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31.03. 

Niedziela

Ok. godziny 7 wyjechaliśmy spod szkoły małym 
basem. Jechaliśmy 3h do lotniska im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. To była moja pierwsza wizyta 
na lotnisku jak i lot. Troszkę się bałam. Poszliśmy dać 
bagaże, a potem przeszliśmy przez strefę 
bezpieczeństwa. Po tym usiedliśmy i czekaliśmy aż 
będziemy mogli wsiąść na pokład. Przez 2h czekania 
patrzyłam na startujące samoloty. Było ich masa. Nie 
najmilsze było stratowanie, a po tym lądowanie. 
Widoki były przecudne. Robiło wrażenie. Wysiedliśmy z 
samolotu i udaliśmy się po odbiór bagaży. Podróż była 
bardzo męcząca. W „drodze’’ byliśmy ok. 13h. Gdy 
jechaliśmy do Pescary, widzieliśmy mnóstwo gór. Ok. 
20 przybyliśmy na miejsce. Niektórzy poszli z rodzinami, 
a ja i Marysia poszłyśmy do hotelu z paniami. Gdy 
weszliśmy do hotelu to zostawiłyśmy bagaże i 
poszłyśmy z paniami do restauracji typowo rybnej. 
Zjadłyśmy spaghetti bez mięsa. Po tym wróciliśmy do 
hotelu i poszłyśmy spać. Byłyśmy bardzo zmęczone.



01.04. 

Poniedziałek

Wstałam dosyć wcześnie, żeby się trochę 
ogarnąć. Kilka minut później zeszłyśmy na 
śniadanie. We Włoszech śniadania raczej 
jedzą na słodko. Po zjedzeniu 
pojechaliśmy do szkoły. Pani oprowadziła 
nas po całej szkole. Po tym poszliśmy na 
salę gimnastyczną, aby zapoznać się z 
nich kulturą itp. Jak można to nazwać po 
‚‚akademii’’ poszliśmy do burmistrza. 
Dostaliśmy po książkach o Abruzzo. Był 
tam też poczęstunek. Po tym wszystkim 
udaliśmy się znów do szkoły na zajęcia 
komputerowe gdzie robiliśmy 
prezentacje o stylu barokowym. Gdy 
skończyliśmy każdy udał się do rodzin. Po 
mnie przyszła mama z dziewczynką. 
Dziewczyna miała na imię Micaela. 
Poszliśmy razem do Parku, a potem na 
pyszne lody. Bardzo fajnie mi się z nią po 
angielsku rozmawiało. Miała psa yorka 
Kikko. Wróciłam do hotelu ok. godziny 22. 
I także o tej godzinie poznałam nasze 
współlokatorki Lorenę i Mię. I tak właśnie 

zakończył się kolejny dzień. 



02.04. Wtorek

Ogółem dzień pełen wrażeń. Zawsze spotykało 

nas coś miłego. Gdy mieliśmy chwilę czasu to 

zobaczyliśmy małe kotki i się z nimi bawiliśmy. 

Razem z przyjaciółmi uczyliśmy dzieci z Portugalii 

mówić po Polsku. Było bardzo zabawnie. Każdy 

się uśmiał. Po sklepie z pamiątkami zdarzyła się 

bardzo zabawna historia. O niej na razie nie 

opowiem.  Ten dzień spędziłam bardzo w miłej 

atmosferze. Pogoda nam sprzyjała, było bardzo 

ciepło. Po tej całej wycieczce wróciłam do 

rodziny. Przed pójściem do Micaeli domu, 

umówiliśmy się z przyjaciółmi, że spotkamy się 

razem i będziemy się wspólnie bawić. Było ekstra. 

Pojechaliśmy do jej domu to głównie gadałyśmy 

o różnych rzeczach, ale i także grałyśmy w UNO. 

Fajnie się bawiło. Mama Micaeli odwiozła mnie 

do hotelu i tam też musiałam czekać trochę.  

Trochę nasi nauczyciele się nie do gadali. Dzień 

ten bardzo mi się spodobał. To chyba koniec. Do 

zobaczenia jutro :D



02.04. Wtorek

Winiarnia
W tym dniu pojechaliśmy do winiarni. 
Gdzie pani przewodnik opowiadała 
nam o winach i ich rodzajach. Po 
oprowadzeniu mieliśmy czas na lunch. 
Zjedliśmy tradycyjne Włoskie przekąski

Manoppello
Po winiarni pojechaliśmy do miasteczka 
Manoppello, aby pozwiedzać. Miasta we 
Włoszech są bardzo charakterystyczne, 
ponieważ mają ciasne uliczki, kamienice 
są raczej obok siebie.

Bazylika del 
Volto Santo
Siostra zakonna opowiedziała nam 
o magicznym obrazie pana Jezusa. 
Zależy jakie światło padnie tak 
twarz Jezusa zmienia się. Po tym 
poszliśmy do sklepu z pamiątkami.



03.04. Środa

Dzisiaj pojechaliśmy do szkoły. Jeszcze nie widziałam 
dokładnie co mamy robić. Na początku miałam 
mieszane uczucia do tego, ale potem było ekstra. 
Może już przejdę do rzeczy :D Robiliśmy plakat o stylu 
Barokowym. Wyszedł nam przecudnie, może dlatego 
że, pani dyrektor nam pomogła. Pani tak ślicznie 
rysowała wszystko, że łooo, robiło wrażenie. Chłopaki 
robili prezentacje a my dziewczyny plakat. 
Chłopakom się trochę noga potknęła i musieli robić 
jeszcze raz, a już kończyli. Wszystko dlatego że 
komputer się wyłączył, a prezentacja się nie zapisała. 
:/ Dzisiaj miałam jechać do Micaeli, ale z 
nauczycielami poszłam na kolację. Zamówiłyśmy (ja, 
Marysia. Mia i Lorena) spaghetti, żadna z nas nie 
spodziewała się tak ogromnej porcji. Ja nie zjadłam 
wszystkiego, ponieważ szybko się najadam. Po 
zjedzeniu, poszłam z Marysią i panią Łosik do sklepu 
kupić wodę. Idąc do sklepu trwał mecz i było bardzo 
głośno jak i niebezpiecznie. Wody nie kupiliśmy, 
ponieważ coś tam. Wróciłyśmy do hotelu i szybko 
zasnęłam. Do zobaczenia jutro .



04.04. 

Czwartek

Dzisiaj czekał nas bardzo aktywny 
dzień. Pojechaliśmy do Rzymu. 
Podróż była męcząca, ale szybko 
mi minęła. Widzieliśmy dużo 
wspaniałych budowli. W sumie to 
najbardziej charakterystyczne 
rzeczy związane z Rzymem. 
Niestety pogoda nam się nie 
udała. Bardzo padało. Pogoda jak 
pod psem. Najgorsze jest to że 
tylko w czwartek i piątek miało 
padać… Poszliśmy zjeść coś, 
dziewczyny miały ciepłą 
czekoladę, a chłopaki pizzę. Po 
tym poszliśmy do McDonalda. Po 
zjedzeniu poszliśmy kupić pamiątki 

. Aha i zapomniałam dodać, że 
ubrałam białe spodnie, dlatego 
chyba już nie muszę pisać jak 
wyglądają teraz :C. Wróciliśmy 
bardzo późno. Przed wyjazdem 
dałam Micaeli czekoladki z 
Mieszka i bardzo się ucieszyła. 
Koniec pomału nas wita :(… 



04.04. Czwartek

 Pałac św. Anioła

 Pierwszą budowlę jako 

widzieliśmy był pałac. 

Bardzo piękny

 Fontanna di Trevi

 Pięknie zrobiona fontanna. 
Jedna z ładniejszych 
(według mnie) fontann w 
Rzymie.

 Bazylika św. Piotra

 Nie wchodziliśmy do 
środka, ale zewnątrz 
wyglądała bardzo 
dostojnie.



04.04. Czwartek

 Panteon

 Najbardziej zaskakujące w 
tej budowli była ta dziura 
na środku ‚kopuły’.

 Koloseum

 To chyba najbardziej 
zaskakująca budowla, 
ponieważ przetrwałą tak 
wiele lat. Bardzo mi się ona 
spodobała.

 Łuk triumfalny na Forum 
Romanum

 Zdjęcie tego łuku wyszło mi 
bardzo ładnie. Sama 
budowla mi się 
spodobała. W sumie jak 
cały Rzym. 



05.04. Piątek
To już ostatni dzień tej wspaniałej podróży. Spędziłam 
go bardzo fajnie. Zaczynam od początku. 
Pojechaliśmy do szkoły. Na początku przedstawialiśmy 
zrobione plakaty i prezentacje. Po tym mieliśmy krótką 
przerwę. Po przerwie zaczęliśmy robić rzeczy 
wielkanocne. Nasza grupa robiła przesłodkie 
kurczaczki, inne koszyczki, a jeszcze inne jajeczka. 
Ogółem w szkole było bardzo sympatycznie i 

zabawnie. Po warsztatach poszliśmy do rodzin. Ja od 
Micaeli dostałam prezent. Bardzo się ucieszyłam. Był 
przecudny. Nie wspominając o makaronach ;’D 
Pogadaliśmy i ruszyliśmy na miasto. Spotkaliśmy się z 
Leonardem (jej kolegą z klasy), który gościł moją 
koleżankę Dominikę. Razem wszyscy ruszyliśmy. 
Poszliśmy na plażę. I zbierała piękne muszelki. Po plaży 
poszliśmy  na watę cukrową. Potem poszliśmy do 
Tigera. Tam z Micaelą i Dominiką zrobiłyśmy sobie 
selfie z okularami. Długo jeszcze sobie chodziliśmy. 
Wróciliśmy do domów na chwilkę i pojechaliśmy do 
szkoły, jeszcze innej niż byliśmy. Tam mieliśmy 
poczęstunek i bawiliśmy się do 23. Każdy z 
uczestników dostał po takim ciastku, tylko że 
dziewczyny dostały dziewczynki, a chłopaki koniki. 
Bardzo mi się podobało. Po zabawie gdy 
rozjeżdżaliśmy się, nastąpiło najmniej fajne zdarzenie. 
Bowiem musiałam się pożegnać z Micaelą. Bardzo nie 
fajne uczucie.  Wróciliśmy i ja się już spakowałam, 
żeby jutro dłużej sobie pospać. To tyle do zobaczenia 
jutro.



06.04. Sobota

Tego dnia musiałam się z Mią i Loreną. 
Było mi ciężko, bo bardzo fajnie się 
dogadywałyśmy.  Bardzo dobrze będę 
wspominać spędzony czas. Pojechaliśmy 
do Rzymu na lotnisko. Wówczas nam 
zjadłam najlepszą pizzę. Lot samolotem 
przeszedł bardzo szybko, mimo że mieliśmy 
krótkie opóźnienie. Lot minął zabawnie. Z 
Marysią śmiałyśmy się z różnych rzeczy. W 
drodze do Częstochowy nie raz zasnęłam. 
Gdy  byliśmy na miejscu przywitała mnie 
stęskniona mamusia i tatuś. Bardzo 
spodobała mi się wymiana. Zapamiętam 
to na zawsze. Z Micaelą mam bardzo 
dobry kontakt. Będę robić dla niej drobny 
prezencik.



O Erasmusie+

 Na zajęciach robimy różne działania np. śpiewanie kolęd, robienie kartek 

świątecznych, wideokonferencja. W ‚nagrodę” jest wymiana, ale żeby się 

dostać trzeba było wypełnić ankietę np. poopowiadać na różne pytania. 

Bardzo polecam chodzić na te zajęcia, ponieważ można z nich dużo 

wynieść.



Dziękuję za obejrzenie 

☺
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