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 Путовање у Рим је трајало од 28. 07. до 01. 08. 2003. 
Интересовало нас је о чему се ту ради и ко су били ти 
срећници који су посјетили Вјечни град. Одговоре 
смо потражили у зборници. О путовању у Рим, упри- 
личеном као поклон Гимназији у којој се образовао 
Иван Мерц, професори су рекли:

Једно је учити у школи о Риму, гледати ТВ репортаже, 
а друго је то и доживјети. Зато сам ово путовање, с 
обзиром да живим на простору одакле се тешко путује, 
доживјела као праву награду за свој дугогодишњи рад.

Вера Бајагић
Ово путовање је потврда старог захтјева да је боравак 
у Италији важан дио културног формирања сваке 
личности.

Божо Марић
Рим је  град у који долазиш са пуно очекивања, а одлазиш 
пуног срца. Културна баштина, стварана вијековима, у 
сваком посјетиоцу мора да покрене лавину осјећања — од 
изненађења до фасцинације.

Сања Поповић – Ђукић
Импресиониран сам, прије свега, оним што сам видио 
током пута и Италијом. Рим је град који стварно треба 
видјети. Одушевио ме је Трг св. Петра са катедралом,  
затим Ватикански музеј, и наравно Сикстинска капела, 
те Микеланђелова дјела.

Војин Крнета
Одушевила ме је улица испод Шпанских степеница у 
којој се налазе продавнице најпознатијих свјетских 
креатора. Ипак, највише су 
ме одушевили Ватикан, Трг и 
Црква св. Петра.

Жана Миљевић
Рим ми се много свиђа. За- 
иста је  вјечни град. Обишли 
смо базилике које свједоче о 
развоју хришћанства.

Стојанка  Штрбац
Моје мишљење је да Гимна- 
зијалци морају излазити из 
свог окружења да би могли 
спознати остале цивилизаци- 
је, да науче да се крећу по ве- 
леградима и да изграде критички став — 
шта је могуће, а шта немогуће; шта је истина, а шта 
лаж — кад се сусрећу са информацијама на телевизији и 
у штампи, на филму и интернету. 

Жељко Грбић
Велики утисак на мене је оставила цјелокупна посјета 
свим историјским вриједностима Рима. Посебно ме је 
одушевио мој сусрет са Светим оцем и толики број људи 
из цијелог свијета, нарочито младих, који сусрет са њим 
доживљавају тако еуфорично...

Славица Ивошевић–Њежић

Рим је такав да све одушевљава. Мени су се посебно 
свидјеле цркве св. Петра и Павла. Све оставља такав 
утисак да пожелиш поново доћи и погледати све детаљно, 
јер тако нешто се не може видјети за три дана.

Нада Нинић
Градитељи античког, а касније ренесансног и барокног 
Рима добро су знали шта раде: свједочили су о свом добу 
за сва времена. Поносни становници овог града чувају 
сваки споменик, сваку рушевину.  Можда су властодршци 
— наручиоци грандиозних пројеката из прошлости — же- 
љели да се човјек пред њима осјећа мали, што се и учини на 
први поглед. Али, генији су створили тако величанствена 
дјела архитектуре, скулптуре и сликарства да се дешава 
обрнуто: тамо човјек незадрживо прима нешто од енергије 
простора, снаге камена и љепоте облика. Захвална сам 
онима који су ми омогућили такав доживљај. 

Јасна Марић
Највећи утисак на мене оставио је стари Рим, вјечни град 
(urbs aeterna), а нарочито Сикстинска капела и Базилика 
св. Петра која је заиста савршенство умјетности. Рим 
је град са прекрасним фонтанама од којих је најљепша 
фонтана „di Trevi“. Опроштајно вече било је лијепо, 
скромно, једноставно и на висини, баш као што и 
изгледају таква дружења. Поново бих жељела отићи у 
Рим и дружити се са истим људима.

Татјана Ћулафић
Све оно што смо у школи учили о старом Риму, о Римском 
царству, постало је опипљиво и оживјело је у једном дану. 
Кад смо крочили на Трг св. Петра, чинило се да смо у 

предворју неба. 
   Римска дјела остављају 
утисак величанствености и 
снаге. Врхунац умјетничког 
доживљаја су ипак Микелан-
ђелове фреске у Сикстинској 
капели. Ипак, мислим да је 
„Пиета“ у капели Базилике 
св. Петра оставила највећи 
утисак у мени... Ја бих поже-
љела сваком да бар једном у 
животу посјети и доживи 
Вјечни град.

 Љиљана Марчић 

 Понављање епитета одушевљен, импресиониран и 
слично, све говори. У разговорима са професорима при-
мјетили смо да је већина  истицала  срдачност, љубазност,  
гостопримљивост домаћина и неуморност водича који се 
трудио да у том кратком периоду покаже што више. Чули 
смо још једну занимљивост — од тог путовања зидове 
Ватиканског музеја красиће православна знамења. Наиме, 
поклонили смо им икону Богородице Тројеручице, као и 
слику Храма Христа Спаситеља.
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