oli kerrassaan onnistunut. Sain oikein hyvää englanninkielen harjoitusta. Nyt on
hyvä todeta kuinka hyvin meillä koulumaailman asiat täällä Suomessa onkaan.
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Yhteystietoja

Madgalena Nowacka
magdalenanowacka@wp.pl
+48 608 452 107

Pawel Jacyno
bihu009@o2.pl
+48 603 770 964
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