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Opis działań 

Celem naszej wymiany było poznanie międzykulturowe, doskonalenie 

umiejętności językowych oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności 

fizycznej. Projekt STAY FIT, STAY SMART obejmował dwie kategorie działań. 

Działania z cyklu: STAY FIT i działania z cyklu STAY SMART. Działania STAY 

SMART miały na celu wyposażyć nas w kompetencje, wiedzę w obszarze języka, 

kultury, tradycji i obyczajów innego kraju. Natomiast działania STAY FIT miały na celu 

kształtować w nas  pozytywną postawę wobec sportu, aktywności fizycznej. 

Warsztaty STAY FIT obejmowały zajęcia rekreacyjno-sportowe tj. kajaki, park 

linowy, piesze wycieczki, pływanie, siatkówka plażowa, ringo, baseball fiński, piłka 

nożna, siłownia, mini golf oraz atrakcje SPA: sauna, jacuzzi, grota solna. Spróbowaliśmy 

wiele aktywności fizycznych w różnych środowiskach: nad wodą, na trawie, piasku,       

a nawet w powietrzu; podczas, których kształtowały się nasze charaktery, 

pokonywaliśmy swoje słabości i nawiązywaliśmy międzynarodowe przyjaźnie.  

Warsztaty STAY SMART obejmowały serię lekcji kulturowo – językowe, 

podczas których Finowie przedstawiali Polakom, a Polacy Finom swoją kulturę, 

obyczaje i język. Ta część wyposażyła nas w wiedzę w zakresie kultury, języka                  

i obyczajów innej narodowości. Prowadząc warsztaty, a zaraz potem uczestnicząc          

w warsztatach prowadzonych przez kolegów zupełnie z innej perspektywy niż              

w szkolnej ławce poznaliśmy rolę nauczyciela i ucznia. 

Na podsumowanie naszych działań połączyliśmy obie kompetencje: STAY FIT, 

STAY SMART. Podczas warsztatów STAY FIT, STAY SMART równie ważną role 

odgrywał fakt posiadania sprawnego ciała jak i fakt posiadania sprawnego umysłu.        

W ramach tych działań wzięliśmy udział w grze miejskiej, podczas której                      

w pięcio osobowych grupach wędrowaliśmy po starówce i rozwiązywaliśmy zagadki, 

dzięki czemu w procesie edukacji poza formalnej poznaliśmy starówkę od podszewki. 

Innymi ciekawymi punktami programu były działania w terenie: Sopocie, Szymbarku 

oraz na Wieżycy, podczas których, wykonując wspólnie szereg działań zdobywaliśmy 

wiedzę, doskonaliliśmy umiejętność komunikowania się w obcym języku, 

nawiązywaliśmy bliskie relacje, a przede wszystkim kształtowaliśmy pozytywne 

postawy wobec zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i sprawności. 

 

 

Description of activities 

       The aim of exchange was cross-cultural meeting, improving language skills and 

shaping positive attitudes toward physical activity. Project STAY FIT, STAY SMART 

consisted of two categories of actions. The actions of the series: STAY FIT and action of 

the series STAY SMART. The STAY SMART actions were intended to equip us with 

the skills, knowledge in the area of language, culture, traditions and customs of another 

country. The STAY FIT activities were supposed to develop the positive attitude 

towards sport and physical activity 

Workshops STAY FIT included sports and recreational activities such as 

kayaking, ropes course, hiking, swimming, beach volleyball, frisbee, Finnish baseball, 

football, gym, mini golf and SPA attractions: sauna, jacuzzi, salt cave. We did many 

physical activities in a variety of environments: over the water, on the grass, sand, and 

even in the air. 

STAY SMART workshops included a series of lessons - in which the Finns 

presented to the Poles, and the Poles to Finns their culture, customs and language. This 

part has equipped us with the knowledge of the culture, language and customs of other 

nationalities. Leading the workshop, and soon after participating in workshops 

conducted by our colleagues we could feel the difference from a very different 

perspective.  

Our activities combined both competences: STAY FIT, STAY SMART.  During 

the workshops the most important was to have a smooth body and proper state of mind 

as well. As part of these activities we participated in the street game, in which the          

5 groups were wandering through the old town and were solving puzzles in the non-

formal education.  

Other interesting tasks were activities in Sopot, Szymbark and Wieżyca where 

we were performing many actions together. We have gained the knowledge, the ability 

to communicate in a foreign language. We created close relationships, and, above all, 

positive attitudes towards acquiring new knowledge, skills and efficiency.
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Przygotowania 

 

Przygotowania do wydarzenia trwały przez długi czas, zaczęły się od 

nawiązywania kontaktów on-line. Z tygodnia na tydzień poznawaliśmy siebie, kiedy 

już spotkaliśmy się na miejscu każdy znał imiona nowych kolegów i potrafił ich 

rozpoznać. Na przygotowanie do wymiany przeznaczyliśmy całe wakacje. Najpierw 

spotykaliśmy się i podzieliliśmy się zadaniami. Po czym w mniejszych grupach 

przygotowywaliśmy warsztaty; jedna grupa przygotowywała warsztaty językowe: 

polski w pigułce; inna grupa warsztaty kulturowe: ‘wszystko o Polsce’; a jeszcze inna 

warsztaty sportowe: polskie sporty. Kiedy grupy wykonały scenariusze warsztatów 

spotkaliśmy się ponownie, aby wszystko wspólnie omówić. To samo u siebie robili nasi 

partnerzy z Finlandii. Kiedy spotkaliśmy się na miejscu byliśmy gotowi pełnić rolę 

nauczyciela i nauczyć naszych partnerów języka polskiego, przedstawić im naszą 

kulturę i pokazać polskie sporty, jednocześnie byliśmy bardzo zdeterminowani, aby 

poznać język, kulturę i sporty naszych partnerów z Finlandii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparations 

 

The preparations for the event lasted a long time and it all began with  the 

online contact. Week by week we got to know each other and when we met at the 

airport  everyone knew the names of new friends and was able to recognize them. We 

had been preparing the meeting during the whole holiday. First we met and shared 

tasks. Then in smaller groups we prepared workshops- the first group was preparing            

a workshop about Polish language in a nutshell; another group was working on the 

cultural workshops: 'everything about Poland'; and the last group workshop about sport 

called ‘Polish sports.’ When the groups were ready we met again to discuss everything 

together. The same did our Finnish friends in Finland.  When we first met we were 

ready to play the role of a teacher to teach the Polish language and introduce them to 

our culture and show Polish sports.  At the same time we were very determined to 

learn the language, culture and sports of our partners from Finland. 
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Udział młodzieży 

 

W projekcie Stay fit, stay smart 

uczestniczyła młodzież w wieku 

13-15 lat, głównym kryterium 

wyboru była własna inicjatywa         

i chęć uczestnictwa, umiejętność 

komunikacji w języku obcym           

i aktywność w działaniach na rzecz 

kultury fizycznej.  Wymiana była 

głównie efektem działań 

Młodzieży. Młodzież zarówno kraju 

wymiany jak i partnerskiego 

organizowała i prowadziła 

warsztaty uczyła siebie nawzajem 

języka ojczystego, swojej kultury     

i sportów, reżyserowała czas wolny. 

Koordynator i liderzy grup czuwali 

nad bezpieczeństwem, sprawną 

komunikacją młodzieży i ewaluacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involvement of young people 

 

The project involved young people aged 13-15, chosen according to their 

personal initiative and willingness, ability to communicate in a foreign language 

and activities for physical education. The exchange was mainly the result of the 

actions of Youth. The Youth from both countries organised and conducted 

workshops to teach each other their native languages, their culture and sports. 

They organised the free time as well. The group leaders kept watching over the 

safety, efficient communication and evaluation of youth. 
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Społeczność lokalna 

Projekt spotkał się z bardzo pozytywną reakcją społeczności lokalnej. Już na 

etapie planowania działań zostaliśmy zaproszeni na rozpoczęcie roku szkolnego do 

Zespołu Szkół w Nakli, szkoły, do której uczęszczają uczestnicy wymiany. Tam 

zaprosiliśmy młodzież, która nie mogła brać udziału w wymianie, na lekcje fińskiego 

baseballu, podczas której wspólnie z Finami przedstawiliśmy zasady gry, a następnie 

rozegraliśmy międzynarodowy mecz. Aby podzielić się ze społecznością lokalną 

naszymi doświadczeniami i wrażeniami zdobytymi podczas wymiany zaprosiliśmy 

rodziców i nauczycieli na ceremonię pożegnalną. Na którą wspólnie uczestnicy 

wymiany przygotowali do degustacji danie fińskie i polskie. Oprócz degustacji odbył się 

pokaz zdjęć, wręczenie certyfikatów oraz wspólny rejs statkiem, któremu towarzyszyły 

regionalne przyśpiewki.  

Po wymianie każda z grup otrzymała kronikę, którą wspólnie tworzyliśmy 

każdego dnia wymiany, spisując nasze obawy, oczekiwania, radości jakie spotykały nas 

w ciągu dnia. W dniu dzisiejszym kronika znajduje się na półce w szkolnej bibliotece, 

gdzie każdy może do niej zajrzeć. Kilka niezapisanych stron pozwoli nam w przyszłości 

dopisać dalsze spostrzeżenia z perspektywy czasu. 

Chcąc się podzielić zdobytą wiedzą, doświadczeniami ze społecznością lokalną 

stworzyliśmy ‘Krótki polsko-fiński przewodnik językowo-kulturowo-sportowy’, który 

jest jednym z rezultatów naszych działań i ma posłużyć innym, jako mobilizacja do 

tworzenia takich inicjatyw, a dla nas ma być usystematyzowaniem zdobytych 

kompetencji. Nie ulega wątpliwości, że projekt wywarł duży wpływ zarówno na nas – 

uczestników jak i na społeczność lokalną. Działania cieszyły się zainteresowaniem 

mediów, w wyniku czego ukazały się relacje w lokalnych gazetach oraz na stronach 

internetowych. Dziś, kiedy działania mobilności się skończyły dzięki utworzonej grupie 

na facebook-u pozostajemy w ciągłym kontakcie 

 

 

 

 

 

 

 

The local society 

The project has met with a very positive response from the local community. 

In the planning phase of our activities (the end of May) we got an invitation to New 

School Year 2015-2016 Opening Ceremony in Nakla. We invited our guests as well.     

In Nakla we invited young people who could not participate in the exchange for lessons 

of Finnish baseball and the rules of the game were presented. We played the 

international match. To share with the community our experiences and impressions 

which had been gained during the exchange we asked parents and teachers for the 

farewell ceremony. The participants of the exchange and the guests could taste the 

dishes prepared by Finnish and Polish students. We had the presentation of certificates 

and a boat trip, accompanied by regional songs as well.  

After the exchange, each group received a chronicle, which was creating every 

day of the exchange. We were writing down our fears, expectations and joy that we 

met us during the day. Today the chronicle is on the shelf in the school library, where 

everyone can look at it. A couple of blank pages will let us to add further ideas in the 

future. 

In order to share the acquired knowledge, experiences with the local 

community we have created a 'Quick Guide to Polish-Finnish language, culture and 

sports', which is one of the results of our activities.  There is no doubt that the project 

has had a significant impact both on us - participants and the local community. The 

activities attracted media attention- we could notice that in reports published in local 

newspapers and on websites. Today, when a mobility activity is ended we stay in touch 

using Facebook. 

 



YOUTH EXCHANGE POLAND - FINLAND 2015; STAY FIT, STAY SMART!               

KRÓTKI POLSKO – FIŃSKI PRZEWODNIK JĘZYKOWO-KULTUROWO-SPORTOWY 

 

 

 

 

Wnioski. Opinie uczestników/ Conclusions. 

Feedback from participants. 

 

 

Mea: To był fantastyczny czas! Poznałam 

wielu ciekawych ludzi, nauczyłam się kilku 

zwrotów w języku polskim. Przede 

wszystkim mogłam komunikować się          

w języku angielskim, co było cennym 

doświadczeniem. 

 

 

Mea: It was a fantastic time! I met many 

interesting people, learned few phrases in 

Polish. And what’s the most important;        

I could communicate in English, which was 

a valuable experience 

 

 

 

 

 

 

.  
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Mateusz: Nie sądziłem, że potrafię wyrazić tak wiele 

emocji i opisać tak wiele sytuacji w języku angielskim. 

Dzięki tej wymianie nabrałem pewności siebie             

w komunikacji w obcym języku. 

 

 

Matthew: I did not think I can express so many 

emotions and describe so many situations in English. 

Through this exchange I gained confidence                   

in communicating in a foreign language. 
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Yelda: Najbardziej obawiałam się tego, że nie zdołam porozumieć 

się po angielsku, ale szybko okazało się, że przyjazna atmosfera 

spowodowała, że zupełnie nie myślałam o ewentualnych błędach, 

jakie mogę popełnić! Moi nowi polscy przyjaciele byli 

fantastycznymi gospodarzami. 

 

 

Yelda: My biggest fear was to communicate in English, but  the 

friendly atmosphere caused that I completely did not think about 

any English mistakes! My new Polish friends were fantastic hosts. 
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Paulina:  Sport okazał się doskonałą okazją do zawarcia 

nowych przyjaźni, a zdrowa rywalizacja polsko- fińska 

podniosła moją motywację do uprawiania nowych 

sportów. 

 

 

Paulina: Sport proved to be an excellent opportunity to 

make new friends, and a healthy rivalry Polish-Finnish 

increased my motivation to practice new sports. 
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Anita: Największym wyzwaniem był dla mnie park 

linowy. Jestem dumna z tego, że udało mi się przejść 

tak trudną trasę.  

 

 

Anita: The biggest challenge for me was a rope park.      

I am proud that I was able to go through such a 

difficult route. 
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Jonas: Polska jest bardzo ciekawym krajem- dzięki 

wymianie dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy 

na temat jego kultury i historii. Na pewno wrócę tu        

z rodzicami! 

 

Jonas: Poland is a very interesting country- 

 I’ve learned many interesting things about its culture 

and history. I will definitely come  here with my 

parents! 
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Filip: Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w wymianie 

polsko- fińskiej. Dzięki naszemu spotkaniu nauczyłem 

się nowej dyscypliny sportowej oraz nabrałem 

pewności siebie w mówieniu po angielsku.  

 

 

Philip: I'm glad that I could participate in the exchange 

of Polish-Finnish. Thanks to our meeting, I learned a 

new sport and I’m more confident in speaking English 
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THE MOST IMPORTANT 

INFORMATION/ NAJWAŻNIEJSZE 

INFORMACJE 

 

POLAND/POLSKA 

 

FINLAND/FINLANDIA 

 

 FLAG/FLAGA 

 

 

 

 
  

 CAPITAL/STOLICA Warszawa Helsinki 

 OFFICIAL LAUNGUAGE/ 

JĘZYK URZĘDOWY 

Polski fiński/ szwedzki 

 PRESIDENT/ 

GŁOWA PAŃSTWA 

Prezydent Andrzej Duda Prezydent Sauli Niinistö 

 AREA/POWIERZCHNIA 312 679 km² 338 145 km² 

 LARGE POPULATION/ 

LICZBA LUDNOŚCI 

 density of population/  

gęstość zaludnienia 

38 483 957 

123 osób/km² 

5 475 207 

16 osób/km² 

 CURRENCY/WALUTA Polski złoty Euro 

 LAKE/JEZIORA Śniardwy, Mamry, Hańcza Saimaa, Päijänne, Inari 

 THE BIGGEST CITIES/ 

NAJWIĘKSZE MIASTA 

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu 

 HYMN/  THE NATIONAL 

ANTHEM  

Mazurek Dąbrowskiego Maamme (Nasz kraj) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Finlandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinist%C3%B6
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniardwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%84cza_%28jezioro%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saimaa
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ij%C3%A4nne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inari_%28jezioro%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tampere
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vantaa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oulu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Finlandii
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FINLANDIA 

           Maamme 

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa! 

Soi sana kultainen! 

Ei laaksoa, ei kukkulaa, 

ei vettä rantaa rakkaampaa 

kuin kotimaa tää pohjoinen. 

Maa kallis isien. 

Sun kukoistukses kuorestaan 

kerrankin puhkeaa; 

viel' lempemme saa nousemaan 

sun toivos, riemus loistossaan, 

ja kerran laulus, synnyinmaa 

korkeemman kaiun saa 

 

Maamme (Nasz kraju) 
kraju nasz, Finlandio, rodzinna ziemio! 

Brzmij, o słowo szczerozłote! 

Nie masz ni doliny, ni wzgórza 

Ni wody, brzegu bardziej umiłowanego 

Niż ojczyzna ta oto północna, 

Ojców najdroższy kraj 

Twemu kwiatu ze swego pączka 

Kiedyś wystrzelić pisane 

Wnet miłość nasza wzejść pozwoli 

Twej nadziei, radości, w ich blasku 

I kiedyś pieśń Twa, rodzinna ziemio 

Najwyższym echem zabrzmi 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       POLSKA 

Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski 

 

 

HYMN PAŃSTWOWY/THE NATIONAL ANTHEM 
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LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO I FIŃSKIEGO PO ANGIELSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



YOUTH EXCHANGE POLAND - FINLAND 2015; STAY FIT, STAY SMART!               

KRÓTKI POLSKO – FIŃSKI PRZEWODNIK JĘZYKOWO-KULTUROWO-SPORTOWY 

Lekcja/Lesson 1 

 

Temat/Topic: Zwroty grzecznościowe/ Polite expressions 

EN FN PL 

GOOD MORNING HYVÄÄ HUOMENTA DZIEŃ DOBRY 

GOODBYE NÄKEMIIN 

 

DO WIDZENIA 

PLEASE HALUTA 

 

PROSZĘ 

THANK YOU KIITOS DZIĘKUJĘ 

EXCUSE ME ANTEEKSI PRZEPRASZAM 

CONGRATULATION ONNITTELUT GRATULACJE 

 

 

 

 

 

 

 



YOUTH EXCHANGE POLAND - FINLAND 2015; STAY FIT, STAY SMART!               

KRÓTKI POLSKO – FIŃSKI PRZEWODNIK JĘZYKOWO-KULTUROWO-SPORTOWY 

Lekcja/Lesson 2 

 

Temat/Topic: Liczby/ Numbers 

EN FN PL 

1 ONE YKSI JEDEN 

2 TWO KAKSI DWA 

3 THREE KOLME TRZY 

4 FOUR NELJÄ CZTERY 

5 FIVE VIISI PIĘĆ 

6 SIX KUUSI SZEŚĆ 

7 SEVEN SEITSEMÄN SIEDEM 

8 EIGHT KAHDEKSAN OSIEM 

9 NINE YHDEKSÄN DZIEWIĘĆ 

10 TEN KYMMENEN DZIESIĘĆ 
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Lekcja /Lesson 3 

 

Temat/Topic: Dni tygodnia/ Days of the week 

EN FN PL 

MONDAY MAANANTAI PONIEDZIAŁEK 

TUESDAY TIISTAI WTOREK 

WEDNESDAY KESKIVIIKKO ŚRODA 

THURSDAY TORSTAI CZWARTEK 

FRIDAY PERJANTAI PIĄTEK 

SATURDAY LAUANTAI SOBOTA 

SUNDAY SUNNUNTAI NIEDZIELA 
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Lekcja/Lesson 4 

 

Temat/Topic: Miesiące/ Months 

EN FN PL 

JANUARY TAMMIKUU STYCZEŃ 

FEBRUARY HELMIKUU LUTY 

MARCH MAALISKUU MARZEC 

APRIL HUHTIKUU KWIECIEŃ 

MAY TOUKOKUU MAJ 

JUNE KESÄKUU CZERWIEC 

JULY HEINÄKUU LIPIEC 

AUGUST ELOKUU SIERPIEŃ 

SEPTEMBER SYYSKUU WRZESIEŃ 

OCTOBER LOKAKUU PAŹDZIERNIK 

NOVEMBER MARRASKUU LISTOPAD 

DECEMBER JOULUKUU GRUDZIEŃ 
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Lekcja/Lesson 5 

 

Temat/Topic: Pory roku/ Season 

EN FN PL 

SPRING KEVÄT WIOSNA 

SUMMER KESÄ LATO 

AUTUMN SYKSY JESIEŃ 

WINTER TALVI ZIMA 
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Lekcja/Lesson 6 

 

Temat/Topic: Części ciała/ Body Parts 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EN FN PL 

HEAD PÄÄ GŁOWA 

HAND KÄSI RĘKA 

FACE KASVOT 

 

TWARZ 

LEG JALKA 

 

NOGA 

STOMACH VATSA BRZUCH 
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Lekcja/Lesson 7 

 

 

 

Temat/Topic: Rodzina/ Family 

 

EN FN PL 

MOTHER ÄITI  MAMA  

FATHER ISÄ TATA 

DOUGHTER POIKA CÓRKA 

SON TYTÄR SYN 

GRANDMOTHER ISOÄITI BABCIA 

GRANDFATHER ISOISÄ DZIADEK 

SISTER SISKO SIOSTRA 

BROTHER VELI BRAT 

AUNT TÄTI CIOCIA 

UNCLE SETÄ WUJEK 

COUSIN SERKKU KUZYNKA 

COUSIN SERKKU KUZYN 
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Lekcja/Lesson 8 

 

 

Temat/Topic: Zwierzęta/ Animals 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FN PL 

REINDEER PORO RENIFER 

HORSE HEVONEN KOŃ 

SWAN JOUTSEN ŁABĘDŹ 

SQUIRREL ORAVA WIEWIÓRKA 

CAT KISSA KOT 

DOG KOIRA PIES 

EAGLE KOTKA ORZEŁ 

MOUSE HIIRI MYSZ 
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FINLAND 

The biggest city in Finland is Helsinki. Finland population is only 5,5 million people 

despite the fact that is almost twice as big as Poland’s. Every year around 6 million 

tourists visit Finland. The most popular place to visit in Finland is Lapland- the largest 

and northernmost region of Finland. Lapland is known for its beautiful virgin nature 

and for Rovaniemi, official home town of Santa Claus. One of the largest city in Finland  

is Turku. Turku was founded most likely at the end of the 13th century, making it the 

oldest city in Finland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLANDIA 

Największym miastem w Finlandii są Helsinki. Populacja Finlandii wynosi zaledwie    

5, 5 miliona mieszkańców, choć to jednak dwa razy więcej niż populacja Polski. 

Każdego roku około 6 milionów turystów odwiedza Finlandię. Najchętniej 

odwiedzanym miejscem w Finlandii jest Laponia- największy i najbardziej wysunięty 

na północ region Finlandii. Laponia jest znana ze swej pięknej nieskażonej natury oraz 

z Rovaniemi, oficjalnej siedziby Świętego Mikołaja. Jednym z największych miast         

w Finlandii jest Turku. Turku powstało prawdopodobnie w XIII wieku, co czyni je 

najstarszym miastem Finlandii.  
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POLAND 

Let me tell you about Poland, my homeland. Not everyone knows that Poland is a 

beautiful country, with long history and great traditions. We have here rivers, lakes, 

forests and beaches. Our capital city, Warsaw, is one of the most modern cities in 

Europe.  

The most famous cities are Gdańsk, Kraków, Warszawa, Wrocław and Gniezno – first 

capital. The Tatra Mountains are visited by thousands of tourists from many European 

countries. The Tatras are well known for their amazing landscapes and the Tatra 

National Park. The park is valued especially for the rare mountain goat. In the park, 

you can also see a lake called "Morskie Oko". The charm of Morskie Oko has provided 

inspiration to many artists, including painters, poets and composers. 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA 

Pozwólcie, że opowiem Wam o Polsce, mojej ojczyźnie. Nie każdy wie, że Polska jest 

pięknym krajem z długą historią i wielką tradycją. Mamy tu  rzeki, jeziora, lasy i plaże. 

Nasza stolica- Warszawa- jest jednym z najnowocześniejszych miast w Europie. Do 

najbardziej znanych miast w Polsce należą: Gdańsk, Kraków, Warszawa, Wrocław          

i Gniezno- pierwsza stolica Polski.  Góry Tatry są odwiedzane przez tysiace turystów     

z wielu europejskich krajów. Tatry są znane z niezwykłych widoków oraz                       

z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Park jest ceniony szczególnie z uwagi na 

występowanie rzadkiego gatunku kozicy górskiej. W parku znajduje się jezioro zwane 

Morskim Okiem. Urok Morskiego Oka stanowi inspirację dla wielu artystów, malarzy, 

poetów i kompozytorów.  
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Finnish cuisine 

Finnish cuisine is based on fresh and natural ingredients that vary according to the 

season. In addition to vegetables, mushrooms, berries and fish, Finnish food is typified 

by simplicity and purity of taste. Finns are passionate about food and they know how to 

celebrate it. Finns are also loyal to their culinary roots. What is important-  in Finland, 

market stalls everywhere overflow with  local delicacies. So what can we eat in 

Finland? For example  Karjalanpiirakka or Karelian pies fit into your hand and melt in 

your mouth. The crust is traditionally made with rye flour and filled with potatoes, rice 

or carrots. A Finnish summer is not complete without grillimakkara. These big, fat 

sausages made for grilling are eaten with mustard. Finns love them. Children grow up 

eating this snack food at the summer cottage but also during winter. The other famous 

dish is Korvapuusti. The Korvapuusti translates into “slapped ears” in English but they 

are essentially cinnamon buns. And while Finland doesn’t hold a patent on cinnamon 

buns, they might seriously make the best. Usually eaten with a cup of coffee (Finns 

consume more coffee and perhaps more cinnamon buns than any other European 

nation), it is difficult to stop at just one.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia fińska 

Fińska kuchnia opiera się na świeżych i naturalnych składnikach, które różnią się           

w zależności od sezonu. Oprócz warzyw, grzybów, owoców i ryb, fińska kuchnia 

cechuje się prostotą i czystością smaku. Finowie są pasjonatami jedzenia i wiedzą, jak je 

celebrować. Finowie są także lojalni wobec swoich kulinarnych korzeni. Co istotne-     

w Finlandii wszechobecne są z stragany lokalnymi przysmakami. A zatem co możemy 

zjeść w Finlandii? Na przykład Karjalanpiirakka lub Karelia- ciastka mieszczące się        

w  dłoni i rozpływające się w ustach.  Ciasto jest tradycyjnie pieczone z mąki żytniej        

z dodatkiem ziemniaków, ryżu i marchewki. Fińskie lato nie jest kompletne bez 

grillimakkara. Te duże, tłuste kiełbaski produkowane do grillowania są najlepiej 

spożywać z musztardą. Finowie je kochają. Dzieci dorastają jedząc te przekąski              

w domku letniskowym, ale również w okresie zimowym.  Inną znaną potrawą jest 

Korvapuusti. Korvapuusti przekłada się na "uszka" w języku angielskim, ale są one         

w istocie cynamonowymi bułeczkami. Choć Finlandia nie posiada patentu na bułeczki 

cynamonowe, prawdopodobnie udają się one najlepiej właśnie Finom. Najczęściej 

spożywane są z filiżanką kawy (Finowie spożywają więcej kawy, a może więcej 

bułeczek cynamonowych, niż jakikolwiek inny kraj europejski) i trudno jest zatrzymać 

się na jednym. 
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Polish cuisine 

Polish cuisine is rich in meat dishes prepared in many ways. We particularly 

recommend dishes such as stew, pork cutlets, dumplings and stuffed cabbage. Polish 

cuisine is famous for its breads and delicious sausages. The basic ingredients used in 

Polish cuisine are: sauerkraut, beets, cucumbers, sour cream, kohlrabi, mushrooms, and 

different types of sausages. The dishes owe their unique flavor to the right herbs and 

spices such as: marjoram, dill, cumin, parsley and pepper. Among the sweets the most 

famous are cakes and biscuits. The traditional Polish dessert is called Angel wings - 

traditional sweet crisp pastry made out of dough that has been shaped into thin twisted 

ribbons.    Popular are also pastries like poppy cake, gingerbread cookies or doughnuts. 

The most popular soups are cabbage soup, borscht, chicken soup, tomato soup, 

cucumber soup, mushroom soup, cold soup. 

The most popular fruits in Poland are apples, pears, various berries, and 

currants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia polska 

Kuchnia polska obfituje w potrawy mięsne przyrządzane na wiele sposobów. 

Szczególnie polecamy takie dania jak: bigos, kotlet schabowy, pierogi czy gołąbki. 

Polska kuchnia słynie z doskonałego chleba i pysznych kiełbas. Podstawowe składniki 

wykorzystywane w polskiej kuchni to: kiszona kapusta, buraki, ogórki, śmietana, 

kalarepa, grzyby, różne gatunki kiełbas. Potrawy zawdzięczają swój niepowtarzalny 

smak odpowiednio dobranym przyprawom, takim jak: majeranek, koperek, kminek, 

pietruszka, pieprz. Wśród słodkości królują ciasta i ciastka. Tradycyjnym polskim 

deserem są faworki - tradycyjne słodkie kruche ciasto ukształtowane w cienkie wstążki. 

Popularne są też inne wypieki: makowiec, sernik, pierniki czy pączki. 

Najpopularniejsze zupy to kapuśniak, barszcz czerwony, rosół, zupa pomidorowa, zupa 

ogórkowa, zupa grzybowa, chłodnik. 

Owoce najczęściej spotykane w Polsce to: jabłka, gruszki, rozmaite jagody, 

porzeczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makowiec_%28ciasto%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapu%C5%9Bniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_%28potrawa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa_pomidorowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa_og%C3%B3rkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa_og%C3%B3rkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa_grzybowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82odnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagoda_%28botanika%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porzeczka
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Korvapuusti: Finnish Cinnamon Rolls 

 

For pastries 

 

1 cup lukewarm milk  

4 tablespoons melted butter (room temperature)  

1 (2 1/4 teaspoon) package dry yeast  

1⁄2 cup sugar  

1 teaspoon salt  

1 tablespoon freshly ground cardamom  

1 beaten egg plus 1 beaten egg for final glaze  

4 -5 cups all-purpose flour  

pearl sugar or rock sugar, for dusting 

 For filling 

 1⁄4 cup melted butter  

 3⁄4 cup packed brown sugar  

2 tablespoons cinnamon 

 

 

 

Directions 

 

1. Combine milk, 4 tbsp melted butter, yeast, and sugar in a large mixing bowl. Allow 

to sit 10 minutes or until yeast starts to bubble.  

2. Stir in salt, cardamom, and 1 beaten egg. Then, gradually stir in the flour until the 

dough pulls away from the side of the bowl.  

3. If you're using a stand mixer, switch to the dough hook and knead at level 3 or 4 for 

about 7 minutes. If mixing by hand, knead on a lightly floured surface until it's smooth, 

shiny, and has lost most of its stickiness.  

4. Place in a greased bowl, cover with a clean kitchen towel, and allow to rise 1 hour or 

until doubled in volume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Punch down dough, and divide into 2 equal halves. Roll each half into an 8"x14" 

rectangle, brush each half with melted butter, then sprinkle with brown sugar and 

cinnamon.  

6. Starting with the long side, tightly roll each half into a log. With a sharp knife, cut 

each diagonal lines to make 7 triangular rolls from each log.  

7. Use a finger or a spoon to press down on each shape to make them look like ears. 

Cover with a clean kitchen towel and allow to rise until doubled, about 1 hour.  

8. Preheat oven. Sprinkle each roll with pearl sugar, then bake in the oven for 10-15 

minutes, or until golden brown. 
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Korvapuusti: Finnish Cinnamon Rolls 

 

Do ciasta 

1 szklanka letniego mleka 

1/ 2 szklanki roztopionego masła 

1 opakowanie suchych drożdży 

1/2 szklanki cukru 

1 łyżeczka soli 

1 łyżka świeżo zmielonego kardamonu 

1 ubite jajko oraz 1 ubite jajko do ostatecznego glazury 

4 szklanki mąki 

3/4 szklanki brązowego cukru 

2 łyżki cynamonu 

 

 

Wskazówki 

 

1. Połącz mleko, 4 łyżki roztopionego masła, drożdże i cukier w dużej misce. Pozostaw 

na 10 minut, aż drożdże zaczną rosnąć. 

2. Wymieszaj sól, kardamon i 1 ubite jajko.  

3. Jeśli używasz miksera ubij masę na poziomie 3 lub 4 do około 7 minut. W przypadku 

mieszania ręcznego, zagnieć na lekko posypanej mąką powierzchni, aż będzie gładkie. 

4. Masę połóż do natłuszczonej miski, przykryj ręcznikiem kuchennym i pozwól rosnąć 

1 godzinę lub aż podwoi swoją objętość. 

5. Ciasto i podziel na 2 równe części (wymiary prostokąta 8x 14), polej każdą połówkę 

roztopionym masłem, posyp brązowym cukrem i cynamonem. 

6. Począwszy od dłuższego boku, ciasno zwiń każdą połówkę. Ostrym nożem wytnij 7 

trójkątne rolki. 

7. Rozgrzej piekarnik. Posyp każdą rolka z cukrem, a następnie piecz w piekarniku 

przez 10-15 minut lub do złotego koloru. 
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Angel Wings/ Chruściki  

 

Ingredients  

2 cups all-purpose flour, plus more for dusting 

1/2 cup sour cream 

4 large egg yolks 

2 tablespoons honey 

1/2 teaspoon finely grated lemon zest 

1/2 teaspoon salt 

Vegetable oil, for frying 

2 cups confectioners' sugar  

 

 

Directions 

Combine the flour, sour cream, egg yolks, honey, lemon zest and salt in a stand 

mixer fitted with the dough hook attachment. Mix on medium-high speed until the 

dough comes together and begins to pull away from the bowl, 3 to 4 minutes. Turn out 

onto a floured surface and knead until smooth, about 5 minutes. Divide into 2 balls, 

loosely cover with plastic wrap and let sit at room temperature, 1 hour. 

 

 

 

 

 

Roll out each ball on a floured surface into a 12-inch square, about 1/8 inch 

thick. Cut each square into 7 strips, then cut each strip crosswise into thirds (you will 

have 42 rectangles). One at a time, make a 1-inch slit lengthwise down the center of 

each rectangle; lift a short end and thread it through the slit, then pull out; twist in the 

middle so it looks like a bow. 

Heat in vegetable oil in a pot over medium heat until a deep-fry thermometer 

registers 350 degrees F. Fry 5 to 7 cookies at a time, turning, until deep golden brown, 2 

to 3 minutes. Remove with a slotted spoon and drain on paper towels. Toss in the 

confectioners' sugar. Store in an airtight container for up to 3 days. 
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Chruściki 

 

Składniki 

2 szklanki mąki plus więcej do posypania 

1/2 szklanki kwaśnej śmietany 

4 duże żółtka 

2 łyżki miodu 

1/2 łyżeczki drobno startej skórki z cytryny 

 1/2 łyżeczki soli 

Olej roślinny do smażenia 

2 szklanki cukru  

 

 

Wskazówki 

Połącz mąkę, śmietanę, żółtka, miód, skórkę z cytryny i sól. Wymieszaj na 

średnio-wysokiej prędkości 3 do 4 minut. Wyłóż na posypanej mąką powierzchni           

i zagnieć.  Podziel na 2 kulki, luźno przykryj folią i odstaw w temperaturze pokojowej 

na 1 godzinę. 

 

 

 

 

 

Rozwałkuj każdą kulkę na posypanej mąką powierzchni. Wytnij każdy 

kwadrat na 7 pasków, a następnie wytnij każdy pasek w poprzek. Wykonaj szczelinę 

wzdłuż dołu środku każdego prostokąta; podnieś krótki koniec i przewlecz przez 

szczelinę, a następnie wyciągnij; skręt w środku powinien wyglądać jak łuk. 

Wykonane w ten sposób chruściki smaż w oleju roślinnym w garnku na 

średnim ogniu (około 350 stopni, od 5 do 7 chruścików za każdym razem, od 2 do 3 

minut). Wyjmuj chruściki łyżką cedzakową i osusz na papierowych ręcznikach. 

Przechowuj w szczelnym pojemniku do 3 dni. 
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POLISH SPORTS - RINGO 

 

The aim of the game 

The aim of the game is to get 15 points as a result of defending own field and 

throwing frisbee wheel. It is important that the wheel must fall on the field of 

opponent, or lines (strip) side or the final pitch line. If the opponent scores 14:14 into 

the state - the objective is to score 2 points ahead. With the score 16:16 the winner is 

the player who scores 17th point. 

 

 

 

POLSKI SPORT – RINGO 

 

Cel gry 

Celem gry to zdobycie 15 punktów w wyniku obrony własnego pola i rzutów 

kółkiem ringo z własnego pola bądź spoza tego pola. Ważne jest, by kółko upadło na 

pole przeciwnika, ewentualnie linie (taśmy) boczne lub końcowe boiska. Jeśli 

przeciwnik wyrównał wynik do stanu 14:14 – celem jest zdobycie 2 punktów przewagi. 

Przy wyniku 16:16, zwycięża zawodnik zdobywający 17 punkt. Punkt zdobywa się za 

każdy błąd przeciwnika, a traci za każdy błąd własny, powodujący wypadnięcie kółka 

ringo z gry. 
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Service 

1. The game begins with the service from the pitch endline. After that the player 

may come onto own pitch. Violation of the end line during maintenance or 

crossing the side line extension causes a loss of a point. 

2. The service takes place with the referee’s command who asks both teams  

("Ready?") - with simultaneous hand up. After answering both teams "willing" 

the judge shall give the command "start", or whistle. 

3. The first service is performed by the captain, the service change occurs in the 

individual games after 3 points. 

4.  If the ringo wheel touches the net and falls on the field of the opponent in       

a single game, service must be repeated without losing a point. The second 

sequence "net" will cause the loss of a point. 

 

 

 

 

 

Serwis 

1. Grę rozpoczyna serwis zza końcowej linii boiska, w granicach przedłużonych 

bocznych linii boiska. Po wyrzucie kółka zawodnik może wejść na własne 

boisko. Naruszenie linii końcowej w czasie serwisu lub przekroczenie 

przedłużenia linii bocznych powoduje utratę punktu. 

2. Serwis następuje na komendę sędziego prowadzącego, który pyta obie strony 

("gotów?") – z jednoczesnym uniesieniem ręki w górę. Po odpowiedzi obu 

stron "gotów" sędzia wydaje komendę "start", bądź daje sygnał gwizdkiem          

i opuszcza rękę w dół. 

3. Pierwszy serwis wykonuje kapitan drużyny, zmiana serwujących następuje       

w grach indywidualnych, co 3 punkty. 

4. Jeśli po serwisie kółko ringo dotknie linki ringo (siatki) z góry i upadnie na 

ważne pole przeciwnika ("net"), w grze pojedynczej serw powtarza się bez 

utraty punktu. Drugi kolejno "net" powoduje utratę punktu.  
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The flight of  frisbee 

1. The frisbee flight should be similar to the level in relation to the ground or the 

wheel can approach the entire circumference of the field in the frontal ground. 

The referee could stop the game with command "Division!" and then there is 

the loss of a point. The rotation of the wheel about a vertical or horizontal axis 

of the flight about 180 degrees (half turn) or more ("goat") causes a loss of a 

point.  

2. The wheel can "ripple" on the fly, but its flight oscillation can not approach or 

exceed 90 degrees relative to the ground, watching along its flight path. 

3.  The wheel must be thrown out with the rotation in any direction. The wheel 

thrust without rotation causes a loss of a point. 

 

 

 

 

 

The throw  

1. During the shot, at least one foot or a part must touch the ground. The 

separation of both feet during the kick causes a loss of a point. 

2. The plan can be formed at a position either at the time permitted within the 

brake if at the time of kick one foot touches the ground. 

3.  The throw technique is arbitrary, but if the throw has been started – it must 

be continued in the same direction. The change of direction causes a loss of        

a point. 

 

 

 

 

 

 

 

Lot kółka ringo 

1. Lot kółka ringo powinien być zbliżony do poziomu w stosunku do podłoża 

albo też kółko może zbliżać się do boiska przeciwnika całym obwodem            

w płaszczyźnie czołowej. W żadnym momencie gry kółko nie może zbliżać się 

do pozycji pionowej patrząc wzdłuż toru jego lotu. Przerwanie gry przez 

sędziego powoduje komenda "Pion!" i utrata punktu. Obracanie się kółka 

wokół pionowej lub poziomej osi jego lotu o 180 stopni (półobrót) lub więcej 

("koziołek") powoduje utratę punktu. Jeśli jednak kółko dotknęło w grze góry 

linki ringo i spadło na boisko przeciwnika koziołkując – jest ważne. 

2. Kółko może "falować" w locie, ale oscylacja jego lotu nie może zbliżać się ani 

przekroczyć 90 stopni w stosunku do podłoża patrząc wzdłuż toru jego lotu. 

3. Kółko musi być wyrzucone z rotacją w dowolnym kierunku. Pchnięcie kółka 

bez rotacji powoduje utratę punktu. 

 

 

 

Rzut kółka ringo 

1. W czasie rzutu przynajmniej jedna stopa lub jej część musi dotykać podłoża. 

Oderwanie obu stóp w czasie rzutu powoduje utratę punktu. 

2. Rzut może być wykonany w miejscu albo w czasie dozwolonych kroków 

hamowania, jeśli w momencie rzutu 1 stopa dotyka podłoża. 

3. Technika rzutu jest dowolna, jednak rzut rozpoczęty – musi być 

kontynuowany w tym samym kierunku. Zatrzymanie ruchu albo zmiana 

kierunku rzutu w czasie jego wykonywania ("zwód") powoduje utratę punktu. 
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The grip 

1. The wheel can be captured with only one hand and with the same hand must 

be thrown. 

2. If the wheel falls out of the hand it must be caught with the same hand.  

3.  The wheel must be caught with at least one finger. If  the wheel falls off on 

the forearm or wrist it causes  loss of a point. 

 

The contact with the wheel 

1. It is forbidden to touch the body with the wheel or your partner's body nor 

violate the space above the Frisbee rope.  

 

 

 

Chwyt kółka ringo 

1. Kółko może być chwytane tylko jedną ręką i tą samą ręką musi być odrzucone. 

2. Kółko wypadające z ręki przy pierwszym chwycie wolno chwytać drugi raz tą 

samą ręką. Natomiast partner ma prawo chwytać takie kółko dowolną ręką, jako 

rozpoczynający chwytanie. Dwaj partnerzy mogą też chwycić kolko 

jednocześnie, jednak odrzucić je może jeden z nich. 

3. Kółko musi być złapane choćby jednym palcem. Wypadnięcie kółka poza 

wszystkie palce na nadgarstek lub przedramię powoduje utratę punktu. 

 

Kontakt z kółkiem 

1. Kółkiem trzymanym w ręce nie wolno dotknąć własnego ciała (poza 

przedramieniem chwytającej ręki), ani ciała partnera, podłoża, linki ringo (siatki) 

ani też naruszyć przestrzeni nad linką ringo. 

2. Zmiana chwytu kółka po jego schwytaniu nie może nastąpić przy utracie 

kontaktu ręki z kółkiem. 
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Steps on the pitch 

1. If you catch the wheel you can make the step with one foot and get the other 

foot of the ground, but you have to throw the wheel before putting it down.  

2.  After jumping into the field to catch the wheel it is possible to touch the 

ground with 2 feet during the landing. In any other situation, after stopping 

you can get any foot up, but you have to throw the wheel before putting it 

down. 

3.  After the grip it is not allowed to speed up or approach to the opponents field 

under the guise of "steps braking". 

4.  From the first touch of wheel it is possible to do any number of braking steps. 

It is allowed to rotate in the direction of the field of removing any feet on a 

roll. 

5. Moving the foot or feet on the ground or above the ground after the last 

permissible foot movement causes a loss of a point. 

 

 

 

 

Kroki na boisku 

1. Przy chwycie kółka w miejscu wolno wykonać wykrok dowolną nogą                  

i oderwać stopę drugiej od podłoża, bez możliwości jej postawienia przed 

odrzuceniem kółka. W każdej innej sytuacji - po zatrzymaniu się wolno jedynie 

oderwać dowolną stopę od podłoża, bez możliwości jej postawienia przed 

odrzuceniem kółka. 

2. Przy wyskoku w kierunku boiska przeciwnika w celu złapania kółka wolno 

lądować na 2 stopy równocześnie lub niejednocześnie. Przy lądowaniu 

równocześnie wolno oderwać od podłoża dowolną stopę bez prawa jej 

postawienia przed odrzuceniem kółka. Przy lądowaniu niejednocześnie dwiema 

stopami – stopa postawiona na podłożu, jako druga, a bliżej boiska przeciwnika 

- musi być przed odrzuceniem kółka, cofnięta za stopę pierwszego kontaktu z 

podłożem. Rzut kółkiem można wykonać albo, jeśli cofnięta stopa znajduje się 

w powietrzu, albo, jeśli została postawiona na podłożu. Po postawieniu cofniętej 

stopy na podłożu – wolno podnieść dowolną stopę bez prawa jej postawienia 

przed odrzuceniem kółka. 

3. Od pierwszego dotknięcia kółka przy chwytaniu nie wolno nabierać szybkości 

ani celowo zbliżać się do boiska przeciwnika pod pozorem "kroków 

hamowania"- pod karą utraty punktu. W kierunku boiska przeciwnika wolno 

wykonać jedynie 3 kroki rzeczywistego hamowania, tj. 4 kontakty stóp               

z podłożem. 

4.  Od pierwszego dotknięcia chwytanego kółka można wykonać dowolną ilość 

kroków hamowania. Dozwolone jest wykonać obrót w kierunku boiska 

przeciwnika z oderwaniem dowolnej stopy przy rzucie. 

5. Przesuwanie stopy lub stóp po podłożu lub ponad podłożem (komenda 

sędziowska "suwanie") po wykonaniu ostatniego dozwolonego ruchu stopy 

powoduje utratę punktu. 
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Pitch 

The Ringo pitch for team games (doubles and triples) has the dimensions of the 

basic volleyball field: 9x18 meters, stranded Ringo - the cord or tape- 1 centimeter with 

colorful ribbons length of at least 25 cm and spacing of no more than 20 cm - at a 

height of 243 cm.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Boisko do gry  

Boisko ringo dla gier zespołowych (dwójki i trójki) ma wymiary podstawowe 

boiska siatkówki: 9x18 metrów, linka ringo, – czyli sznur lub taśma szerokości, co 

najmniej 1 centymetra z umocowanymi barwnymi wstążkami długości najmniej 25 cm 

i o rozstawie nie większym niż 20 cm – jest zawieszona na wysokości 243 cm. 
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Finnish sports – Pesäpallo 

 

Aim of the game: 

The essence of the game is to hit the ball with a special bat in such a way as to 

give time for running a distance between successive bases (nests). The opposing team is 

trying at this time to take the ball and eliminate players from the game. Despite the fact 

that the essence of the game is basically the same like in baseball, detailed rules of the 

game in Pesäpallo are significantly different from the rules of the game of baseball. In 

Pesäpallo game the direction and precision in hitting the ball with a bat is more 

important, not only the distance that the ball is deflected. 

 

 

Rules of the game 

Match of Pesäpallo consists essentially of two identically played "episodes" (fin. 

Jakso). Each episode consists of a fixed number of "pairs of queues" (fin. Vuoropari). 

Within each pair of queues play two "queue" (fin. Vuoro) - the first of them team A 

attacks and team B defends in the second round the teams switch roles. Team scores the 

points only during turn "inner" (fin sisävuoro). In the queue 'outside' (reg. Ulkovuoro), 

a defensive team tries to prevent the opposing team in scoring points. The team that 

wins both segments is the winner of the meeting. If after playing two sections both 

teams win one episode, it is played with an extra pair of queues. When the additional 

pair of queues also ends with a draw, a specific competition (analogous to the 

competition of penalty kicks in football) must be played as well.  

 

 

 

 

 

FIŃSKI SPORT - Pesäpallo 

 

Cel gry: 

Istotą gry w pesäpallo jest uderzenie specjalnym kijem podrzuconej przez 

przeciwnika piłki w taki sposób, by dać sobie (oraz ewentualnie innym członkom 

swojej drużyny) czas na przebiegnięcie dystansu pomiędzy kolejnymi bazami 

(gniazdami). Drużyna przeciwna usiłuje w tym czasie przejąć podbitą piłkę                      

i wyeliminować biegnących graczy z gry. Za przebiegnięcie określonej trasy 

przyznawane są punkty, których zdobywanie przybliża drużynę do zwycięstwa. 

Pomimo tego, iż istota gry jest w zasadzie identyczna jak w baseballu, szczegółowe 

zasady gry w pesäpallo istotnie różnią się od zasad gry w baseball. W szczególności         

w pesäpallo duże znaczenie ma kierunek i precyzja uderzenia piłki kijem, a nie tylko 

odległość, na jaką piłka zostaje odbita. 

 

Streszczenie reguł gry 

Mecz pesäpallo składa się zasadniczo z dwóch identycznie rozgrywanych 

"odcinków" (fin. jakso). Każdy z odcinków składa się z ustalonej liczby "par kolejek" 

(fin. vuoropari). W ramach każdej pary kolejek rozgrywa się dwie "kolejki" (fin. vuoro) 

– w pierwszej z nich drużyna A atakuje, a drużyna B broni, w drugiej kolejce drużyny 

zamieniają się rolami. Drużyna zdobywa punkty wyłącznie w czasie swojej kolejki 

"wewnętrznej" (fin sisävuoro), czyli w ataku. W kolejce "zewnętrznej" (fin. ulkovuoro), 

czyli obronnej, drużyna usiłuje przeszkodzić drużynie przeciwnej w zdobywaniu 

punktów. Drużyna, która po zakończeniu ustalonej liczby par kolejek ma więcej 

punktów zostaje zwycięzcą odcinka. Drużyna, która wygra obydwa odcinki zostaje 

zwycięzcą spotkania. Jeżeli po rozegraniu dwóch odcinków obie drużyny wygrały po 

jednym odcinku, to rozgrywana jest dodatkowa para kolejek. W przypadku, gdy 

dodatkowa para kolejek również zakończy się remisem, rozgrywany jest specyficzny 

konkurs uderzeń, co do idei analogiczny do konkursu rzutów karnych w piłce nożnej 
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The pitch 

Pitch in Pesäpallo is a rectangular square in passing in an isosceles triangle 

along one of the short sides. The playing field for men should have a total of 

approximately 104 m long and 36 m wide (the rectangle and the base of the triangle). 

The fields for women and juniors may be smaller. 

At the apex of the triangle the field called "home nest/ slot" (fin. kotipesä,) is 

located. The three remaining "nests" (fin. PESA), numbered from 1 to 3 are located 

within the field of play at its edges. All nests have the form of sectors of a circle.  

Between the nests there are paths that are attacked by players moving from        

a home socket to the socket 1, and then on to the slots # 2 and # 3, and finally back to 

the home’s nest. Paths do not have a certain width, these are only lines along which 

players move in the shortest way from the nest to nest; the last of the stages (fin. 

kotipolku) is a broken line (roughly 1/3 the distance is a flag that must circulate from 

the outer side). 

 

 

Boisko 

Boisko do gry             

w pesäpallo jest placem               

w kształcie prostokąta 

przechodzącego w trójkąt 

równoramienny wzdłuż 

jednego z krótszych boków. 

Pole gry dla mężczyzn 

powinno mieć w sumie około 

104 m długości i 36 m 

szerokości (prostokąta               

i podstawy trójkąta). Pola dla 

kobiet i juniorów mogą być 

mniejsze. Przy wierzchołku 

trójkąta zlokalizowane jest 

tzw. "gniazdo domowe" (fin. 

kotipesä,). Trzy pozostałe 

"gniazda" (fin. pesä), 

ponumerowane od 1 do 3, 

zlokalizowane są w obrębie 

pola gry, przy jego 

krawędziach. Wszystkie 

gniazda mają formę wycinków 

koła, niewielkich w stosunku 

do rozmiarów całego pola gry. 

Najczęściej są to po prostu 

półkola.  

Pomiędzy kolejnymi 

gniazdami wytyczone są ścieżki, po których mają przemieszczać się zawodnicy 

atakujący: od gniazda domowego do gniazda nr 1, następnie dalej do gniazd nr 2 i nr 3, 

wreszcie z powrotem do gniazda domowego. Ścieżki nie mają określonej szerokości, są 

tylko liniami, wzdłuż których gracze przemieszczają się najkrótszą drogą od gniazda do 

gniazda; ostatni z etapów (fin. kotipolku) jest linią łamaną (mniej więcej w 1/3 dystansu 

znajduje się chorągiewka, którą trzeba obiegać od zewnętrznej strony). 
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The teams 

The team consists of 12 players and two "managers of the game" (fin. 

Pelinjohtaja); frequently manager of the game is one. During the queue in the active 

defense game selected nine players are taking part in the game. The others did not take 

part in it, although one of them has the right to assist the manager in managing defense 

game by providing information for playing partners. During the attack selected nine 

players are assigned with numbers 1-9. They represent the order in which players will 

be approached to try to hit the ball. The remaining three players are called "jokers" (fin. 

jokerit) who may try to hit the ball with the managers order, not waiting in the queue. 

A special role in the team belongs to the manager of the game. His mission is to observe 

the playing field, suggesting the players optimal solutions. The manager of the game is 

also next to the captain, the only member authorized to speak to the judge. The 

characteristic tool of the manager is a colorful range to make signals for the team. 

 

 

Drużyny 

Drużyna składa się z 12 graczy i do dwóch "kierowników gry" (fin. 

pelinjohtaja); najczęściej kierownik gry jest jeden. W czasie kolejki obronnej                   

w aktywnej grze uczestniczy wybranych 9 graczy. Pozostali nie biorą w niej udziału, 

choć jeden z nich ma prawo pomagać kierownikowi gry w kierowaniu obroną 

przekazując informacje aktywnie grającym partnerom. W czasie kolejki ataku 

wybranym 9 graczom przypisuje się kolejne numery 1-9. Stanowią one kolejność, w 

jakiej gracze będą podchodzili do próby odbicia piłki. Pozostałych 3 graczy to tzw. 

"dżokerzy" (fin. jokerit), którzy mogą na polecenie kierownika gry podejść do próby 

odbicia poza kolejnością.Szczególną rolę pełni w drużynie kierownik gry. Jego 

zadaniem jest nieustanne obserwowanie pola gry, sugerowanie graczom optymalnych 

rozwiązań taktycznych oraz posyłanie dżokerów do danego odbicia. Kierownik gry jest 

też obok kapitana drużyny jedynym jej członkiem uprawnionym do rozmowy z sędzią. 

Charakterystycznym narzędziem pracy kierownika jest kolorowy wachlarz służący do 

podawania drużynie umówionych sygnałów. 
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The round 

Eight players of the defending team stands up on the field. The ninth player is 

in slot home and deals with tossing the ball to rebound. 

Players try to hit the ball in predetermined order (three times).  

The player tosses the ball so that the ball falls at the plate application. If the 

attempt rebound is not taken, and the ball was planted correctly, the attacking player 

loses one of his three attempts. If the attempt is made, it is assumed that the toss was 

correct. The further course of the game depends on the correctness of hit. If the hit is 

incorrect (eg. The ball hits the cars), the player batsman loses attempt. All the players of 

the attacking team return to the positions held prior to impact. If the hit is correct, 

batsman has the right to throw a bat and run towards the first slot. Also, the players 

involved in the current slot can after such a strike move to successive slots. If, despite 

the correct hit, striking decides not to run into the first slot, he loses his attempt. 

Striking player who in the first two tries could not or chose not to run, has to make a 

good run to the first slot in third attempt. Otherwise it is offside (see below). Defending 

team catches the ball in the air mostly, which eliminates batsman with no points, but it 

doesn’t mean offside for the attacking team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozgrywka kolejki 

Ośmiu graczy drużyny broniącej rozstawia się według swojego uznania po polu 

gry. Dziewiąty gracz staje w gnieździe domowym i zajmuje się m.in. podrzucaniem 

piłki do odbicia. 

Gracze drużyny atakującej podchodzą kolejno do próby uderzenia, zasadniczo 

według ustalonej wcześniej kolejności, chyba że podchodzący jest dżokerem                    

i podchodzi poza kolejnością. Każdemu z wchodzących zawodników przysługują            

3 próby odbicia (poprawnie) podrzuconej piłki. 

 Gracz podrzuca piłkę, tak żeby piłka spadła na talerz podania. Jeżeli próba 

odbicia nie zostaje podjęta, a piłka była podrzucona poprawnie, zawodnik traci jedną ze 

swoich 3 prób. Jeżeli próba zostaje podjęta, to zakłada się, że podrzucenie było 

poprawne. Dalszy przebieg gry zależy od poprawności odbicia. Jeżeli odbicie jest 

niepoprawne (np. piłka trafia w aut), zawodnik odbijający traci próbę.   Wszyscy 

zawodnicy drużyny atakującej powracają na pozycje sprzed uderzenia. Jeżeli odbicie 

jest poprawne, odbijający gracz ma prawo rzucić kij i biec w kierunku 1. gniazda. 

Również gracze zajmujący obecnie gniazda w polu mogą się po takim uderzeniu 

przemieszczać do kolejnych gniazd. Jeżeli pomimo poprawnego uderzenia, uderzający 

nie zdecyduje się biec do 1. gniazda, traci próbę. Uderzający, który w pierwszych 

dwóch próbach nie mógł lub nie zdecydował się biec, musi w 3 próbie wykonać 

poprawne uderzenie i dobiec do 1. gniazda. W przeciwnym razie ulega spaleniu (patrz 

niżej). Drużyna broniąca najczęściej łapie taką piłkę w powietrzu, co eliminuje 

odbijającego z dalszej gry bez punktów, ale nie oznacza kosztownego dla drużyny 

atakującej spalenia 
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The attacker, who after a successful hit decides to leave the nest household 

must run to the first slot or into the zone of the reserve before the 1st slot will be 

reached by defending player who caught the ball. If the attacker successfully reaches 

into the slot or into the zone of the reserve, before the defending team will deliver the 

ball to the jack, the attacking player is safe. The player has a right to try to move to the 

next slot right away, or when another player batsman perform the correct hit of the 

ball. Moving to the subsequent slots is the same, as movement of the first slot, except 

that there is a different batsman. One slot can give security to only one attacker. 

Occupying that slot player is then forced to leave and try to get to the next when the 

slot occupied by him will be attacked by another player. The attacker has the right  

 

 

 

 

 

within one rebound to beat two or more sections between the slots. However, it must 

fall within the socket in the correct order and to obtain security in each slot that passes. 

  

 

Zawodnik atakujący, który po poprawnym odbiciu piłki zdecyduje się opuścić 

gniazdo domowe musi dobiec do 1. gniazda lub do jego strefy rezerwowej zanim w 1. 

gnieździe znajdzie się zawodnik broniący będący w posiadaniu piłki. Innymi słowy 

zawodnicy broniący dążą do jak najszybszego przejęcia odbitej piłki i dostarczenia jej 

(najczęściej podaniem) do gracza broniącego znajdującego się w gnieździe lub blisko 

niego. Jeżeli zawodnik atakujący z powodzeniem dobiegnie do gniazda, lub do jego 

strefy rezerwowej, zanim drużyna broniąca dostarczy piłkę do tego gniazda, to 

zawodnikowi temu udało się z powodzeniem przemieścić i uzyskał tzw. 

"bezpieczeństwo" w danym gnieździe. Zawodnik ten ma prawo próbować 

przemieszczać się do kolejnego gniazda od razu, lub też, kiedy kolejny zawodnik 

odbijający wykona poprawne odbicie piłki. Przemieszczanie się do kolejnych gniazd 

odbywa się tak samo, jak przemieszczanie się do 1. gniazda, z tym, że odbijającym może 

być inny zawodnik. Jedno gniazdo może jednak dać bezpieczeństwo tylko jednemu 

atakującemu. Zajmujący dane gniazdo zawodnik zmuszony jest, więc je opuścić               

i próbować dostać się do następnego, kiedy do zajmowanego przez niego gniazda 

zacznie zmierzać inny zawodnik. Zawodnik atakujący ma prawo w czasie jednego 

odbicia pokonać dwa lub więcej odcinki pomiędzy gniazdami, o ile ma na to czas. Musi 

jednak zaliczać gniazda we właściwej kolejności i uzyskać bezpieczeństwo w każdym       

z gniazd, które mija. 
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The attacker, who manages moving that way scour the entire route (to return 

to the home slot), includes the so-called. "gear" (fin. juoksu) and scores a point for his 

team. In addition, the player who will be able to self-correct immediately after the hit 

to reach the 3 socket (via 1st and 2nd seat) includes so-called. "lap of honor" (fin. 

kunniajuoksu - the equivalent of a home run in baseball) and scores a point. The player 

has the right to remain in the 3rd slot and try to get another point (for plain gear), 

during the next rebound. 

A player who has left the nest, in which he had security, but did not arrive in 

time for the next slot is "burned" (offside) and leaves the game. Third offside in the 

queue ends the attack of the team. The queue can also be terminated before reaching 

the third burning if all the players of the attacking team (including the Jokers) had their 

tries and they scored less than two points. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnik atakujący, który zdoła przemieszczając się w ten sposób obiec całą 

trasę (powrócić do gniazda domowego), zalicza tzw. "bieg" (fin. juoksu) i zdobywa 

punkt dla swojej drużyny. Dodatkowo zawodnik, który zdoła bezpośrednio po własnym 

poprawnym uderzeniu dotrzeć do 3. gniazda (poprzez 1. i 2. gniazdo) zalicza tzw. 

"rundę honorową" (fin. kunniajuoksu – odpowiednik home run w baseballu) i zdobywa 

punkt. Zawodnik ten ma prawo pozostać w 3. gnieździe i próbować zdobyć kolejny 

punkt (za zwykły bieg), podczas kolejnego odbicia. 

Zawodnik, który opuścił gniazdo, w którym miał bezpieczeństwo, ale nie 

dotarł na czas do kolejnego gniazda ulega "spaleniu" i opuszcza plac gry. Trzecie 

spalenie w danej kolejce kończy kolejkę ataku danej drużyny. Kolejka może też ulec 

zakończeniu przed osiągnięciem trzeciego spalenia, jeżeli wszyscy gracze drużyny 

atakującej (wliczając w to dżokerów) zaliczyli już swoje próby odbicia, a drużyna nie 

zdobyła w tej kolejce dwóch lub więcej punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YOUTH EXCHANGE POLAND - FINLAND 2015; STAY FIT, STAY SMART!               

KRÓTKI POLSKO – FIŃSKI PRZEWODNIK JĘZYKOWO-KULTUROWO-SPORTOWY 

 

 

If the defending team catches the ball in the air (before it touches the ground 

after the rebound), a hit is ended by "Interception" (fin. koppi). After interception all 

the players of the attacking team (including those with security in one of the seats) 

must leave the site and are so called "wound" (fin. haava). Players with no security at 

the interception may be burned (offside). The player who catches the ball in the air can 

also bounce it on the ground. In this case a further game proceeds as if there was no 

capture (this can give the defending team the possibility of burning his attacker in the 

next line). 

 

Jeżeli po odbiciu piłki przez atakującego zawodnicy drużyny broniącej złapią 

piłkę w powietrzu (zanim dotknie ona ziemi po odbiciu), to odbicie kończy się tzw. 

"przechwytem" (fin. koppi). Po przechwycie wszyscy gracze drużyny atakującej 

(również ci mający bezpieczeństwo w którymś z gniazd) muszą opuścić plac i odnoszą 

tzw. "ranę" (fin. haava). Gracze bez bezpieczeństwa przy przechwycie mogą ulec 

spaleniu. Zawodnik łapiący piłkę w powietrzu może też natychmiast po złapaniu odbić 

ją od ziemi. W takim wypadku dalsza rozgrywka przebiega tak jakby przechwytu nie 

było (to może dać drużynie broniącej możliwość spalenia zawodnika atakującego          

w kolejnej kolejce). 
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