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           Wenecja  
Wenecja została założona w V w. przez 

plemię Wenetów, było od VII w. republiką 

demokratyczną, rządzoną przez dożów. W 

X w. Wenecja wyrosła na największą 

potęgę morską na Adriatyku. Rozwinęło 

się tu rzemiosło (np. słynne weneckie 

szkła, obróbka drewna, sukiennictwo). 

Wenecja opanowała handel ze Wschodem. 

Okres szybkiego rozwoju i bogacenia się 

zahamowało odkrycie drogi morskiej do 

Indii w XV w. oraz wzrost potęgi tureckiej 

na wschodzie basenu Morza 

Śródziemnego. Sercem miasta jest 

wypełniony turystami i gołębiami Plac św. 

Marka (Piazza San Marco). 



 Wenecja żyje w ciągłym zagrożeniu. Woda, 

która stanowi o jej wyjątkowości, jest dla niej 

również utrapieniem. Trwa ciągła walka z 

podtopieniami. Nowy pomysł na ochronę tego 

pięknego miasta to specjalne falochrony, 

zbudowane na Adriatyku- budowane są nowe 

falochrony. Patronem miasta jest święty Marek. 

W bazylice jego imienia złożone są jego oraz 

innych świętych relikwie. Obejrzeć trzeba też 

Plac św. Marka, Pałac Dożów, kościół San 

Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogę 

Hiszpańską, Włoską, wejść na most Westchnień, 

most Rialto, wieżę zegarową, dzwonnicę św. 

Marka, przepłynąć Kanałem Grande 



Watykan 
Oficjalna nazwa Watykanu, to Państwo Miasta Watykan. Watykan (wł. 

Vaticano, łac. Vaticanae) jest siedzibą najwyższych władz Kościoła 

rzymskokatolickiego i rezydencją głowy państwa - papieża. Watykan 

stał się oficjalną siedzibą Stolicy Apostolskiej 17 stycznia 1377 roku.W 

I w., według tradycji w tamtym miejscu poniósł śmierć św. 

Piotr i został tam pochowany.  



We wnętrzu bazyliki jest wiele ciekawych elementów. Zwrócę uwagę tylko na niektóre. Zaraz po wejściu, w 

prawej nawie zobaczycie za pancerną szybą arcydzieło renesansu – to Pietà, słynna rzeźba Michała Anioła. 

Kawałek dalej akcent polski – ołtarz z grobem błogosławionego Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu nawy głównej i 

transeptu centralnym elementem jest wielkie, czarne cyborium w kształcie baldachimu, stojące nad ołtarzem 

papieskim ponad grobem św. Piotra. Cyborium Berniniego jest największą strukturą z brązu wśród rzeźb baroku 

rzymskiego, wysokości ponad 28 m, która pomimo to dobrze się wtapia w to ogromne wnętrze. Dla podkreślenia 

skali dodam, że to mniej więcej 10-piętrowy wieżowiec... 



Panteon 
Panteon , czyli innymi słowy „Świątynia wszystkich 

Bogów” jest to okrągła świątynia powstała w 125 

roku n.e. ku czci siedmiu najważniejszych bóstw 

rzymskich. Konstrukcja powstała na Polu 

Marsowym na miejscu byłej świątyni ku czci 

boskich patronów Rzymu wybudowanej w roku 27 

p.n.e. i zniszczonej w pożarze w 80 roku n.e. 

Cesarz Domicjan odbudował budowlę, jednak ta 

uległa ponownemu zniszczeniu w pożarze roku 110 

n.e.Panteon jest najlepiej zachowanym budynkiem 

z czasów starożytnego Rzymu. Niegdyś wewnątrz 

znajdował się ceremonialny ołtarz, gdzie zwierzęta 

były poświęcone i palone. Dym w czasie rytuału 

wydobywał się przez oculus, który nazywany był 

„wszystko widzącym okiem niebios.. 

https://www.imperiumromanum.edu.pl/biografie/domicjan/


Zamek anioła i most  
Zamek Anioła jest najbardziej charakterystyczną budowlą na nabrzeżach Tybru. Planując zwiedzanie Rzymu, trzeba 

koniecznie tu wstąpić.Zamek Anioła jest zwieńczony barokową figurą archanioła Michała – dowódcy wojska bożego i 

wykonawcy boskich wyroków – jest to nawiązanie do legendarnej wizji papieża Grzegorza I Wielkiego (590 – 604). 

Zamek św. Anioła usytuowany jest na końcu Via della Conciliazione, która łączy go z Watykanem. Nazwa zamku ma 

nawiązywać do objawienia się Archanioła Michała, który uchronił miasto od dżumy.Budowę Zamku św. Anioła zlecił 

cesarz Hadrian w II wieku n.e. Budowla miała służyć jako mauzoleum dla cesarza i jego rodziny. Faktycznie, w samym 

sercu zamku znajduje się grobowiec cesarski, a prowadzi do niego spiralny korytarz. 



Forum Romanum 

Forum Romanum dosłownie znaczy „rynek rzymski” lub 

Forum Magnum. Był to najstarszy plac w Rzymie, u stóp 

Kapitolu i Palatynu, który stanowi centrum polityczne i 

towarzyskie Rzymu okresu republiki. Jego blask 

przyćmiła dopiero budowa Forum Augusta i całego 

kompleksu forów cesarskich.W VIII wieku p.n.e. teren 

późniejszego forum pokryty był bagnami i dopiero 

działania melioracyjne związane ze zbudowaniem 

kanału odwadniającego – Cloaca Maxima w VII wieku 

p.n.e. spowodowały, iż Rzymianie łaskawszym okiem 

spojrzeli na uzyskane tereny. 



Fontanna di Trevi 
 

 
Fontanna di Trevi jest chyba najbardziej znaną fontanną świata. 

Barokowa fontanna w Rzymie ma 20 metrów szerokości i 26 metrów 

wysokości. Centralnymi postaciami fontanny są Neptun i dwa trytony, 

będące symbolami Kastora i Polluksa.Neptun jest w rydwanie 

zaprzężonym w dwa hippokampy (połączenie konia i ryby). Jeden z 

nich jest spokojny, a drugi wzburzony, co ma symbolizować dwa stany 

morza – ciszę i sztorm. Cztery pory roku są symbolizowane przez 

postacie przy balustradzie (zaprojektowane przez Corsiniego, 

Ludovisiego, Pincellottiego i Queirolego). W niszach znajdujemy 

alegorie Zdrowia (prawa) i Obfitości (lewa).Według legendy imię Trevia 

należy do dziewicy (łac. virgo), która odkryła wodę u źródeł akweduktu. 

Stąd fontanna nazywa się di Trevi, a woda do niej płynąca – Acqua 

Virgo. 

 



Piazza Venezia 

Położony u stóp Kapitolu Plac Wenecki został zbudowany w XV w. i był pierwszym 

renesansowym pałacem w Rzymie. Dziś Piazza Venezia, wraz z górującym nad nim 

pomnikiem Wiktora Emanuela II, zwanym Ołtarzem Ojczyzny, należy do najbardziej 

reprezentacyjnych miejsc w Rzymie. Nazwa placu pochodzi od stojącego tu XV-wiecznego 

Pałacu Weneckiego 



Schody Hiszpańskie  



Colosseo 

Budowa Koloseum rozpoczęła się w roku 72 n.e. na zlecenie cesarza Wespazjana, 

założyciela dynastii Flawiuszów. Ukończenie całego kompleksu nastąpiło dopiero po 

jego śmierci. Budynek początkowo nazywał się Amfiteatrem Flawiusza, nazwa 

Koloseum funkcjonowała dopiero w późniejszym okresie, od powstania nieopodal 

ogromnego posągu cesarza Nerona.Chociaż struktura jest obecnie zniszczona, w 

czasach starożytnego Rzymu posiadał, aż cztery wydzielone poziomy. Najniższy 

poziom stanowił najlepsze miejsca, zarezerwowane dla zamożnych i dobrze 

urodzonych obywateli. Najwyżej położony poziom był przeznaczony dla biednych 

oraz kobiet. Wszystkie poziomy Koloseum były budowane z drewna, więc 

dochodziło do częstych pożarów.Pod ziemią w Koloseum znajdowała się seria 

pomieszczeń z maszynami oraz klatek przeznaczonych dla dzikich zwierząt. 

Mechaniczne urządzenia pozwalały na podnoszenie klatek tak, że zwierzęta pojawiły 

się na środku areny. 

 





                      
Pizza Navona  



Monte  
Cassino  

Wiosną 1944 r. Niemcy z trudem odpierali ataki wojsk sprzymierzonych na Wschodzie i Zachodzie Europy. 

We Włoszech jednak wojska alianckie toczyły walkę niemal o każdy kawałek ziemi. Żołnierze Werhmachtu 

silnie umocnieni w masywie Monte Cassino zagradzali drogę do Rzymu. Trzy ataki aliantów nie powiodły się. 

W czwartym ataku na Monte Cassino, rozpoczętym 11 maja 1944 r., wzięli udział polscy żołnierze II Korpusu 

pod wodzą gen. Władysława Andersa. 18 maja 1944 r., po siedmiu dniach ataku, który kosztował życie 

ponad 1000 polskich żołnierzy, Monte Cassino zostało zdobyte. Na wzgórzu zawisła biało-czerwona flaga. 





Dziękuję za uwagę  


