
 

 

 

Wycieczka do Novary  
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Środa 7 maja 

Wyjeżdżamy wcześnie rano i po trzygodzinnej podróży docieramy na lotnisko 

w Berlinie. Tam niestety musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nasz 

samolot ma godzinne opóźnienie. W Mediolanie lądujemy  szczęśliwie, a tam 

czekają już na nas z niecierpliwością włoscy gospodarze.   

Każdy uczeń udaje się do swojej rodziny, którą - dzięki kontaktom na skype - 

poznał wcześniej. Wieczór spędzamy wspólnie z włoskimi gospodarzami w 

szkole, gdzie jesteśmy  zaproszeni na aperitif-dinner. Nasi podopieczni szybko 

włączają się we wspólne gry zaproponowane przez włoskich rówieśników. 

 

 

 

 



Czwartek 8 maja 

Jak przystało na szkolny dzień, pobudka wcześnie rano i wyruszamy na 

wycieczkę do winnic i winiarni, z których słynie okolica Novary. 

Rozpoczynamy od lekcji sadzenia winorośli w Wyższej Szkole Rolniczej. 

Następnie przejeżdżamy do Winnicy IOPPA w miejscowości Romagnano. 

Właściciel chętnie oprowadza nas po winnicy, opowiadając o różnych 

sposobach sadzenia i zbierania winorośli. Na koniec – zwiedzanie winiarni. W 

piwnicach oglądamy najróżniejsze beczki i wielkie kadzie, w których zachodzi 

proces fermentacji, poznajemy sposób przechowywania, korkowania, 

etykietowania i pakowania butelek. Wygłodzeni jedziemy do 

agroturystycznego gospodarstwa, gdzie możemy skosztować lokalnej 

potrawy panisci - rissoto, czyli ryżu z fasolą, kapustą, selerem, cebulą, 

marchewką i salami. Posileni odwiedzamy kolejną winiarnię, tym razem w 

miejscowości Ghemme, usytuowaną w starym zamku. Zmęczeni, ale pełni 

wrażeń wracamy do Novary, a stamtąd do domów naszych gospodarzy. 



Piątek 9 maja 

Od rana spotykamy się w szkole na wspólnych lekcjach. Najpierw 

uczniowie  rozgrywają międzynarodowy mecz w zbijaka, a następnie 

biorą czynny udział w lekcjach geografii, sztuki i przyrody, oczywiście 

prowadzonych w języku angielskim. W południe Włosi zapraszają 

nas na zwiedzanie Novary. Odwiedzamy Broletto, w którym obecnie 

mieści się muzeum malarstwa. Tam też spotykamy się z panią z 

Urzędu Miasta, która serdecznie wita nas i zachęca do 

kontynuowania współpracy pomiędzy naszymi szkołami. Zwiedzamy 

jeszcze inne atrakcje jak Katedrę, Bazylikę św. Gaudentego, czy 

zakład produkujący miejscowy specjał Biscotti di Novara, przepyszne 

ciasteczka pieczone bez dodatku tłuszczu. Wieczorem wracamy do 

naszych włoskich gospodarzy. 

 



Sobota 10 maja 

Nareszcie mogliśmy pospać nieco dłużej. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się – 

dzieci, nauczyciele i rodzice - na dworcu kolejowym w Novarze. Cel podróży: 

Mediolan – stolica mody, kultury i biznesu. Podróż podmiejskim pociągiem 

upłynęła bez przeszkód i po godzinie jazdy wysiedliśmy w gwarnym, 

kolorowym i tętniącym życiem mieście.   

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od czternastowiecznego Zamku Sforzów, 

położonego w samym centrum miasta.  Dziś w tej monumentalnej fortecy 

znajdują się liczne muzea, w tym słynna Pinakoteka Zamkowa. Następnie 

przeszliśmy na Plac Duomo, na którym wznosi się zachwycająca swoim 

pięknem i ogromem Katedra Duomo. Wewnątrz gotyckiej świątyni - w całości 

wykonanej z białego i różowego marmuru, mogliśmy podziwiać liczne rzeźby, 

kolorowe witraże i misterne zdobienia.  

 Będąc w Mediolanie nie mogliśmy pominąć najstarszego centrum 

handlowego – Galerii Wiktora Emanuela II. To arcydzieło „La Belle Epoque” 

zachwyciło nas wytwornym wystrojem, ekskluzywnymi sklepami i 



kawiarniami. Galeria – usytuowana na planie krzyża - łączy ze sobą Plac 

Duomo z Placem La Scali, na którym stoi najsłynniejszy na świecie teatr 

operowy.  Jej główną atrakcją jest mozaikowa posadzka, symbolicznie 

przedstawiająca zjednoczenie Włoch. Legenda głosi, że tego, kto stojąc w 

okręgu obróci się trzy razy wokół własnej osi, spotka w życiu szczęście. 

Bazylika św. Ambrożego – patrona i biskupa miasta -  była ostatnim punktem 

wycieczki.  Wewnątrz tej najstarszej, romańskiej budowli (IV w.n.e.) 

zachwyciło nas cyborium – czyli ażurowa obudowa ołtarza,  oraz zdobiąca 

kopułę mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora (władcę i sędziego). 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do Novary. 

 

Niedziela, 11 maja 

Cały dzień spędzamy wraz z włoskimi rodzinami. Każdy inaczej: jedni 

wyjeżdżają nad malownicze Jezioro Orta położone na północ od 

Novary, inni uczestniczą 

w rodzinnych 

uroczystościach – w 

bierzmowaniu, czy w 

Pierwszej Komunii 

Świętej, jeszcze inni 

kibicują podczas 

meczu....... Jednym 

słowem mamy okazję 

bliżej się poznać, a także 

ćwiczyć swoje umiejętności językowe – porozumiewamy się bowiem 

tylko w języku angielskim (wplatając czasami polskie i włoskie słowa 

:) i pomagamy sobie gestami.) 

 

 



Poniedziałek, 12 maja 

Znów w szkole. Tym razem uczestniczymy w lekcjach języka angielskiego. Pracując w 

grupach tłumaczymy z angielskiego na polski i włoski podstawowe zwroty 

grzecznościowe.  

Wiemy, że „grazie” to „dziękuję”, „buongiorno” – dzień dobry, a „arrivederci” - „do 

widzenia”. Naszym włoskim kolegom trudno wymówić niektóre słowa - „dzień dobry” 

lub „cześć” to niemalże łamańce językowe.  W klasie panuje serdeczna atmosfera i 

wszystkim dopisuje humor. 

W południe czas na posiłek. W pizzeri w centrum miasta  jemy pyszną, włoską pizzę. 

Następnie udajemy się do Teatro Coccia, w którym przez krótką chwilę obserwujemy 

próbę do wieczornego przedstawienia. 

Niestety, czas nieubłaganie płynie. Nasz pobyt w Novarze dobiega końca. Na lotnisku w 

Mediolanie serdecznie żegnamy się z naszymi włoskimi gospodarzami. Panuje 

wzruszenie i radość. Uściskom nie ma końca. Niektórym kręci się nawet łza w oku... ale 

nie martwmy się. Niedługo spotkamy się znowu. W Wirach! 

 


