Studentka AFS programu Saana Kääriäinen z Finska
na Gymnáziu Petra Bezruče
Již několikrát se gymnázium Petra Bezruče stalo hostitelskou školou pro studenta
mezinárodního výměnného programu AFS. Letos jsme od února do června hostili studentku
Saanu Kääriäinen z Finska.
Když k nám Saana z dalekého finského přístavního města Turku zavítala, česká příroda a především
horská oblast Beskyd pro ni na úvod přichystala zimu přímo ladovskou (v médiích označovanou za
kalamitní stav) – větve stromů prohýbající se pod množstvím sněhu, který se na slunci jen třpytil.
Romantika této zimy Saaně připravila i první překážku, kterou musela odhodlaně zdolat – do školy
dojížděla vlakem z Frýdlantu nad Ostravicí a od prvních okamžiků se musela ke škole probojovávat
sněhovými závějemi, na které, jak se ukázalo, člověk z přímořského města zase tak zvyklý není, ačkoli
pochází ze severské země. Saana byla zdejší krajinou od začátku nadšena a protože ráda fotografuje,
tyto zimní obrázky z prvních dnů u nás nakonec dotvářejí celou mozaiku obrazů, které si z pobytu
v našem kraji a naší zemi teď odváží.
Saana prožila celé jedno pololetí u nás ve třídě 5.A, která se stala jejím velkým zázemím, za které je
studentům třeba poděkovat. Jen pár dní po příjezdu s nimi oslavila svůj vstup do plnoletosti. Studenti
z této třídy se jí nejen věnovali po celou dobu ve škole, ale s mnohými z nich trávila čas i mimo školu
například na akcích Skautu. Vyráželi společně na hory i na oblíbené tančírny. Pomáhali jí s úkoly do
češtiny pro cizince (vím o vás!!!). Byli jí vždycky na blízku. Právě díky všem lidem okolo, kteří pro ni
udělali mnohem víc, než museli, se u nás cítila moc dobře a nelitovala toho, že ji program AFS poslal do
města na okraji České republiky, ze kterého je cesta do hlavního města delší než do Vídně…
Když jsme u té Vídně – i tam se velká cestovatelka Saana v rámci své snahy o poznání
středoevropského prostoru podívala a nešlo jen o cesty za zábavou. Se studenty naší školy navštívila
památník v Osvětimi a Březince, který si navštívit přála, protože jí nejsou lhostejné dějiny Evropy.
Vyrazila na týdenní vodácký kurz studentů našeho 4. ročníku na řece Dunajci na slovensko-polských
hranicích a se svou třídou poznala v rámci školního výletu krásy jižní Moravy. Podnikla také mnoho
cest se svou hostitelskou rodinou i se studenty programu AFS. Praha, Brno, Ostrava, Berlín, Slovensko,
Polsko…to vše naleznete mezi Saaninými fotografiemi z tohoto krátkého období. A mnoho fotografií
řeky Ostravice s výhledem na panoráma Beskyd a Lysou Horu – první snímky zachycují třpytivý sníh a
ty poslední v celé řadě pak letní přírodu. Tento obraz prý bude mít prý před očima stále a není divu –
každá její cesta do školy a ze školy vedla po mostě mezi Frýdkem a Místkem, Slezskem a Moravou.
Pochopila roli řeky Ostravice, která tvoří onu jedinečnou hranici mezi těmito dvěma světy našeho
„jediného s pomlčkou fajneho mjesta“.
Ke svým znalostem základní české gramatiky, k prvním českým slovíčkům a frázím, které se naučila při
studiu tak náročného jazyka, jako je ten náš, si do kufru na cestu domů Saana přibalí trochu zkušeností
s celým systémem výuky na českých gymnáziích, kterou si aktivně vyzkoušela, hodně zážitků se
zdejšími vstřícnými studenty a spoustu obrazů zdejšího kraje. A co zůstane nám? Její pohled na nás, to,
co dobrého i méně dobrého na nás a u nás vidí člověk z jiné země. Vzpomínky. Přátelství.
Mgr. Iva Jurenková, garant pobytu Saany Kääriäinen na GPB

HAPPY BIRTHDAY, SAANA !!!

