
Janek Kleszko           sprawozdanie z pobytu we Włoszech 

                                             Niedziela 6.11.2016 

O godzinie 6:00 zameldowaliśmy się na lotnisku w Warszawie, gdzie czekali już na nas nasi 

nauczyciele. O godzinie 7:45 wystartowaliśmy do Mediolanu gdzie wylądowaliśmy o 10:00. 

Po odebraniu bagażu i pozostawieniu go w przechowalni, udaliśmy się autokarem do 

centrum Mediolanu. W Mediolanie spotkaliśmy parę osób, które brały udział w projekcie i 

oprowadzały nas po mieście.  Po krótkim zwiedzaniu udaliśmy się na obiad. W całym 

Mediolanie były wielkie kolejki do każdej restauracji więc zdecydowaliśmy się na 

McDonalda. Koło godziny 18:00 wyruszyliśmy autokarem z centrum Mediolanu na lotnisko 

Bergamo by odebrać uczniów z Anglii oraz Rumunii. O godzinie 22:30 byliśmy już w mieście, 

które nazywa się Fiorenzuola D’arda i udaliśmy się do hotelu. Niektórzy uczniowie zostali 

odebrani przez swoje rodziny goszczące 

                                     Poniedziałek 7.11.16 

O godzinie 7:50 wszyscy spotkaliśmy się w szkole, czekając na ceremonię otwarcia. 

Ceremonia rozpoczęła się o 9:00, a skończyła o 10:30. O godzinie 11:00 mieliśmy wycieczkę 

po szkole, a naszymi przewodnikami byli uczniowie tej właśnie szkoły. O godzinie 12:30 

podali lunch, który wyjątkowo mi smakował gdyż było to spaghetti. O 14:30 mieliśmy 

warsztaty z Eleną Caminati ,założycielką telewizji internetowej Zerocinque23. O godzinie 

15:30 zakończyły się zajęcia w szkole, a ja udałem się wraz z grupą uczniów z Włoch i 

Portugalii na zwiedzanie centrum miasta. 

                                   Wtorek 8.11.16 

O godzinie 7:50 spotkaliśmy się pod szkołą, by oczekiwać tam na włoskich nauczycieli którzy 

oprowadzali nas po mieście. Podczas zwiedzania udaliśmy się do biblioteki, oraz teatru 

gdzie wysłuchaliśmy krótkiego przedstawienia. O godzinie 11:00 robiliśmy zadania 

projektowe pod tytułem „Nasze pomysły na lepsze życie”, gdzie tworzyliśmy swoje własne 

projekty sprzętów, lub akcesoriów ułatwiających życie. O godzinie 14:30 mieliśmy warsztaty 

z panem Lucą Piccinno, na temat prowadzenia i tworzenia własnego biznesu. O godzinie 

16:30 zakończyliśmy zajęcia i udaliśmy się do hotelu by odpoczać ponieważ, o 19:00 

mieliśmy zaplanowaną wspólną kolację w Audytorium Scalabrini. 

Oto parę zdjęć z tego dnia 



 

                                  Środa 9.11.16 

Ponownie stawiliśmy się przed szkołą o godzinie 7:50. 

O godzinie 8:15 udaliśmy się autokarem do Piacenzy, 

gdzie o 8:45 zjawiliśmy się w firmie Tecnopolo która zajmuje się produkowaniem 

prototypów różnych rzeczy,  na przykład samochodów. O godzinie 10:00 udaliśmy się do 

Urban Hub and Unilab, czyli firmy która wdraża pomysły ludzi w życie, tworząc ich produkty 

za pomocą drukarek 3D. 



 

O 12:45 udaliśmy się do TICE, czyli centrum nauki gdzie pracuje się między innymi z dziećmi 

z autyzmem. 

O 13:15 wybraliśmy się do Eataly, czyli sklepu połączonego z restauracją, gdzie sprzedaje się 

produkty tylko i wyłącznie od lokalnych farmerów. Pod koniec zwiedzania podano nam 

pizzę, na którą wszyscy długo czekaliśmy. 

O 15:00 wybraliśmy się na zwiedzanie miasta, po czym udaliśmy się w drogę powrotną do 

Fiorenzuoli. 

                              Czwartek 10.11.16 

O godzinie 7:50 spotkaliśmy się pod szkołą, skąd parę minut później wyjechaliśmy 

autokarem do Parmy. Naszym pierwszym punktem zwiedzania, była mleczarnia gdzie 

produkowano wiele rodzajów sera. 

Po wszystkim udaliśmy się na zwiedzanie Parmy, która moim zdaniem była o wiele 

ładniejsza od Mediolanu. Po zwiedzaniu  graliśmy w pewną grę, o nazwie Łowca Selfie. 

Chodziło w niej o to, że musieliśmy robić sobie zdjęcia z zabytkami, a grupa która zrobi 

najlepsze zdjęcia wygrywa. Po zakupach udaliśmy się w drogę powrotną do Fiorenzuoli. 

                            Piątek 11.11.16 

O 7:50 udaliśmy się do szkoły, gdzie chwilę później braliśmy udział w kolejnym zadaniu 

projektowym pod tytułem „Gry bazujące na nauce”. O godzinie 10:30 nadeszła ceremonia 

zamknięcia, po której udaliśmy się busem na lotnisko. 

                                                                                                               


