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PONIEDZIAŁEK    
 
Wspinaczka na Wezuwiusza i imponujący widok na zatokę neapolitańską z wulkanu, pomógł nam 
wyobrazić sobie rozmiar kataklizmu jakim był wybuch Wezuwiusza dla starożytnych Pompejów. 
Wizyta  w  mieście  duchów,  które  przybrały  kształt  ostatnich  sekund  życia  mieszkańców 
Pompejów. Wizyta w Pompejach to ogromne przeżycie i unikalna możliwość poznania starożytnej 
codzienności zastygłej w  roku 79. 
 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK.  

Z położonego nad morzem Tyrreńskim w zatoce neapolitańskiej pięknego miasta Sorrento 

popłynęliśmy w rejs na wyspę Caprii . Nazwa wyspy pochodzi od słowa Kapros (grec. – dzik) lub Capra 

(łac. – koza).  Widok z klifu na morze i wyspę w drodze do rezydencji cesarza Tyberiusza  „Villa Jovis” 

był zjawiskowo piękny. Ruiny Villa Jovis jednej z 12 willi Tyberiusza wskazują, że była ona 

najważniejszą i najbogatszą siedzibą cesarza na wyspie Caprii. 

 

 



 

 

 

ŚRODA 

Podczas zwiedzania Klasztoru św. Benedykta na Monte Casino mogliśmy dowiedzieć się o historii 

tego miejsca i o jednej z najzacieklejszych i najkrwawszych bitew lądowych II wojny światowej. W 

czasie wojny miały tu miejsce walki pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi. Oddział niemieckie 

zajęły górę i ufortyfikował się w ruinach klasztoru, które stały się doskonałym miejscem obrony – 

zdobycie Monte Casino kosztowało życie 30 tysięcy żołnierzy. W skład atakujących wojsk alianckich 

wchodził II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, którego żołnierze 

jako pierwsi zawiesili biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza. Zwiedzaliśmy też polski cmentarz 

wojenny na Monte Casino gdzie spoczywa 1072 żołnierzy polskiej armii.  Zwiedzając Monte Casino 

każdy z nas odczuwał dumę ,że jest Polakiem.  

 

Klasztor św. Benedykta na Monte Casino 

 

 

 



 

 

 

CZWARTEK 

Od ilości zabytków w Rzymie mogło zakręcić się w głowie: Forum Romanum, Kapitol , Plac wenecki, 

Panteon – zrobiły na nas ogromne wrażenie. Zwłaszcza zwiedzanie najbardziej znanego na świecie 

amfiteatru Koloseum wzniesionego w latach z 70 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa – cesarzy z 

dynastii Flawiuszów.  Ogromna budowla mogła pomieścić do 50 tysięcy widzów, będących świadkami 

m.in. walki gladiatorów, walk z dzikimi zwierzętami.  

 

 

 

Koloseum 

 

 

 



 

PIĄTEK 

W tym dniu zwiedzaliśmy Watykan: Placu i Bazyliki św. Piotra, oraz muzeów watykańskich. 

Kontynuowaliśmy też zwiedzanie Rzymu: Piazza Navona , Panteon, fontannę di Trevi. Klasycystyczno-

barokowa Fontanna di Trevi znajduje się w centrum Placu di Trevi i otoczona jest niezwykle 

klimatycznymi kamienicami. Fontanna przylega do Pałacu Poli i tworzy niejako jego fasadę o 

rozmiarach. Fontanna di Trevi to najwspanialsza i największa ze wszystkich włoskich fontann, została 

zbudowana z inicjatywy papieża Klemensa XII. Fontannę zaprojektował Nicola Salvi, a jej budowę 

ukończono w 1776 roku.  Głównym motywem fontanny jest morze. Centralną część fontanny zajmuje 

postać Okeanosa przedstawiona w trakcie ujeżdżania rydwanu z muszli, który ciągną hippo-kampy 

(pół-konie, pół-ryby) przytrzymywane przez postacie trytonów (pół ludzi-pół ryby). Najsłynniejsze 

ujęcie filmowe z Fontanną di Trevi w roli głównej…to scena kąpieli w fontannie Anity Ekberg 

(filmowej Sylwii) z filmu Frederico Feliniego „La dolce vita” (Słodkie Życie 1960). Scena tańca, 

brodzącej w fontannie Anity Ekberg, której partnerem filmowym był Marcello Mastroianni przeszła 

do historii kina i rozsławiła fontannę di Trevi na całym świecie. 

 

 

 


