Rzymskie wakacje gimnazjalistów z
"Jedynki"
W listopadzie 2016 uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przez tydzień gościli u
siebie uczniów oraz ich opiekunów z włoskiej Ankony, Falconary. Od 1-9 czerwca 2017 roku miała
miejsce rewizyta we Włoszech. Pobyt w słonecznej Italii rozpoczął się od 3-dniowego zwiedzania
Rzymu, gdzie 20-osobowa grupa koluszkowian pod opieką nauczycieli języka angielskiego Marty
Frączkowskiej i Anny Spały odkrywała piękno Wiecznego Miasta.
Uczniowie, wcześniej przygotowani, wcielali się w przewodników i ciekawie opowiadali o oglądanych
zabytkach. Wszystkim na długo w pamięci pozostaną krajobrazy z Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol, spacery po Schodach Hiszpańskich czy wreszcie wizyta w Bazylice św. Piotra, połączona z
wejściem na jej kopułę. Był też czas na modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II czy podziwianie Piety
Michała Anioła. Amatorzy sztuki mogli podziwiać architekturę rzymskich budowli, placów, fontann i
rzeźb. Wymieniając tylko niektóre: Panteon, plac Campo de’ Fiori, Piazza Navona, fontanna di Trevi.
Po intensywnym zwiedzaniu Wiecznego Miasta nastąpiła podróż pociągiem do Ankony na spotkanie z
zaprzyjaźnionymi uczniami i nauczycielami. Było to bardzo miłe powitanie po 6 miesiącach od wizyty
w Polsce. Wszyscy byli raczej na bieżąco, ponieważ regularny kontakt ułatwiał Facebook. Jednak
dopiero podczas spotkania w rodzinach, gdzie uczniowie zamieszkali, wszyscy tak naprawdę mieli
okazję dłużej porozmawiać. Była to również szansa na poznanie Włoch od kuchni – dosłownie i w
przenośni.
Plan wizyty, którzy zaproponowali Włosi był bardzo atrakcyjny. Na powitanie wszyscy zostali
zaproszeni na lunch na plaży, na który przybyli uczniowie oraz ich rodziny. Była to świetna okazja,
aby ze sobą porozmawiać, czy wspólnie skorzystać z przepięknej pogody. Program obfitował w
wizyty w średniowiecznych miastach (Fano), warownych twierdzach (Gradara), przepięknych
jaskiniach Frasassi i nadmorskich kurortach (Senigalia, Portonovo) czy Muzeum i Fabryki Papieru w
Fabriano. Uczniowie mieli też okazję odwiedzić San Marino – państwo stanowiące enklawę na
obszarze Włoch.
Poza zwiedzaniem gospodarze przygotowali uczestnikom gry integracyjne, zadania terenowe i gry
miejskie. Wiele odwiedzanych miejsc miało niewątpliwie walory edukacyjne. W średniowiecznym
zamku w Gradarze bardzo obrazowo została przedstawiona historia miłosna Paola i Franczeski
opowiedzianej również przez Dantego Alighieri w „Boskiej Komedii”.
W trakcie projektu młodzież komunikowała się między sobą w języku angielskim. Ponieważ nie
wszyscy członkowie rodzin włoskich posługiwali się tym językiem, polscy uczniowie mieli doskonałą
okazję aby wykorzystać podstawowe zwroty w języku włoskim. Niektórym z nich wychodziło to
doskonale.
W drodze powrotnej na lotnisko grupie udało się zobaczyć centrum Bolonii. Będąc w tym mieście
trudno było nie zagościć na Piazza Maggiore, który jest jednym z największych placów we Włoszech.
Wszyscy zobaczyli Bazylikę San Petronio, która miała być największym kościołem na świecie, odbyli
spacer pośród starożytnych budowli uniwersytetu.
Projekt wymiany był możliwy dzięki znacznemu wsparciu finansowemu sponsorów, którymi byli:

Miasto i Gmina Koluszki, Fundacja Grupy PERN i Firma Ogród Marzeń Pana Krzysztofa Płachety.
Uczestnicy bardzo dziękują wymienionym instytucjom za okazaną przychylność.
A oto relacje niektórych uczestników wymiany:
Kamila Śnieg
Dzięki wymianie miałam szansę poznać wielu wspaniałych ludzi, podszkolić swoje umiejętności
językowe, poznać inną kulturę, a także nabrać pewności siebie. Mimo początkowego stresu
związanego z kompletną zmianą środowiska i przyzwyczajeń, ani trochę nie żałuję, że wzięłam udział
w tym projekcie. Największe wrażenie wywarła na mnie różnorodność kultur, jaka panuje we
Włoszech, a zwłaszcza w Rzymie. W porównaniu z tym, Polska wydaje się być szara i nieco nudna.
Zachwyciła mnie także życzliwość obcych ludzi, którzy chętnie wdawali się w krótkie pogawędki z
nami. Mam nadzieję że następne roczniki będą miały szansę wzięcia udziału w tego typu projektach,
bo jest to niesamowite przeżycie, które pomaga nam się rozwijać i zawiązywać nowe znajomości i
przyjaźnie.
Ola Juszkiewicz
Wyjazd do Włoch na wymianę z uczniami z Falconary uznaję za najlepszy do tej pory. Zwiedzanie
Rzymu przez pierwsze trzy dni było fantastyczne. Trochę za szybkie dla mnie. Największe wrażenie
wywarło na mnie Koloseum. Widziałam je na zdjęciach w Internecie i byłam zachwycona. W realu
było jeszcze lepiej. Zobaczenie czegoś o czym się marzyło jest nie do opisania. Zwiedzanie Rzymu
grupą, a samemu to dwa różne światy. Wraz z koleżankami poznałyśmy ten “prawdziwy” Rzym. W
grupie skupia się tylko i wyłącznie na zabytkach, samemu na zachowaniu ludzi, atmosferze i samym
zapachom.
Po opuszczeniu Rzymu i skierowaniu się do Falconary było jeszcze lepiej. Moja włoska rodzina
powitała mnie “jak swoją”. ..Podsumowując świetnie się bawiłam. Poznałam wspaniałych ludzi i
zwiedziłam fantastyczne miejsca. Nigdy nie zapomnę czasu spędzonego we Włoszech.
Zuzanna Ruta
Największe wrażenie w Rzymie wywarł na mnie Watykan. Podczas wchodzenia po 551 schodach na
kopułę Bazyliki św. Piotra śpiewaliśmy Barkę, co było dla mnie bardzo wzruszającym momentem.
Chociaż trzeba było wstać wczesnym rankiem, myślę że nikt kto poszedł nie żałuję swojego wyboru.
Podczas wymiany miałam możliwość poznania zwyczajów i tradycji Włochów. Włosi obdarzyli nas
opieką. Moja włoska rodzina okazała się bardzo serdeczna, dlatego czułam się jak u siebie w domu.
Cały tydzień mieliśmy zagospodarowany na wycieczki, dzięki czemu mogłam podziwiać piękne
widoki i poznać ciekawe miejsca. Po ekspresowym zwiedzaniu mieliśmy wiele czasu dla siebie.
Wieczorami spotykaliśmy się na plaży. Te niezwykłe wspomnienia na zawsze pozostaną w mojej
pamięci. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nas finansowo.
Julia Kowalczyk
Udział w projekcie uważam za wspaniałe przeżycie, które pozostanie w moim sercu na zawsze.
Mocno związałam się z moją włoską rodzina gdzie czułam się jej członkiem. Poznałam prawdziwe
włoskie życie, które wbrew pozorom bardzo różni się od naszego. W czasie wyjazdu zwiedziliśmy
Rzym i okolice Falconary. To co zobaczyłam w stolicy Włoch jest według mnie jeszcze piękniejsze i

robi dużo większe wrażenie niż w przewodnikach turystycznych. Bardzo dziękuje opiekunom i
sponsorom za umożliwienie nam wzięcia udziału w tym projekcie. Mam nadzieje, że następne
roczniki także będą mieć taką możliwość.
Filip Szeleszczyk
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, aby grupa z
Gimnazjum nr 1 wzięła udział w wymianie międzyszkolnej z Włochami. Mam przyjemność dziękować
Szanownemu Panu Burmistrzowi- Waldemarowi Chałatowi, a także innym sponsorom którzy
zechcieli wesprzeć nas finansowo. Wyjazd do słonecznej Italii pozwolił mi otworzyć się na inne
nawyki, tradycje, czy kultury. Dzięki wymianie stałem się bardziej pewny siebie, przez co łatwiej
będzie mi teraz porozumiewać się w innym języku. Chciałbym również podziękować p. Annie Spale i
p. Marcie Frączkowskiej, którzy nie tylko opiekowały się nami, ale również doskonale sprawdziły się
w roli przewodniczek.

