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Tymek, Krzyś, Adam, Mateusz 

9 listopada  – środa 

Dzisiejszy dzień zaczął się od śniadania 
o 8:40 po czym poszliśmy spotkać się  
z  uczniami  z  włoskiej  szkoły.  Razem 
pojechaliśmy  metrem  do  centrum
zobaczyć schody hiszpańskie. Mają 137
schodów, które dokładnie policzyliśmy.
Po  ich  zwiedzeniu  przeszliśmy  przez
przepiękne i rozległe Ogrody Borghese,
aby  zobaczyć  willę  w  tymże  parku.
Przechadzając  się  po  park  szukaliśmy
kolejnych miejsc związanych z wielkimi
Polakami.  Znaleźliśmy  plac  imienia
Henryka  Sienkiewicza  oraz  aleję
poświęconą  Adamowi  Mickiewiczowi.
Następnie  udaliśmy  się  jednej  
z  najbardziej  rozpoznawalnych
zabytków  Rzymu.   Podziwialiśmy
barokową fontannę di Trevi. Niektórzy z
nas  wrzucali  monety,  co  podobno
gwarantuje  rychły  powrót  do  Rzymu.
Potem poszliśmy  w kierunku  Panteonu
gdzie zrobiliśmy sobie przerwę na lunch.

Po zjedzeniu naszych kanapek zwiedziliśmy Panteon od środka. Jest to najlepiej
zachowana  świątynia  rzymska  i  była  poświęcona  wszystkim  rzymskim
bóstwom. Jest  ona charakterystyczna  z powodu okrągłego wnętrza,   wielkiej
kopuły oraz umieszczonej  na samym środku 9-metrowego otworu,  który jest
jedynym źródłem światła świątyni. 

Następnym przystankiem na  naszej  mapie  był  plac  wenecki  z  imponującym
Ołtarzem  Ojczyzny  i  pomnikiem  pierwszego  króla  zjednoczonych  Włoch
Wiktora Emmanuela. 

Udaliśmy na upragnioną krótką przerwę na lody, a następnie poszliśmy na plac
Piazza  Di  Fiori.  Naszym  zadaniem  było  odnalezienie  tablicy  poświęconej
Czesławowi  Miłoszowi.  Po  owocnych  poszukiwaniach  i  zapoznaniem  się  
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z  wierszem  „Campo  di  Fiori”  poszliśmy  do  kościoła  Św.  Andrzeja.  Jest  to
miejsce  szczególe  ze  względu  na  kolejnego  Polaka-  św.  Stanisława  Kostkę,
którego prochy są złożone właśnie w tym kościele. 

Następną  godzinę  spędziliśmy  na  kupowaniu  „obowiązkowych”  pamiątek  
z  naszej  podróży  w  wąskich  uliczkach  Rzymu  wypełnionym  zapachem
makaronu, pizzy i innych smakołyków. 

Na  zakończenie  dzisiejszego  dnia  udaliśmy  się  do  restauracji  na  prawdziwą
włoską lazanię. Po zjedzeniu ruszyliśmy prosto do  hotelu. Pomimo zmęczenia
spowodowanego całodziennych chodzeniem byliśmy bardzo zadowoleni.
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