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1. dzień 

 

Nasz długo oczekiwany wyjazd do Włoch rozpoczął się 22 maja, w niedziele. Na lotnisku im. 

„Chopina” w Warszawie zebraliśmy się dość wcześnie, bo o 4 rano, ale wszyscy mimo tej 

wczesnej godziny, w dobrych nastrojach. Opiekunami naszej wyprawy byli nasi nauczyciele 

Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego: Pani Julita Węgrzyn, Pani Justyna 

Szafarczyk, Pani Hanna Banaszak i Pan Piotr Podemski. Samolotem przelecieliśmy do lotniska 

w Monachium i po szybkiej przesiadce dotarliśmy do Włoch. Po wylądowaniu już dosyć głodni 

poszliśmy na obiad do restauracji. Zamówiłem sobie owoce morza i muszę przyznać, ze były 

pyszne. Zbiórka po obiedzie była pod Pomnikiem Nerona. Po obiedzie udaliśmy się na 

plażowanie,  było wesoło, zabawnie, a ciepła woda w morzu miłym zaskoczeniem. Po paru 

godzinach odpoczynku na plaży udaliśmy się do autokaru, którym po prawie 5 godzinach 

podróżowania dotarliśmy do hotelu. Kolacja była miłym zakończeniem pierwszego dnia we 

Włoszech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. dzień 

W poniedziałek, bezpośrednio po śniadaniu pojechaliśmy na zbocze wulkanu Wezuwiusza. Nie 

ukrywam, ze bardzo zaciekawił mnie incydent z mafią. Do teraz się zastanawiam czy to była 

prawdziwa włoska  mafia i czy  coś nam faktycznie zagrażało z ich strony? Na szczęście nic 

się nikomu  nie stało i udało nam się dojechać do celu. Wspinaczkę na Wezuwiusza wspominam 

bardzo miło, gdyż widoki z tego miejsca są przepiękne. Następnie wróciliśmy autobusem na 

dół i udaliśmy się do Pompei. Przed zwiedzaniem tego starożytnego miasta poszliśmy na dobrą 

włoska pizzę. Najedzeni i zrelaksowani udaliśmy  do pięknego miasteczka Pompeje. Szczerze 

mówiąc byłem sceptycznie nastawiony do tego starożytnego miasta, bo wyobrażałem sobie to 

miasto zupełnie inaczej. Okazało się, że jest to jedno z piękniejszych miejsc jakie widziałem w 

moim życiu. Zniszczone w czasach Cesarstwa Rzymskiego przez wybuch Wezuwiusza miasto 

zachowało swój charakter i wyjątkowość. Jestem pewny, że kiedyś jeszcze wrócę do tego 

miejsca, bo wywarło one na mnie bardzo duże wrażenie. Przykro mi było, że tak szybko 

musieliśmy opuszczać to miejsce udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy do hotelu. To był długi 

dzień, ale był pełen pięknych i niezapomnianych widoków i miejsc. 

 

„Pompeje” 



3. dzień 

 

Następnego dnia (wtorek) po zjedzonym śniadaniu pojechaliśmy autokarem do urokliwego 

portowego miasta Sorrento. Miasta portowe mają swój wyjątkowy klimat, Sorrento też nas nie 

zawiodło. Następnie statkiem płynęliśmy na wyspę Capri. Po dopłynięciu poszliśmy na spacer 

do rezydencji Tyberiusza, a później po zjedzonym obiedzie plażowaliśmy w miasteczku Capri. 

Do hotelu wróciliśmy statkiem, a potem przesiadaliśmy się do autokaru, gdzie czekała na nas 

kolacja. 

 

„Piękny port” 

 

 

 

 



4. dzień 

 

W środę rano zaraz po śniadaniu, w odpowiednich strojach udaliśmy się do Monte Cassino. Na 

miejscu zwiedzaliśmy piękny, średniowieczny klasztor św. Benedykta. Ze względu na swoje 

położenie klasztor był wiele razy celem różnych ataków. Podczas II wojny światowej tez był 

zbombardowany, ale szczęśliwie udało się go odbudować. 

Poszliśmy również na cmentarz wojenny, który tez zrobił na mnie duże wrażenie. Przy wejściu 

na cmentarz stoją dwa olbrzymie orły, a pośrodku widnieje krzyż Virtuti Militari. Napis 

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” jest bardzo wymowny i 

przejmujący. 

Pod Monte Cassino zginęło ponad 1000  polskich żołnierzy, na większości grobów ustawione 

są krzyże. To bardzo przejmujący widok. 

Tego samego dnia po obiedzie udaliśmy się autokarem do Rzymu, gdzie po zakwaterowaniu i 

kolacji poszliśmy odpoczywać w swoich pokojach. 

 

„Klasztor św. Benedykta” 



5. dzień 

 

Czwartek - piąty dzień naszej włoskiej przygody, miał być najbardziej intensywnym dniem ze 

wszystkich z tego pobytu we Włoszech, co okazało się prawdą.  

Wszystko zaczęło się tak jak każdego dnia, wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy 

zwiedzać Rzym. Do centrum stolicy Włoch dotarliśmy metrem. Po krótkim czasie dotarliśmy 

do Koloseum. Żałowałem bardzo, że nie mogliśmy przebywać tam dłużej, bo napięty grafik na 

to nie pozwalał, a szkoda, bo nie zdążyłem nacieszyć się tym miejscem wystarczająco. Ten 

olbrzymi amfiteatr  z areną pośrodku zapiera dech w piersiach. 

Później zwiedziliśmy następująco: Forum Romanum, Kapitol, Plac Weneck. Wszystkie te 

miejsca zachwycały nas. Po tym dość intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się na obiad i 

odpoczynek. Następnie pojechaliśmy  autobusem do Katakumb. Niestety tego miejsca nie udało 

mi się ich zwiedzić ze względu chorobę i uporczywy kaszel, który przeszkadzał nie tylko mi, 

ale tez innym zwiedzającym. Po dość wyczerpującym dniu dotarliśmy do hotelu i zjedliśmy 

kolacje.  

 

„Koloseum” 



6. dzień 

 

Piątek był dniem, w którym zwiedzaliśmy Watykan i Bazylikę św. Piotra. Nie czułem się 

najlepiej, ale bardzo zależało mi na zobaczeniu tych pięknych miejsc wiec wzmocniony 

różnymi lekami gotowy byłem na zwiedzanie. Muzea watykańskie to niewyobrażalne ilości 

zbiorów różnych dzieł sztuki. Myślę, że cały dzień można by tam spędzić i podziwiać te piękne 

eksponaty. Niestety nie mieliśmy aż tyle czasu, zatem i tu będę musiał kiedyś wrócić. Po 

krótkiej przerwie na obiad poszliśmy zwiedzić Bazylikę Św. Piotra.  Ta niewyobrażalnie piękna 

świątynia była projektowana przez najsłynniejszych architektów. Wszystko zarówno z 

zewnątrz jak i w środku dopracowane jest w najdrobniejszych szczegółach. W centralnym 

miejscu Bazyliki jest piękny tron Piotrowy a w całej świątyni niezliczone ilości przepięknych 

dzieł sztuki. Po zwiedzaniu bazyliki niestety poczułem się gorzej i zwiedzanie dla mnie się 

skończyło. Udałem się do wraz z Panią Julitą i innymi chorymi uczniami do hotelu.  

 

„Bazylika Świętego Piotra” 

 



7. dzień 

 

Niestety tego dnia nic mi się nie udało zwiedzić z powodu mojej choroby. Po południu udaliśmy 

się na lotnisko, gdzie udało nam się odbyć lot do Monachium. Tam wraz z kolegami udało nam 

się zjeść obiad. Następnie po trzech godzinach odpoczynku, udaliśmy się na lot do Warszawy. 

Wszyscy wspólnie odebraliśmy bagaże i się pożegnaliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie 

s 

Wyjazd do Włoch i niezliczona ilość fascynujących miejsc jakie udało mi się zobaczyć 

spowodowała, że mimo choroby wróciłem zachwycony tym wyjazdem. Tak jak wspominałem 

wcześniej, wiele tych miejsc tak mocno mnie urzekło, że na pewno tam wrócę. Tak się złożyło, 

ze cała moja rodzina widziała te miejsca osobno (rodzice jeszcze na studiach) i myślę, że to 

będzie dobry czas żeby się tam wybrać jeszcze raz, tym razem wspólnie.  


