
Wyjazd do Włoch (10-17 czerwca 2018) 

Poznajemy źródła naszej kultury 

 

Od dawna wiadomo, że podróże kształcą, ponieważ dostarczają nowych wrażeo, umożliwiają 

poznanie kultury, zwyczajów innych ludzi, pozwalają na konfrontację wyobrażeo o świecie 

z rzeczywistością. 

  Z takim właśnie założeniem grupa 54 uczniów X Liceum Ogólnokształcącego wraz z 

opiekunami wyruszyła do słonecznej Italii, aby poznad źródła naszej chrześcijaoskiej kultury, która 

jest fundamentem wartości zachodnioeuropejskiego świata. 

Pierwszy dzieo przywitał nas gwarem i niepowtarzalna atmosferą Wenecji, gdzie przede 

wszystkim mieliśmy okazję zobaczyd wnętrze i podziemia Katedry Świętego Marka. Spacerowaliśmy 

także urokliwymi uliczkami miasta, poprzecinanego kanałami, po których pływają gondole i wodne 

tramwaje. Ogromne wrażenie zrobiły na nas weneckie mosty, wśród których największą atrakcją jest 

most Rialto. 

 

 



 

Kolejnym etapem naszej podróży były miejsca związane z życiem i działalnością świętego 

Franciszka. W średniowiecznym miasteczku Gubbio przypomnieliśmy sobie legendę o poskromieniu 

groźnego wilka.  

 



W Asyżu zwiedziliśmy Bazylikę Świętego Franciszka, podziwiając słynne freski Giotta, które 

zdobią wnętrze tej monumentalnej budowli. Miasto Pokoju związane jest także z kultem świętej 

Klary, stąd nasza wizyta w Bazylice pod Jej wezwaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt w mieście świętych Klary i Franciszka zakooczyliśmy zwiedzaniem Porcjunkuli – 

barokowego kościoła, który w swoim wnętrzu skrywa pozostałości pierwotnej budowli odbudowanej 

przez świętego Franciszka. 



 

 

Dwa następne dni spędziliśmy w Wiecznym Mieście. Pierwszy z nich poświęciliśmy na 

zwiedzanie Watykanu, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyd w spotkaniu z Ojcem Świętym w ramach 

Audiencji Generalnej. 

 

W Bazylice Świętego Piotra zatrzymaliśmy się przede wszystkim przy grobie naszego papieża 

– świętego Jana Pawła II, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Piety Michała Anioła. 



 

Spacer po Rzymie umożliwił nam także zobaczenie takich turystycznych atrakcji jak: Zamek 

Świętego Anioła, Piazza Navona, Fontanna Di Trevi, Panteon i Schody Hiszpaoskie. 

 



 

Drugi dzieo przeznaczony był na zwiedzanie Rzymu antycznego. Rozpoczęliśmy od wizyty 

w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, skąd przenieśliśmy się do centrum starożytnego Rzymu, gdzie 

znajdują się ruiny Colosseum i Forum Romanum. 

 

 

 



 

Wspięliśmy się na Kapitol, aby podziwiad znajdujące się tam zabytki, między innymi odlany z 

brązu konny pomnik cesarza Marka Aureliusza. Ze szczytu Kapitolu mieliśmy okazję spojrzed na 

panoramę tego niezwykłego miasta. 

 

 

Szósty dzieo wycieczki miał szczególny charakter ze względu na miejsce, które związane jest 

z bohaterstwem naszych żołnierzy walczących pod Monte Cassino. Znajdujący się tam Polski 

Cmentarz Wojenny zrobił na nas ogromne wrażenie i uświadomił, jak wysoką cenę zapłacili 

spoczywający tam młodzi ludzie, nad grobami których dziś dumnie powiewa biało-czerwona flaga. 



 

Zwiedzaliśmy również niedawno otwarte Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego na Monte 

Cassino. Dopełnieniem wizyty w tym miejscu była Msza Święta, odprawiona przez naszego katechetę 

– księdza Jacka Ozdobę. Pobyt na Monte Cassino dostarczył nam wielu autentycznych wzruszeo, był 

także okazję do refleksji i zadumy nad losami Polaków oraz historią naszej ojczyzny. Wizytę w tym 

miejscu zakooczyliśmy zwiedzaniem znajdującego się na szczycie góry pięknego klasztoru Ojców 

Benedyktynów. 

 

Pozostając w refleksyjnym nastroju udaliśmy się do małej miejscowości Manopello, w której 

znajduje się Sanktuarium Świętego Oblicza. Chusta z wizerunkiem Pana Jezusa, stanowiąca 

dopełnienie Całunu Turyoskiego, przechowywana tam od wielu wieków, jest zarówno obiektem 

badao naukowców, jaki i celem pielgrzymek chrześcijan z całego świata. 



 

Ostatnim etapem naszej wycieczki było Loreto – malownicze miasto nad Adriatykiem, gdzie 

znajduje się Bazylika Świętego Domku, z figurką Matki Boskiej Loretaoskiej, która otoczona jest 

szczególnym kultem. 

 



 

Wieczorny spacer po mieście zakooczył się spontaniczną zabawą na placu w niedalekim 

sąsiedztwie Bazyliki. 

Następnego dnia udaliśmy się na cmentarz polskich żołnierzy walczących w okolicach Loreto 

w czasie II wojny światowej, 

 

po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, zatrzymując się jeszcze nad morzem. 

Szczególną atrakcją i wytchnieniem był dla nas odpoczynek na plaży, gdzie mogliśmy podziwiad uroki 

adriatyckiego wybrzeża. 



 

Do Polski wróciliśmy trochę zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeo, które na zawsze 

pozostanę w naszej pamięci. 


