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Janek, Michał

8 listopada – wtorek

Drugi dzień pobytu we Włoszech zaczęliśmy śniadaniem dość wcześnie 
o 7:45, a zbiórka o 8:00. Chwilę po wyjściu spotkaliśmy się z włoską klasą  
i  poszliśmy  razem na  pociąg.  Po  tym jak  dotarliśmy  na  odpowiednią  stację
udaliśmy  się  do  ruin  starożytnego  miasta-portu  Ostii.  W trakcie  zwiedzania
poszliśmy  mi.in.  do  starożytnego  amfiteatru,  gdzie  odegraliśmy  legendę  o
powstaniu  Warszawy,  którą  przygotowaliśmy  dzień  wcześniej  dla  włoskich
uczniów. 

Po  przedpołudniowym  zwiedzaniu  wróciliśmy  do  Rzymu.  Udaliśmy  się  do
najmniejszego  państwa  na  świecie,  czyli  Watykanu.  Jak  weszliśmy  na  teren
państwa  kościelnego,  przywitała  nas  ogromna  bazylika  św.  Piotra  z  jedną  z
największych  na  świecie  kopuł  górującą  nad  placem  św.  Piotra.  Po  chwili
robienia zdjęć udaliśmy się do środka bazyliki. Prowadziła do niej bardzo długa
kolejka. W środku wszędzie znajdowały się ozdobne freski, piękne obrazy oraz
rzeźby. Wizyta w bazylice zrobiła na nas ogromne wrażenie swoim rozmiarem i
przepychem,  ilością  ozdób.  Szczególnie  piękna  była  rzeźba  Piety  autorstwa
Michała  Anioła.  Obok  rzeźby  znajdował  się  grób  św.  Jana  Pawła  II,  który
cieszył  się  dużym  zainteresowaniem  zwiedzających.  Na  środku  stał
charakterystyczny  baldachim  zaprojektowany  przez  Berniniego.  Następnie
zeszliśmy  pod  posadzkę  do  grot  watykańskich,  gdzie  znajduje  się  grób  św.
Piotra. Na sam koniec naszej wizyty udaliśmy się na zwiedzanie kopuły, z której
można było zobaczyć panoramę całego Rzymu. Dostaliśmy się na nią częściowo
windą, a następnie pokonaliśmy ponad 300 schodów, które się zwężały im bliżej
byliśmy  szczytu.  Momentami  musieliśmy  bardzo  mocno  się  pochylać,  bo
korytarz tam prowadzący był mocno pochylony. 
Dzień  dobiegał  ku  końcowi,  a  my  wszyscy  byliśmy  już  mocno  zmęczeni  i
głodni. Tuż po wyjściu poszliśmy w kierunku Tybru i podziwialiśmy Zamek św.
Aniołów. Naszym już ostatnim przystankiem była restauracja, gdzie zjedliśmy
prawdziwą włoską pizzę.  Każdy mógł wybrać dla siebie  dowolny jej  rodzaj.
Niektórzy z nas postanowili poeksperymentować i spróbować czegoś nowego 
i  zaskakującego.  Po  zjedzeniu  pysznego  włoskiego  specjału  wróciliśmy  do
hotelu  zmęczeni  całym  dniem  zwiedzania,  ale  z  bardzo  pozytywnymi
wrażeniami. 
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