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 Pomysł zorganizowania wycieczki do Rzymu zrodził się niespodziewanie we wrześniu 

ubiegłego roku w czasie spotkania absolwentów liceum w 10 rocznicę zdania matury. Wśród 

uczestników spotkania był ks. Marek Inglot SJ, studiujący w Rzymie. On zaoferował pomoc w 

zorganizowaniu pobytu w Wiecznym Mieście. 

 Przez wiele miesięcy uporczywie realizował pomysł wicedyrektor Liceum Ogólnokształ-

cącego mgr Zbigniew Sawka. W trakcie przygotowań wycieczka została przekształcona w piel-

grzymkę dzięki zaangażowaniu i dobrej woli ks. prałata Juliana Pudły i arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka. 

 Opiekunem duchowym pielgrzymki został ks. Marek Pieńkowski – także absolwent 

brzozowskiego liceum. 

 Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki – pielgrzymki do Rzymu 

i innych miast włoskich serdeczne Bóg zapłać składają uczestnicy. 

 

 

 Dnia 22 marca 1991r. o godzinie 15 00 spotkaliśmy się w kaplicy Matki Bożej Ognistej 

i po błogosławieństwie księdza prałata Juliana Pudły wyruszyliśmy na pielgrzymkę do Rzymu 

pozostawiając na podwórku warsztatów szkolnych żegnających nas członków rodzin i znajo-

mych. 

 Trasa w Polsce wiodła przez Krosno – Nowy Sącz – Piwniczną. Granicę przekroczyliśmy 

w Mniszku nad Popradem. Całą noc jechaliśmy przez Słowację, a rano 23 marca przekroczyli-

śmy granicę słowacko – austriacką i wkrótce znaleźliśmy się w Wiedniu.  

 Zgodnie z planem zmierzaliśmy na Kahlenberg, wzgórze 483m n.p.m., gdzie w polskim 

kościele św. Józefa miała się odbyć Msza Święta. Trochę kluczyliśmy nie mogąc trafić na wzgó-

rze. Na szczęście znalazł się Austriak, który jadąc w swoim samochodzie przed autokarem pilo-

tował nas na sam szczyt. Stwierdził, że zrobił to z sympatii dla Polaków i z sentymentu dla ko-

ścioła św. Józefa, w którym jego córka brała ślub. 
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 Podziwialiśmy z góry piękne widoki, jakie roztaczały się przed nami. Stąd wyruszył do 

walki z Turkami 12 września 1683 roku Jan III Sobieski król Polski dla oswobodzenia ciężko 

zagrożonego przez 63 dni miasta Wiednia. 

„Z wdzięcznym wspomnieniem tego sławetnego zwycięstwa miasto Wiedeń dnia 12 września 

1683r.”. Taki napis w języku niemieckim znajduje się nad głównym wejściem do kościoła. We-

wnątrz w niewielkim korytarzu znajduje się kilka maleńkich obrazków związanych z bitwą wie-

deńską, mapa oblężonego Wiednia przez Turków oraz plan operacji wojskowych .Nad drzwiami 

prowadzącymi do zakrystii znajduje się kopia obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”. 

 

W zakrystii urządzono sta-

łą wystawę pamiątek. W rogu stoi 

część zbroi husarskiej, w gablo-

tach pod oknami znajdują się do-

kumenty opisujące przebieg bi-

twy, szabla Sobieskiego podaro-

wana mu po zwycięstwie i inne 

drobne pamiątki. 

 Z zakrystii do Kaplicy 

Sobieskiego prowadzi żelazna, 

kuta brama z inicjałami króla. Nad 

bramą łaciński napis mówiący o 

tym, że przed sławną bitwą, legat 

papieski Marko d’Aviano odpra-

wił mszę św. z udziałem 

króla polskiego.  

Przedstawia to 

fresk z prawej strony. 

Słowa „Johannes vinces” 

( Janie zwyciężysz ), jak 

mówi tradycja – miał po-

wiedzieć legat zamiast: 

„Ite, Missa est” ( Idźcie, 

Ofiara spełniona ).  

 Pod malowidłem 

widnieją słowa: ”Veni, 

vidi, Deus victi” oraz her-

by głównych dowódców 

z herbem Sobieskiego 

pośrodku i napisem Johannes III Rex Polonia. 

 Na ścianie głównej, na przeciwko wejścia znajduje się fresk przedstawiający klęczącego 

papieża Innocentego XI modlącego się o zwycięstwo nad Turkami. 
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 Na ścianie nad wejściem oglądamy obraz z klęczącym rycerzem polskim, składającym 

sztandar turecki u stóp trzech świętych. W kościele ksiądz Marek Pieńkowski – oprawił 

Mszę św., w której wszyscy uczestniczyliśmy. 

 Zwróciliśmy uwagę na piękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdujący się 

w bocznym ołtarzu, czczonej przez Austriaków jako „Czarna Madonna”, przy którym modlił się 

Papież Jan Paweł II podczas swego pobytu. Pozostały jeszcze z  tej czcigodnej wizyty rozwie-

szone flagi – papieska i polska z napisem POLONIA SEMPER FIDELIS. 

 Kończąc nasz pobyt na Kahlenbergu, zakupiliśmy u siostry zakonnej, która nas oprowa-

dzała po kościółku piękne widokówki i foldery. Dziękując serdecznie pożegnaliśmy się ruszając 

w dalszą drogę.  

 Na dziedzińcu usłyszeliśmy jeszcze nagraną na taśmie i zadedykowaną nam melodię: 

„Boże coś Polskę”. 

 O godzinie 10 00  23 marca pożegnaliśmy Wiedeń i jedziemy piękną autostradą, omijają-

ca miasta i wioski. O godzinie 1330 zatrzymaliśmy się na leśnym parkingu, na którym zjedliśmy 

obiad. Po kilku godzinach jazdy wjechaliśmy w Alpy. Przepiękne, malownicze krajobrazy – gó-

ry, wiadukty i tunele – to wszystko czyni drogę tak ciekawą i atrakcyjną, że nie czujemy zmę-

czenia. 

 Przed Klagenfurtem pierwsza awaria, na szczęście kierowcy szybko poradzili sobie z 

tym. O godzinie 1930 przekroczyliśmy granicę austriacko – włoską w Tarvisio. Odprawa celna 

przebiega bardzo szybko i spokojnie bez kontroli bagażu, bez wysiadania z autokaru. Pan dyrek-

tor Zbigniew Sawka zebrał tylko paszporty i oddał je celnikom do kontroli. Następnie pojechali-

śmy do bramki na autostradzie, gdzie kierowca wykupił bilet drogowy i już znaleźliśmy się we 

Włoszech. Wiosna w całej pełni. Mijamy kilkanaście tuneli bardzo zaciekawieni. Są bardzo dłu-

gie, solidne, oświetlone – niektóre mają po dwa i pół kilometra. Psuje się trochę pogoda. Druga 

awaria autokaru i jej usunięcie opóźniają nasz przyjazd do Wenecji. Przed miejscowością Udino 

leje deszcz, co nas trochę niepokoi, odpada jeszcze wycieraczka, na szczęście po prawej stronie 

autokaru. Zatrzymujemy się na prośbę kierownika wycieczki Zbigniewa Sawki, by zadzwonić i 

powiadomić camping w Wenecji – Fusino o naszym spóźnionym przyjeździe. 

Wysiadają ks. Marek Pieńkowski – by porozumieć się po włosku, p. Irena Konieczko, by 

dodzwonić się do swego znajomego w Padwie p. Romana Smolenia i poprosić go o kontakt z 

Wenecją – Fusino. Pan Zbigniew  Sawka musi wszystkiego dopilnować i płacić – oczywiście 

lirami. Wszystko załatwiamy pomyślnie i dojeżdżamy już przy dobrej pogodzie o godzinie 2230 

do Wenecji – Fusino, gdzie przy campingu czeka na nas p. Roman Smoleń jako tłumacz. 

Po serdecznym przywitaniu, pomaga nam uzgodnić warunki z Włochami, wykłócić się 

o koce, których nie było i rozlokować się w brzydkich pokojach. Umawiamy się na następny 

dzień na parkingu w Wenecji. 

24 marca 1991 roku o godzinie 900 docieramy do Wenecji. Zwiedzanie rozpoczynamy 

przejażdżką tramwajem wodnym. Płyniemy dość długo kanałami Wenecji, obok nas przepływają 

przepiękne gondole. Zachwycamy się zabytkami Wenecji i żałujemy, że to „miasto na wodzie” 

niszczeje, że woda i zanieczyszczenia niszczą piękne pałace, mosty, kościoły i domy. 
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Docieramy do wspaniałego Placu Św. Marka, zwiedzamy bizantyjsko – romańską bazy-

likę olśniewającą swym ziemskim bogactwem, skrywającą  w swym wnętrzu arcydzieła bizan-

tyjskiego złotnictwa.  
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Wychodzimy z Bazyliki Św. Marka urzeczeni. Zatrzymujemy się jeszcze na Placu Św. 

Marka, na którym tłumy turystów przechodzą z gałązkami oliwnymi do poświęcenia, bo to nie-

dziela palmowa. My też zdobywamy je, a poświęcimy w Padwie. 

Od Placu Św. Marka idziemy wąskimi uliczkami nad Canale Grande. Wzdłuż tego brze-

gu podziwiamy kościoły, pałace i mosty. Pan Roman objaśnia, pokazuje ciekawostki, wskazuje 

kierunek spaceru. Zgubiliśmy po drodze trójkę wycieczkowiczów. I to kogo? – p. Dyrektora, p. 

Annę Myrtę i p. Danutę Sieńczak. Szczęśliwie spotykamy się wszyscy przy autokarze. Po po-

bieżnym zwiedzeniu miasta, obejrzeniu zachęcająco wyglądających, bogatych wystaw sklepo-

wych, które przyprawiały nas Polaków jeszcze rok, dwa lata temu o zawrót głowy – dochodzimy 

do wniosku, że dzisiaj już nie robią one na nas aż takiego wrażenia – wyruszamy w stronę Pad-

wy. 
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 Pan Roman z p. Ireną Konieczko i ks. Markiem Pieńkowskim pilotują autokar – jadąc 

przed nim samochodem osobowym. Jedziemy piękną autostradą i aż żal, że jazda tak krótko 

trwa. 

Zwiedzamy bardzo pośpiesznie Padwę i śpieszymy do Bazyliki Św. Antoniego, gdzie o 

uzgodnionej z miejscowym księdzem godz. 1500 ks. Marek Pieńkowski  

przy naszym współudziale odprawia Mszę św. Przy ołtarzu św. Antoniego. Jesteśmy wzruszeni 

i rozmodleni. 

 

 

 

 
 



Kronika I Pielgrzymki  Nauczycieli do RZYMU i WATYKANU 

 9 

Bazylika Św. Antoniego to wspaniała budowla łącząca w sobie styl romański i wenecko 

– bizantyjski. Jest głównym pomnikiem Padwy i jedną  z najbardziej znamiennych architektur z 

XIII wieku. 

Po bardzo krótkim zwiedzaniu miasta wyruszamy w stronę Rawenny, by zdążyć w od-

powiednim czasie na nocleg. Pan Roman żegna się z nami i przekazuje na nasze ręce dla ks. pra-

łata Juliana Pudły z brzozowskiej kolegiaty – prezent. Ogromną świecę paschalną ze św. Anto-

nim. Dziękujemy i rozstajemy się z naszym Rodakiem brzozowskim. 

Nocleg w Rawennie z 24 na 25 marca 1991 r. mamy w bardzo ładnym nowym hotelu. 

Trwał wprawdzie bardzo krótko, bo już o godzinie 300 rano była pobudka, ale i tak wypoczęli-

śmy cudownie. Śniadanie zjadamy w autokarze i jadąc piękną autostradą mijamy CESENE, 

MONTE PULCIANO, ORVIETO – zdążamy do RZYMU. 

25 marca o godzinie 930 jesteśmy już w Rzymie. Stare przysłowie mówi, że wszystkie 

drogi prowadzą do Rzymu. Należy więc pamiętać, że jesteśmy w mieście, gdzie przed wiekami 

rodziła się cywilizacja Europy. 

Rzym stał się stolicą chrześcijaństwa i siedzibą następcy Św. Piotra. Przy wjeździe do 

Rzymu chwila zadumy i refleksji. Pierwsze wrażenia są ogromne. Uderza nas wielkość miasta, 

jego piękno i ogromny ruch w nim panujący. 

 

Do Domu Polskiego Jana Pawła II 

Na Via Cassia 1200 

00189 ROMA 

 

Dojeżdżamy bez problemu. Wysiadamy na parkingu i zachwytom naszym niema końca. 

Piękny gmach, ogród, cudnie włoskie palmy i drzewa pomarańczowe, kwiaty i oryginalne krze-

wy. Jesteśmy urzeczeni i uradowani, że będziemy tu mieszkać przez trzy dni i trzy noce.  

W hollu wita nas bardzo serdecznie siostra zakonna i wręcza klucze do pokojów. Prze-

śliczny hotel ujmuje nas ciekawym wystrojem wnętrz i wręcz lśni czystością. Między godziną 

930 – 1100 następuje zakwaterowanie w pokojach 2 lub 4 – osobowych oraz zebranie informa-

cyjne w sali kinowej z przewodniczką naszej pielgrzymki. 

Na ścianie bocznej widnieje piękny i jakże wymowny napis obok krzyża: 

 

„Tylko pod tym krzyżem 

tylko pod tym znakiem 

Polska jest Polską 

A Polak Polakiem” 

 

Bardzo piękny i spokojny jest również wystrój wnętrza kaplicy, w której codziennie mo-

dlimy się i odprawiana jest Msza Święta. 

Zwiedzanie Rzymu rozpoczynamy od Bazyliki Św. Piotra, która jest najcenniejszym za-

bytkiem sakralnym Rzymu i całego świata. Dzieło z przełomu renesansu i baroku jest najwięk-

szym osiągnięciem geniuszu Michała Anioła, Rafaela i Bramantego. Prowadzi do niej po obu 
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stronach półkolista kolumnada zwieńczona postaciami świętych, wśród których jest nasz święty 

Jacek Odrowąż. 

Wchodzimy do wnętrza Bazyliki. Pięknie mówi o jej historii przewodniczka, a my słu-

chamy zafascynowani. Bazylika zbudowana została wg tradycji na grobie Apostoła Piotra. Ce-

sarz Konstantyn w 324 r. nakazał wzniesienie ku czci Świętego potężnej bazyliki, która została 

następnie przebudowana i wzbogacona. Począwszy od 1506 roku pracowali przy niej wybitni 

architekci i artyści. 

Wystrój wnętrza bazyliki to przede wszystkim styl barokowy. Centralne miejsce zajmuje 

grób Świętego Piotra, na który symbolicznie pada smuga światła przez witraż w ołtarzu głów-

nym. Tyle historii.To święte miejsce skłania wszystkich do głębokich refleksji, jest jednocześnie 

miejscem osobistych przeżyć.Po prawej stronie w kaplicy widzimy słynną „Pietę” Michała 

Anioła – rzeźbę z białego marmuru przedstawiającą Chrystusa w ramionach Matki Bożej. Jest 

prześliczna i taka smutna. Emanuje z niej uczucie miłości macierzyńskiej i niewysłowionej roz-

paczy. Wyrzeźbił ją Michał Anioł mając 24 lata – wierzyć się nie chce, że tak młody artysta wy-

konał tak dojrzałe dzieło. Ogromny ból Matki, której na ręce złożono zwłoki Umęczonego Syna 

i ten bezradny gest lewej ręki… 

Podchodzimy z kolei w skupieniu do grobu Świętego Piotra, modlimy się, jesteśmy 

wszyscy bardzo wzruszeni. Podziwiamy gigantyczną kopułę bazyliki wykonaną przez Michała 

Anioła. Wspaniałe dzieło nie tylko pod względem architektonicznym, ale również sztuki malar-

skiej. Następnie przechodzimy obok posągu Św. Piotra, dotykamy jak wszyscy pielgrzymi le-

wej stopy Świętego. 

 

 

Po wyjściu z bazyliki zwiedzamy FORUM ROMANUM, ze słynnymi ŁUKAMI SEP-

TYMUSA SEWERA, KONSTANTYNA, ruiny świątyni WESPAZJANA, SATURNA, WESTY 

i wiele innych ruin, które pozostały po tych wspaniałych budowlach rzymskich i centrum życia 

starożytnych Rzymian. Ruiny są zabezpieczone przed zniszczeniem. 

Następnie zwiedzaliśmy KOLOSEUM. Jesteśmy zafascynowani ogromem tej budowli 

wzniesionej w latach 70 – 82 przez cesarzy z rodu FLAWIUSZÓW. Widownia posiadała około 
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50 tysięcy miejsc siedzących. Pod areną znajduje się system podziemnych korytarzy. Odbywały 

się tu walki gladiatorów i walki z dzikimi zwierzętami. Od 1744 roku KOLOSEUM było oto-

czone stałą opieką jako tradycyjne uznane miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. 

Oglądamy następnie „Pomnik Ojczyzny” – Altare della Patria  z pomnikiem króla Ema-

nuella na koniu, kościół Santa Maria In Aracoeli wzniesiony na skale kapitolińskiej, Zespół Pa-

łacowy na Wzgórzu Kapitolińskim, Więzienie Mamertyńskie, w którym więziony był wg legen-

dy Św. Piotr, Pałac Senatorów z posągiem bogini Romy w niszy i inne.  

 

 

 

Po zwiedzaniu FORMUM ROMANUM jedziemy autokarem przez VIA APPIA ANTI-

CA. Jest to stara ulica rzymska wśród ruin TERM KARAKALLI, GROBOWCA SCYPIONÓW. 

Za bramą PORTA APPIA rozpoczyna się droga katakumb. Przy drodze tej, jak wyjaśnia prze-

wodniczka ukrzyżowano niewolników po powstaniu Spartakusa. VIA APPIA zbudowana zosta-

ła, by połączyć stolicę Imperium z południową częścią półwyspu. Przy VIA APPIA stoi też ko-

ściółek o nazwie „DOMINE QUO VADIS” (PANIE DOKĄD IDZIESZ?). Nazwa pochodzi od 

słów, które wypowiedział Św. Piotr po ucieczce z więzienia mamertyńskiego, gdy spotkał Pana 

Jezusa, a Pan Jezus odpowiedział mu :”Idę do Rzymu, by jeszcze raz mnie ukrzyżowano”. 

 To stąd zaczerpnął Henryk Sienkiewicz tytuł swej powieści „QUO VADIS”, która opo-

wiada o męczeństwie pierwszych chrześcijan (nagrodzona  

w 1905r. Literacką Nagrodą Nobla). Jadąc dalej mijamy po prawej stronie Katakumby Św. KA-

LIKSTA  i dojeżdżamy do katakumb, czyli podziemnych cmentarzy. Są one wydrążone w wul-

kanicznej skale tufowej i połączone są ze sobą skomplikowaną siecią korytarzy. W okresie prze-

śladowań katakumby stanowiły schronienie pierwszych chrześcijan, którzy tutaj spotykali się i 

modlili.  Religia zakładająca równość wszystkich wobec Boga nie mogła łatwo zostać 
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przyjęta w państwie, którego prawo opierało się na różnicy pomiędzy niewolnikami, a obywate-

lami rzymskimi, pomiędzy panującymi a poddanymi. Zwiedzanie katakumb było wielkim dla 

nas przeżyciem. 

Specyfikę tego miejsca spotęgowała Msza św. prowadzona przez księdza Marka przy naszym 

współudziale, jako wyraz łączności z pierwszymi chrześcijanami. 

 

Po wyjściu z katakumb wróciliśmy do Domu Polskiego pełni wrażeń i zadumy. Czekała 

tu na nas bardzo dobra obiado – kolacja i wino. 

 Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni udaliśmy się do naszych pokoików i po krótkich roz-

mowach zasnęliśmy, by o 600 rano rozpocząć nowy dzień w Rzymie. 

 26 marca 1991 roku to drugi dzień naszego pobytu w Rzymie. W planie mamy wyjazd na 

MONTE CASSINO, a po powrocie zwiedzanie Bazyliki Św. Pawła za Murami na Zatybrzu. 

Po dobrym włoskim śniadaniu wyjeżdżamy pełni ciekawości i napięcia. Trasa podróży 

prześliczna, cudne krajobrazy na wybrzeżu Morza Tyreńskiego. Wiosenna zieleń, urzekające 

kwitnące magnolie, drzewka pomarańczowe pełne dojrzałych pomarańczy i śliczne wille na tle 

skał w otoczeniu przeróżnych kolorowych kwiatów. Włosi z ogromnym szacunkiem odnoszą się 

do urodzajnej ziemi i dlatego domy budują w górach i na ich zboczach. Zbliżamy się do miasta 

MONTE CASSINO. Z dali na wzgórzu dobrze widoczny Klasztor Benedyktynów, o zdobycie 

którego trwały zacięte walki w 1944r.  

Zatrzymujemy się na chwilę w mieście, by kupić kwiaty, które chcemy złożyć na grobach pol-

skich żołnierzy, a potem serpentynami wyjeżdżamy na wzgórze. Jest urokliwe, ale i niebez-

pieczne – 517 m nad poziomem morza.  

Z niepokojem patrzymy z okiem autokaru w dół. Lepiej nie myśleć co by było, gdyby hamulce 

zawiodły. Pani przewodnik uspokaja nas i zapewnia, że wszystkie autokary wyjeżdżają szczę-

śliwie i bezpiecznie. Po pokonaniu niezliczonej ilości serpentyn jesteśmy na wzgórzu. 
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Klasztor w samej formie ogromnego nieregularnego czworoboku 200 m x 100 m panuje 

jak potężna cytadela duchowa nad wzgórzem i nad całą rozległą równiną Cassinate. Atak wojsk 

alianckich jaki 15 lutego 1944 r. rozwinął tam huragan wojny, obalił wszystkie mury, czyniąc z 

nich olbrzymią masę gruzów. To tutaj toczyli zacięty bój z Niemcami Amerykanie, Anglicy, a 

przede wszystkim Polacy, którzy zdobyli wzgórze i klasztor i jako pierwsi zatknęli tu biało – 

czerwony sztandar, a jeden z polskich żołnierzy odegrał „hejnał z wieży mariackiej”. 

1100 Polaków pozostało tu na zawsze, padli w śmiertelnym boju. Powstała o nich pio-

senka skomponowana przez Alfreda Schulza, której słowa napisał Feliks Konarski – „Czerwone 

maki na Monte Cassino”, a właściwie „Pieśń o Monte Cassino”: 

 

Czy widzisz te gruzy na szczycie 

Tam wróg twój się kryje jak szczur 

Musicie, musicie, musicie 

Za kark wziąć i strącić go z gór 

I poszli szaleni, zażarci 

I poszli zabijać i mścić 

I poszli jak zawsze uparci 

Jak zawsze za honor się bić 

Czerwone maki na Monte Cassino 

Zamiast rosy piły polską krew 

Po tych makach szedł żołnierz i ginął 

Lecz od śmierci silniejszy był gniew 

.… 

 

Klasztor w przeciągu kilku lat odrodził się przy wydajnej pomocy finansowej rządu wło-

skiego i przy benedyktyńskiej pracy zakonników, robotników, inżynierów, plastyków i innych 

specjalistów. Klasztor silny specjalną opieką swego patrona Św. Benedykta (który przybył na 

Monte Cassino w 529r. i zbudował swój klasztor) – czterokrotnie był kompletnie burzony i od-

budowywany. Po wojnie potwierdził raz jeszcze to, co przedstawia jego herb: 

„Dąb złamany, który rozkwita i motto: „Ucięty nabiera nowych sił”. 

Święty Benedykt gości wszystkich w swym domu i pozdrawia ich słowem: PAX – PO-

KÓJ. 

 Zobaczyliśmy dziedziniec wejściowy do klasztoru, kościół z posągiem umierającego 

św. Benedykta podtrzymywanego przez uczniów, dziedziniec Bramantego, dziedziniec Dobro-

czyńców, podziwialiśmy piękne rzeźby, posągi, malowidła, a przede wszystkim grobowiec świę-

tego i jego siostry św. Skolastyki. 
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Weszliśmy a taras widokowy, skąd rozpościera się widok na Pomnik i polski cmentarz 

wojskowy. Przewodniczka przypominała nam szczegóły dotyczące walk Polaków o Monte Cas-

sino i udaliśmy się na cmentarz. Ksiądz Marek Inglot odprawił Mszę Św., w której uczestniczy-

liśmy razem z dwoma pielgrzymkami z Polski.  

 

 

 

 

Po Mszy św. złożyliśmy 

kwiaty przy Krzyżu Virtuti Militari i 

na grobie gen. Władysława Andersa 

na placu, gdzie widnieje napis: 

„Przechodniu powiedz Polsce żeśmy 

polegli wierni w Jej służbie”. 
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Pani Renata Gadamska-Serafin składa na grobie generała Władysława Andersa. 

 

 

Następnie udaliśmy się na groby poległych. Złożyliśmy kwiaty na grobie śp. Antoniego 

Kościńskiego z Brzozowa, pomodliliśmy się za wszystkich poległych i w skupieniu opuściliśmy 

cmentarz. Było to dla wszystkich ogromnie wzruszające przeżycie. 

 

 
 

O godzinie 1530 wracamy na Monte Cassino ponownie piękną trasą i w miejscowości 

GAETA nad Morzem Tyrańskim zatrzymujemy się na wypoczynek.  
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W kawiarni jemy pyszne lody za 1200 lirów, pijemy kawę cappuccino i inne smaczne napoje. 

Wszyscy kupujemy włoskie wino „na wynos”, by zawieźć do domu jako upominek. 

Dla pełnego relaksu idziemy na plażę, by pospacerować, zbierać muszle  

i podziwiać skały skąpane w morzu oraz przybudowany do skały tunel z okiennymi otworami. 

 

 

 
 

O umówionej godzinie zbieramy się przy autokarze i wracamy do Rzymu, mijając po 

drodze miejscowości TERRACINO, VELLETRI. Tego dnia w Rzymie zwiedzamy jeszcze Ba-

zylikę Św. Pawła za Murami zbudowaną w 1823r. po pożarze, który zniszczył pierwotną wznie-

sioną w IV w. Jest to drugi kościół pod względem wielkości po Bazylice Św. Piotra. Po wejściu 

na piękny dziedziniec podziwialiśmy postać Św. Apostoła wyrzeźbioną na pomniku przed wej-

ściem do bazyliki. 



Kronika I Pielgrzymki  Nauczycieli do RZYMU i WATYKANU 

 18 

Podziwiamy fasadę ozdobioną mozaikami i poczwórnym portalem, którą projektował 

SACCONTI. Ogromne imponujące wnętrze bazyliki dzieli na pięć naw 80 monolitycznych ko-

lumn. Przyklękamy w centralnym miejscu przy ołtarzu i grobie Św. Pawła i modlimy się w sku-

pieniu. Pięknie oświetlona jest w dość mrocznym wnętrzu bazyliki mozaika w apsydzie, przed-

stawiająca Chrystusa z Apostołami. Jest to znakomicie zachowane dzieło z XIII w. Przewod-

niczka zwraca nam uwagę na owalne portrety papieży, 

umieszczone w górze dookoła bazyliki. Jest tam również 

portret naszego papieża JANA PAWŁA II, co napawa nas 

ogromną radością i dumą. Pierwszy papież – Słowianin – 

Polak. Nasuwa się mimo woli na myśl wiersz Juliusza 

Słowackiego, zaczynający się od słów: 

Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon 

Dla słowiańskiego oto Papieża 

Otwarty tron… 

 Kończymy ten piękny, pełen wrażeń dzień 26 mar-

ca 1991 roku wzbogaceni pod względem religijnym, pa-

triotycznym i artystycznym. Wracamy szczęśliwi do Do-

mu Polskiego – prześlicznego i wygodnego hotelu.  

Zatrzymujemy się jak zwykle w ogrodzie pełnym 

zieleni i kwiatów, by nacieszyć wzrok urokami przyrody. 

Potem bardzo smaczna kolacja, pięknie nakryte stoły. Ko-

lację zjadamy z wielkim apetytem, popijając podanym dobrym winem. Dzień kończymy wie-

czornym nabożeństwem w kaplicy. 

27 marca 1991 roku budzimy się o godzinie 600 jak i poprzedniego dnia. Po śniadaniu 

już o 730 wyjeżdżamy do Watykanu. 

O godzinie 900 wchodzimy do AULI  PAWŁA VI, gdzie o godzinie 1000 rozpocznie się 

audiencja generalna. 

Sala olbrzymia, robiąca silne wrażenie, pełna ludzi różnych narodowości  

i ras. Najbardziej przykuwa wzrok ogromnych rozmiarów kolorowa płaskorzeźba jakby odradza-

jącego się drzewa z Chrystusem Zmartwychwstałym. 
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 Wszyscy oczekujemy z wielkim niepokojem na wejście Ojca Świętego. Jest to nasze 

pierwsze spotkanie, a będzie ich łącznie trzy. Punktualnie  

o godzinie 1000 wchodzi Papież witany ogromnymi brawami pielgrzymów. Rozpoczyna się 

audiencja. Papież wita pielgrzymki w różnych językach, a za każdym razem wstają witane grupy 

pielgrzymów i pozdrawiają Papieża okrzykami, brawami i napisami na wystawionych planszach.

 Czekamy i my Polacy pełni napięcia. Koledzy mają przygotowany do rozwinięcia duży 

napis: 

„NAUCZYCIELE Z BRZOZOWA” 

 I wreszcie rozbrzmiewa cudowny głos Ojca Świętego w języku polskim: „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, w szczególności Liceum Księży 

XX Pijarów z Krakowa, nauczycieli szkół średnich z Brzozowa…” 

 Bijemy brawa, rozwijamy transparent, cieszymy się, ach co to za cudowna chwila. 

 A potem Papież wymienia i wita dalsze polskie grupy, a my cieszymy się, że jeszcze 

wciąż słyszymy GO przemawiającego w języku polskim. Na zakończenie audiencji Ojciec Świę-

ty przechodzi pomiędzy sektorami, błogosławi wszystkich, od czasu do czasu podaje komuś 

rękę, a las wyciągniętych rąk czeka na ten jeden zbawienny uścisk dłoni. 

 Po audiencji generalnej mamy następny piękny punkt programu  

w godzinach 13 – 15 – tej: zwiedzanie Muzeum Watykańskiego. 



Kronika I Pielgrzymki  Nauczycieli do RZYMU i WATYKANU 

 20 

 

Bilet wstępu za 7000 lirów po-

zwala nam wejść przez bramę. Wszyst-

kich ogarnia dreszcz emocji. Rozpoczy-

namy zwiedzanie od Salonu Rzeźb, 

Arrasów ze scenami ze Starego i Nowe-

go Testamentu, ze wstrząsającymi sce-

nami rzezi niewiniątek. 

 W Galerii Międzynarodowej 

Sztuki Nowoczesnej oglądamy ogrom-

nych rozmiarów obraz Jana MATEJKI  

„SOBIESKI POD WIEDNIEM” poda-

rowany papieżowi przez artystę. 

 Podziwiamy pomieszczenia, w 

których znajdują się te znakomite zbiory 

lub które zostały dla nich stworzone jak 

KAPLICA SYKSTYŃSKA czy freski RAFAELA. Długo nie możemy zapomnieć czaru jaki 

rzucają na nas skarby sztuki zgromadzone w Muzeum Watykańskim, dostępne dla wszystkich, 

którzy chcą poznać siłę i nieśmiertelne piękne ludzkiego geniuszu. Przechodząc z sali do 

sali, pełni rosnącego podziwu wzruszamy się na widok mnóstwa cudownie odmalowanych po-

staci Najświętszej Panny, Dzieciątka Jezus, Jezusa Ukrzyżowanego, aniołów, proroków, aposto-

łów, którzy jakby żywcem zstąpili z Żywotów Świętych lub z Ewangelii w ramy obrazów. 

 Wszystko znaleźć tu można w najpiękniejszej postaci, przeniesione rękami natchnionych 

artystów za  pomocą farby na płótno, tynk lub dłutem i młotkiem dobyte z kamienia lub marmu-

ru. Na długo pozostaną w naszej pamięci STANZE Rafaela: 

 „Dysputa Św. Sakramentu”, „Szkoła Ateńska”, „Parnas”, „Msza Bolseńska”, „Grzech 

pierwotny”, „Pożar Borgo”, szczególnie „Uwolnienie Św. Piotra”.W „Uwolnieniu Św. Piotra” 

odczuwa się grozę więzienia za kratami i współczucie dla starca (Św. Piotr) skutego kajdanami 

żelaza, siedzącego między dwoma zbrojnymi żołnierzami. Podziwia się jaśniejący splendor anio-

ła, który w ciemnościach nocy świetliście wydobywa najdrobniejsze szczegóły lochu i wydaje 

się patrzącemu, że widzi to wszystko naprawdę. 

 Wchodzimy wreszcie do najbardziej chyba przez nas oczekiwanej Kaplicy Sykstyńskiej 

arcydzieła światowego malarstwa. Podziwiamy na sklepieniu freski Michała Anioła : „Stworze-

nie Adama”, „Stworzenie Ewy”, „Grzech pierwotny”, „Potop” i wiele innych scen. Coś wspania-

łego. Aż trudno uwierzyć, że potrafił tego dokonać człowiek i to w tak  trudnej pozycji jaką mu-

siał zajmować wysoko na rusztowaniach podczas malowania. Teraz dopiero naprawdę można 

zrozumieć tytuł powieści o artyście „Ekstaza i udręka”. 

 Oglądamy jeszcze wiele fresków zdobiących ściany kaplicy, wykonanych przez znanych 

artystów SIGNORELLEGO, BOTTICELLEGO, ROSSELLEGO i innych, z których warto 

przypomnieć: „Przejście przez Morze Czerwone”, „Mojżesz na Górze Synaj”, „Chrzest Chrystu-

sa”, „Wręczenie kluczy”, „Powołanie apostołów Piotra i Andrzeja”. 
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 Wreszcie zatrzymujemy się przed freskiem Michała Anioła z „Sądem Ostatecznym” na 

ołtarzowej ścianie Kaplicy Sykstyńskiej. W centralnej części malowidła znajduje się Chrystus z 

Matką Bożą u boku, przedstawiony jako surowy sędzia, karzący za grzech w dzień Sądu Osta-

tecznego. Jest to wstrząsający fresk, który najdłużej przykuwa nasz wzrok. 

 Na zakończenie zwiedzania przewodnik informuje nas, że Kaplica Sykstyńska jest miej-

scem wielkich uroczystości kościelnych, a przede wszystkim tutaj właśnie odbywa się KON-

KLAWE czyli zgromadzenie mające na celu wybór nowego papieża. 

 

 

 Po wyjściu z kaplicy mamy czas wolny w godzinach od 1530 do 1700. wówczas dowia-

dujemy się wspaniałej nowiny, że w godzinach od 1730 do 1830 odbędzie się prywatna audien-

cja u Papieża. 

Uradowani rozchodzimy się na półtorej godziny wokół Placu Św. Piotra, by kupić pa-

miątki z Rzymu, wypić pyszną kawę cappuccino i zjeść lody. 

Punktualnie o godzinie 1700 wszyscy już jesteśmy przy Bramie Spiżowej na miejscu 

zbiórki. Za przewodniczką udajemy się do Sali Klementyńskiej. Ogółem jest 6 grup polskich – 

około 300 osób. Wszyscy bardzo wzruszeni. Czekamy na wejście Papieża. 

O ile audiencja generalna stanowi radosne misterium jedności Kościoła, to audiencja spe-

cjalna – prywatna jest wydarzeniem religijno – patriotycznym, którego nie sposób zapomnieć do 

końca życia. 

Po wejściu Papieża w asyście księży w sali zapalają się wszystkie światła i rozlegają się 

niemilknące brawa i powitania. Jest to cudowna chwila, na którą czekaliśmy niemal bez tchu.  

Ojciec Święty podchodzi do każdej grupy, zamienia z nią parę słów, przyjmuje upominki 

i staje pośrodku do pamiątkowego zdjęcia, by utrwalić te, tak drogie chwile na zawsze.  

Jesteśmy drugą grupą, do której podchodzi Ojciec Święty. Pyta o atmosferę w szkołach, 

pyta czy księża, którzy są z nami to absolwenci naszych szkół. Uśmiecha się serdecznie słysząc 

pozytywne odpowiedzi. 
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 Pani Mieczysława Trześniowska wręcza książkę o Brzozowie zwracając uwagę, że na str. 

714 jest zdjęcie Ojca Świętego zrobione w Starej Wsi koło Brzozowa jeszcze jako kardynała na 

uroczystości 100 - lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej. Ojciec Święty 

dziękuje, książkę przyjmuje ksiądz towarzyszący papieżowi. Pani Irena Konieczko wręcza na-

stępny upominek – koszyczek z barankiem i pisankami z prośbą, by Ojciec Święty przyjął trady-

cyjny upominek wielkanocny. Ojciec Święty błogosławi ten symbol Świąt Wielkanocnych, a 

przyjmuje go ksiądz towarzyszący papieżowi. 

I wreszcie pani Barbara Adamska ofiaruje ksiązki podarowane Papieżowi przez Kurię Biskupią 

w Przemyślu, których współautorem jest mąż pani Barbary. Papież dziękuje bardzo i powoli 

odchodzi do następnej grupy. Całujemy Jego ręce i z żalem patrzymy jak od nas już odchodzi. 

Chwila spotkania z nim trwała tak krótko. Przeżywamy wszystko jeszcze i jeszcze raz. Patrzymy 

na Jego cudowną postać, emanującą takim spokojem, miłością i dobrem i pragniemy, aby pozo-

stał z nami w tej sali jak najdłużej. Audiencja się kończy.  
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 I wreszcie pani Barbara Adamska ofiaruje ksiązki podarowane Papieżowi przez Kurię 

Biskupią w Przemyślu, których współautorem jest mąż pani Barbary. Papież dziękuje bardzo i 

powoli odchodzi do następnej grupy. Całujemy Jego ręce i z żalem patrzymy jak od nas już od-

chodzi. Chwila spotkania z nim trwała tak krótko. Przeżywamy wszystko jeszcze i jeszcze raz. 

Patrzymy na Jego cudowną postać, emanującą takim spokojem, miłością i dobrem i pragniemy, 

aby pozostał z nami w tej sali jak najdłużej. Audiencja się kończy. 

 Papież ponownie żegnany gromkimi brawami odchodzi błogosławiąc wszystkich „Bło-

gosławię Was i przekażcie moje błogosławieństwo Waszym Rodzinom, nauczycielom, znajo-

mym i całej Ojczyźnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”… ze wzruszeniem odpowiadamy 

„Amen”. Audiencja skończona. Trwała dla nas krótko, zbyt krótko, ale w naszych sercach i w 

naszej pamięci pozostanie na zawsze. 

Jest to bez wątpienia nadzwyczajne wydarzenie, które zawsze jest zobowiązaniem do od-

nowienia więzi z BOGIEM i podniesienia swego życia chrześcijańskiego, aby dawało świadec-

two Chrystusowi i Kościołowi.Wracamy do Domu Polskiego pełni wrażeń, wzruszeni, jeszcze 

raz przeżywając każdą chwilę, każdy moment przeżytej przed chwilą audiencji prywatnej. Cie-

szymy się ogromnie, że ten niedosyt bliskości spotkania z Papieżem uzupełnimy jeszcze następ-

nego dnia podczas Mszy Św. w Bazylice Św. Piotra. 

 Wieczorem po kolacji uczestniczymy we Mszy św. w kaplicy naszego Domu. Mszę cele-

brował ks. Marek Pieńkowski w asyście księdza Domu Polskiego, która jest wielkim dziękczy-

nieniem za tak szczęśliwie miniony dzień. 
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28 marca – Wielki Czwartek jest ostatnim dniem naszego pobytu w Rzymie. Rano zaraz 

po śniadaniu jedziemy na Plac Św. Piotra. Tu zatrzymujemy się na chwilę, by jeszcze raz podzi-

wiać jego piękno i wchodzimy do bazyliki. Zajmujemy wyznaczone miejsce już o godzinie 900, 

okazując bilet wstępu i czekamy z wielkim zaciekawieniem obserwując wchodzących księży, 

jest wśród nich również nasz ksiądz Marek Pieńkowski. Nagle w bazylice ogromne poruszenie 

– oto wchodzi Papież błogosławiąc zebranym wiernym. Wpatrujemy się ze wzruszeniem w 

Krzyż, który zawsze Mu towarzyszy i BOGU dziękujemy, że dał w osobie naszego Rodaka nie-

wzruszona Opokę Piotra naszych czasów. 

Rozpoczyna się Msza Św. z towarzyszącym wielkoczwartkowym 

ceremoniałem. Modlimy się gorąco, polecając Bogu nasze osobiste inten-

cje i podziękowania. Z największym wzruszeniem przyjmujemy Komunię 

Św., aż trudno wyrazić słowami co przeżywamy. 

 Na pewno zabierzemy w pamięci obraz tej wspaniałej bazyliki spo-

tęgowany nastrojem Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu Mszy Św. Pa-

pież przechodząc pomiędzy sektorami błogosławi wiernym, dotyka wycią-

gniętych rąk, patrzy serdecznie na wszystkich. 

 Wychodzimy z bazyliki tym razem po raz ostatni. Jeszcze spotka-

nie całej grupy przy fontannie, ostatnie zdjęcie grupowe na pamiątkę tych cudownych chwil i 

idziemy do autokaru. 

Żegnamy się z Rzymem i z naszą wspaniałą przewodniczką Siostrą Barbarą. 

 O godzinie 1430 wyjeżdżamy autostradą Słońca. Mijamy położone w jej pobliżu Orvieto, 

Florencję, Bolonię, Ferrarę, Wenecję ( z noclegu zrezygnowaliśmy), Udine. W nocy o godzinie 

110 przekraczamy granice włosko – austriacką – odprawa celna przebiega szybciutko i bez na-

szego udziału. 

W Austrii nocą mijamy Tarvisio, Vallach, Klagenfurt. O godzinie 730 dojeżdżamy do 

Wiednia. Ponieważ jest bardzo zimno wcześnie rano i nie mamy szylingów, rezygnujemy z za-

trzymania się w Wiedniu i jedziemy dalej, bardzo szybko zbliżając się do granicy austriacko – 

czeskiej. 

O godzinie 745 przy kontroli paszportów – niezbyt przyjemny celnik obraził się, że byli-

śmy zaspani i wyszedł. Po powtórnym wejściu do autokaru – znów wyszedł niezadowolony, bo 

drzemała jeszcze jedna pani, ale trzeci raz już nie wchodził każąc nam odjechać. Przynajmniej 

tyle, bo już martwiliśmy się, że nas ten brat – Słowianin przetrzyma solidnie w tej Petażalce. Po 

przekroczeniu przejścia granicznego jedziemy już przez Słowację mijając Bańską Bystricę, Lip-

towski Mikulasz, Poprad, Kezmarok – znanymi drogami.  

Czas mija bardzo szybko. Ks. Marek odprawił z nami „Drogę Krzyżową”, która przeżyli-

śmy bardzo głęboko. Po modlitwie przyszła kolej na refleksje z pielgrzymki. Wszyscy na prośbę  

ks. Marka opowiadali swoje najważniejsze, najmocniejsze przeżycia, oczywiście z wyjątkiem 

audiencji prywatnej, by się nie powtarzać. Były to cudowne, niezapomniane relacje. Wzruszenie 

ogarniało zarówno tych, którzy mówili jak i tych, którzy słuchali. 
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W ciągu kilku godzin przeżyliśmy na nowo całą pielgrzymkę, dzień po dniu, minuta po 

minucie. O godzinie1700 przekraczamy granicę czesko – polska w Mniszku n) Popradem, a o 

godzinie 2000 jesteśmy już w Brzozowie. 

Zostawiamy bagaże w autokarze i wszyscy udajemy się do kościoła – do kaplicy Matki Bożej 

Ognistej, by podziękować Bogu za tak wspaniałą pielgrzymkę i za szczęśliwy powrót. Wita nas 

ks. prałat Julian Pudło. Wręczamy Mu upominki przywiezione z Rzymu: od nas rzeźbę „Ostatnia 

Wieczerza” i z Padwy od Pana Romana Smolenia Świecę Paschalną. Po krótkiej modlitwie 

przyjmujemy Komunię Świętą. Żegnamy się dziękując serdecznie naszemu przewodnikowi 

duchowemu ks. MARKOWI  Pieńkowskiemu, dzięki któremu przeżyliśmy te wspaniałe „reko-

lekcje”. Dziękujemy Panu Zbigniewowi Sawce za zorganizowanie wycieczki – piel-

grzymki i za troskę o nas. 

Dziękujemy sobie nawzajem za cudowne dni razem przeżyte. 

W pamięci naszej pozostaną na zawsze spotkania obfitujące w tyle podniosłych i wzruszających 

przeżyć. Niewypowiedziana jest ich wymowa. Trudno znaleźć takie słowa, aby w pełni wyrazić 

to, czym one dla nas wszystkich były i być nie przestaną. Rolę kronikarza pełniła Pani Irena 

Konieczko. 
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Lista Uczestników Pielgrzymki do Rzymu w dniach 22-29.03.1991r. 

 

  1. Adamska Barbara                          Przedszkole nr 2 Brzozów 

  2. Boroń Janina                                  ZSB  Brzozów 

  3. Cyran – Domin Bożena                 LO  Brzozów 

  4. Czurczak Janina                             ZOZ  Brzozów 

  5. Czurczak Zbigniew                        ZSB  Brzozów 

  6. Ćwiąkała Marek                             ZSB  Brzozów 

  7. Drewniak Kazimierz                      PBRol  Brzozów 

  8. Dudek Anna                                   LO  Brzozów 

  9. Dudek Arkadiusz                           SP  Przysietnica 

10. Dudek Robert                                 SFA  Sanok 

11. Ekiert Jan                                       ZSB  Brzozów 

12. Federczak Edwin                           ZG „Stomil”  Sanok 

13. Florczak Teresa                              ZSB  Brzozów 

14. Florek Stanisław                             ZSB  Brzozów 

15. Gerlach Władysław                        ZSB  Brzozów 

16. Głuszyk Ryszarda                          LO  Brzozów 

17. Grządziel Paulina                           LO  Brzozów 

18. Jońca Maria                                    ZOZ  Brzozów 

19. Konieczko Irena                             ZSB  Brzozów 

20. Krzysztyński Waldemar                 SP  Zmiennica 

21. Leń Elżbieta                                   ZSB  Brzozów 

22. Leń Kazimiera                               LO  Brzozów 

23. Łobaza Maria                                 LO  Brzozów 

24. Majbroda – Kij Irena                      LO  Brzozów 

25. Mistygacz – Myrta Anna               LO  Brzozów 

26. Niedzielska Maria                          Dom Ksiązki Brzozów 

27. Niedzielski Stanisław                     ZSB  Brzozów 

28. Nogaj – Ćwikała Kazimiera           ZOZ  Brzozów 

29. Oleszek Jan                                    ZSZ  Sanok 

30. Pawlik Halina                                 LO  Brzozów 

31. Pieńkowski Marek                         KUL  Lublin 

32. Pilszak Bogumiła                           ZSB  Brzozów 

33. Podkula Ewa                                  ZSB  Brzozów 

34. Potoczna Zofia                               LO  Brzozów 

35. Sabik Edward                                ZSB  Brzozów 

36. Sabik Maria                                   ZSB  Brzozów 

37. Sabik Teresa                                   ZSB  Brzozów 

38. Sawka Zbigniew                             LO  Brzozów 

39. Siedleczka Maria                            ZSB  Brzozów 
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40. Sieńczak Danuta                             LO  Brzozów 

41. Skiba Mieczysław                          SP  Blizne 

42. Soczek Marian                                ZSB  Brzozów 

43. Trześniowska Mieczysława            LO  Brzozów 

44. Witek Bożena                                 ZSB  Brzozów 

45. Władyka Krystyna                          ZSB  Brzozów 

46. Wyżykowska Magdalena               SP  Jasionów 

47. Żak Tomasz                                    SP  Humniska 

 


