
Arrivederci Roma! Do widzenia Rzymie! 

Wszystko, co dobre, szybko się kończy… Z taką myślą 48 
uczestników projektu edukacyjno-językowego do Włoch 
zorganizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnobrzegu wracało w sobotę  15 października w godzinach 
popołudniowych z wycieczki do Rzymu i innych włoskich miast. 

A wszystko zaczęło się w sobotni poranek 8 października  modlitwą 
pod przewodnictwem ks. Prałata Jana Biedronia w Kaplicy 
Wieczystej Adoracji w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Tarnobrzegu, w czasie której modliliśmy się o opiekę Matki 
Boskiej dla uczestników i opiekunów pielgrzymki - projektu 
językowego.  

 

Podróż do północnych Włoch zajęła nam kilkanaście godzin. Na 
pierwszy nocleg zatrzymaliśmy się w urokliwej alpejskiej 
miejscowości Valbruna, na terytorium Italii. Po kilku godzinach 
odpoczynku udaliśmy się w dalszą drogę do miejscowości Fiuggi, 
realizując po drodze pierwszy projekt językowy w Asyżu. W tym 
przepięknym mieście poznaliśmy życiorysy świętych 
i odwiedziliśmy miejsca ich kultu – Bazylikę św. Franciszka 
i Bazylikę św. Klary. Spacerując wąskimi uliczkami Asyżu, czuliśmy 
ducha tego miejsca. 



 

 



Tuż przed godziną 22.00 dotarliśmy do pięknej, urokliwej 
miejscowości Fiuggi, która była naszą bazą wypadową do 
poszczególnych miast włoskich. 

Zwiedzanie pięknych włoskich miejsc zaczęliśmy w poniedziałek 10 
października 2022 r. od zwiedzania Wiecznego Miasta, bo tak 
nazywana jest stolica Włoch – Rzym. 

 

Rzym przywitał nas i gościł pięknym słońcem, w świetle którego 
podziwialiśmy najpiękniejsze zabytki i święte miejsca tego miasta. 
Zwiedziliśmy Bazylikę św. Pawła za Murami, Bazylikę św. Jana na 
Lateranie, Bazylikę Santa Maria Maggiore,  Katakumby św. Kaliksta, 



Kościół „Domine Quo Vadis”. Zobaczyliśmy Koloseum, Forum 
Romanum oraz Kapitol. 

 

Kolejnym etapem na naszym szlaku był Watykan. Podziwialiśmy 
Plac i Bazylikę św. Piotra ze wszystkimi ciekawymi miejscami, 
zdobieniami, rzeźbami i eksponatami. Podjęliśmy wyzwanie i pieszo 
pokonując ponad 500 schodów wdrapaliśmy się na kopułę Bazyliki 
św. Piotra, by w scenerii zachodzącego słońca,  podziwiać z wysoka 
panoramę Rzymu oraz skąpane wśród zieleni ogrody watykańskie. 
Była też możliwość na indywidualną refleksję w miejscu, w którym 
znajduje się grób św. Jana Pawła II. W najmniejszym państwie 
świata zobaczyliśmy również najważniejsze zabytki sztuki. 



                              

 



Inne ciekawe miejsca w Rzymie poznaliśmy w czasie spaceru po 
mieście. Był to PiazzaNavona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, 
Piazza Barberini,  Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami 
Hiszpańskimi i Fontannę di Trevi. 

 

Kiedy rzymskie słońce trochę nas już zmęczyło, pojechaliśmy poza 
Rzym do Pompejów, by tam podziwiać ruiny miasta, które zostało 
zasypane przez ponad sześciometrową warstwę wulkanicznych 
popiołów  i zalane błotną lawą w 79. r. n.e. Nigdy nie zostało 
odbudowane i przez wieki niszczało ginąc w zapomnieniu. Pompeje 
odkryto ponownie w wieku XVII. Badania archeologiczne 
dostarczyły niezwykłych informacji o codziennym życiu 



mieszkańców starożytnego miasta. W Pompejach znaleziono 
szczątki 2 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Wszyscy zmarli 
w wyniku uduszenia. Ich ciała pokrywał popiół, który utrwalił zarys 
ciał. 

 

Mieszkańcy Pompejów na zawsze zastygli w popiele. 

W godzinach popołudniowych dotarliśmy do sanktuarium pod 
wulkanem czyli bazyliki ku czci Matki Bożej  Pompejańskiej. 
Nawiedziliśmy  Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, która została 
wybudowana z prośbą o pokój na świecie. Zapoznaliśmy  się 
z historią miejsca, z którego pochodzi słynna na cały świat 
„Nowenna Pompejańska”.  

Późnym popołudniem wjechaliśmy na Monte Cassino, by oddać hołd 
Polakom poległym w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 roku. 
Zobaczyliśmy benedyktyński klasztor na wzgórzu Monte Cassino, 
a potem cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze AK biorący udział 
w bitwie. Przeżyliśmy piękną lekcję historii i czuliśmy się dumni 
z tego, że jesteśmy Polakami. 



W piątkowy poranek udaliśmy się w długą podróż w kierunku 
Wenecji. Tramwajem wodnym popłynęliśmy na jedną z wysp, by 
poznać historię miasta i podziwiać imponujący Plac i Bazylikę 
św. Marka. No i jeśli Wenecja, to koniecznie gondole i gondolierzy. 
Oczywiście podziwialiśmy snujące się po weneckich ścieżkach 
wodnych gondole.  

                                

Przed nami było kolejnych kilkanaście godzin podróży autokarem, 
tym razem już w kierunku Polski. Wróciliśmy do kraju bogaci 
o kolejne doświadczenia. 


