11.10.2012r.
Rano udalismy sie do szkoly. czekala na nas grupa wloskich uczniow. Po powitaniu
zaczelismy zwiedzac szkole. Jest inna niz te w Polsce. posiadaja inny tryb nauczania. Przez
pierwsze dwa lata ucza sie ogolnej wiedzy o zawodach, nastepnie pisza egzamin ktory
kwalifikuje ich do danego zawodu. Nastepnie szkola sie w tym zawodzie przez 3
pozostale lata.Dobrze organizuja prace zespolowa oraz zwracaja uwage na szczegoly. Gdy
skonczylismy zajecia wybralismy sie na spacer. Pozwiedzalismy zabytki archotekturalne.
Odwiedzilismy min: Zamek, Bazylike Sw. Franciszka.
12.10.2012r.
Rano o godzinie 4:30 do wytworni sera- parmegiano regiano. Dowiedzilismy sie jak dlugo
powstaje i jak smakuje. Nastepnie podziwialismy muzeum ferrari, potem pojechalismy do
miejsca gdzie wytwarzany jest ocet balsamiczny. Moglismy sprobowac jak samakuje w
poszczegolnej fazie dojrzewania, najstarzy mial 100 lat. Im był starszy, tym mial bardziej
wartosciowy i wykwintny smak. Produkowany jest on z winogron z 2 rodzajow winogron,
jasnych i ciemnych. Minimum dojrzewania wynosi 25 lat. Produkcja nie jest duza: z rocznego
zbioru winogron w ciagu 25 lat pozostaje niewiele. Teraz wiemy jak ciezki jest to poroces i
jak wiele czasu i cierpliwosci trzeba w niego wlozyc. Doiwiedzielismy sie rowniez ze kazdy
region we Wloszech ma swoje unikatowe potrawy, nie powtarzaja sie. Zwracaja szczegolna
uwage na kazdy szczegol oraz dodatki do potraw. ,, zyja aby jesc...'' a nie po to ,, jedza aby
zyc''.
13.10.2012r.
Odbywalismy zajecia wspolnie z wloskimi uczniami. Czesc z nas pomnagala na kuchni a
czesc na sali i przy barze. Na sali nauczylismy sie nowej techniki zmiany obrusu w obecnosci
goscia oraz przygoptowywalismy flambirowane jablka w czekoladzie i nalesniki z lodami i
owocami. Szkoda ze w naszej szkole nie ma odpowiedniego sprzetu do tego typu
czynnosci. Nakrywalismy stol do obiadu, po zjedzeniu posilku zwiedzalismy pozostale czesci
Asyzu i poznawalismy historie miasta i jego architekture.
14.10.2012r.
Udalismy sie na caly dzien do Rzymu. Bylismy w Bazylice Sw. Piotra, widzielismy tam
m.in. grob Jana Pawla II, Sw. Mikolaja oraz plac przy Bazylice. Zobaczylismy kilka slawnych
fontann oraz partenon. Dowiedzielismy sie kilkuy faktow o tamtejszych zabytkach i historii
ich powstania. Na koniec zobaczylismy koloseum.
15.10.2012r.
Czesc dnia spedzilismy w szkole. Polowa z nas byla na kuchni a druga na sali. Na kuchni
przyzadzalismy ,,niokki'' podobne do polskich kopytek tylko z dodatkiem sera- parmezanu.
Pieklismy schab oraz ciasto z owocami. Na sali odbywala sie degustacja roznych rodzajow
win. Dowiedzielismy sie jaki wplyw na siebie maja wino i czekolada. Po zajeciach
kontynuowalismy zwiedzanie Asyzu. Dowiedzielismy sie kilku istotnych informacji o
zyciu Sw. Franciszka i Sw. Klary: jak zyli i w jaji sposob zostali powolani oraz jak
sie poswiecali. Zobaczylismy miejsce gdzie mieszkali, aktualnie znajduja sie tam koscioly
wybudowane ku ich pamieci.
16.10. 2012r.
Wycieczka- pojechalismy do Perugii. Udalismy sie do pieciogwiazdkowego hotelu
,,Brufani''. Zlozony jest jest z zabytkowych budynkow. Sa to polaczone niegdys dwa
konkurujace hotele. Posiada on bardzo wysokie standardy. Przechodzilismy ulicami gdzie co

roku odbywa sie tam swietyo czekolady. Nastepnie pojechalismy do fabryki czekolady
,,Perugina'', tam dowiedzielismy sie jak powstaje tamtejsza czekolada oraz inne wyroby
czekoladowe, poznalismy etapy jej produkcji, historie powstania oraz moglismy sprobowac
jak smakuja jej niektore odmiany. Kolejna atrakcja wycieczki byla wizyta w gospodarstwie
produkujacym oliwe z oliwek. Poznalismy etapy jej wytwarzania oraz moglismy sprobowac
jak smakuje po wytworzeniu.
17.10.2012r.
Przygotowywalismy sie do dnia Polsko - Wloskiego. Sporzadzalismy potrawy kuchni polskiej
ktorych degustacja miala odbyc sie nastepnego dnia. Przygotowalismy potrawy: z kurczaka,
sledzia; pierogi, nalesniki, salatke jarzynowa,zupe grzybowa, ciata.
18.10.2012r.
Dzien Polsko-Wloski. Degustacja potraw. Bylismy szczesliwi ze wszystko sie udalo
przygotowac na czas. Goscie byli pod zachwytem dekoracji a w szczegolnosci smaku potraw.
Nastepnie udalismy sie do kacelarii burmistrza dzie podziekowano nam za wspolprace przy
realizacji projektu oraz caly nasz wklad.
19.10.2012r.
Powrot do domu...

