
 

1 Zwiedzanie 

 

 

  

WENECJA 

[Rok] 

[Wpisz tytuł dokumentu] 
[Wpisz podtytuł dokumentu] 

Tomek PRTomasz ChmuraO.MED.PL 

P R Z Y J A Z N Y  P R Z E W O D N I K  J E D N O D N I O W E J  W Y C I E C Z K I  

T O M A S Z  C H M U R A  



 

2       

  

 

 Jak dojechać do Wenecji ?  

Cieszyłem nią oczy kilka razy, ale 

wierz mi Szanowny Przyjacielu, że 

dopiero za czwartym razem naprawdę 

poznałem to miejsce. 

Pierwszy raz w życiu byłem w Wenecji 

w 1985r. Wybrałem się Fiatem 126p w 

podróż po Italii. Jaka była frajda, a jaki 

strach, gdy  nasze autko rozwijając 

pełną szybkość i wyduszając z siebie 

wszystko co może, było popychane z 

hukiem gromkich trąb ciężarówek. 

Wyraźnie dawano nam znać, że chyba 

nie pasujemy nawet do najbardziej 

wewnętrznego pasa autostrady. 

Po raz drugi, odwiedziłem Wenecję 

gdy dałem się namówić na 33 

godzinną podróż do Hiszpanii 

autokarem. O zgrozo, co za podróż. 

Wszyscy byli zachwyceni dobrocią 

biura podróży i przerwą w Wenecji. 

Teraz wiem, że i tak autobus musi stać 

przez osiem godzin, po przejechaniu 

pewnej ilości kilometrów. I to nie 

dobroć organizatora, tylko zapychanie 

czasu – bo co począć z 50 – cio 

osobową czeladką przez 8 godzin ? 

Pogoniono nas wtedy po Wenecji. 

Po kilku latach, ponownie wybrałem się 

do Wenecji, tylko prywatnym 

samochodem. Ostatnio byłem też 

prywatnym autem, ale po raz pierwszy 

dobrze przygotowany do zwiedzania. I 

wtedy zobaczyłem co chciałem. Wtedy 

poznałem Wenecję. 

Opisuję wycieczkę jednodniową, bo to 

najczęstsze nasze wypady do tego 

miasta. Oczywiście spędzenie nawet 

tygodnia jest zbyt krótkim czasem, by 

zwiedzić całą lagunę. Jednak po 

przeczytaniu tego krótkiego 

przewodnika i przejściu wskazanymi 

przeze mnie wijącymi się wzdłuż i w 

poprzek kanałów uliczkami, pozwoli 

Szanownemu czytelnikowi stwierdzić, 

że rzeczywiście był w Wenecji i poczuł 

jej czar. 

Wracamy do pytania czym dojechać 

do Wenecji: 

1/ Samolot – super środek transportu. 

Obecnie tanie linie lotnicze obsługują 

połączenia Polski z  Wenecją, a 

wcześnie zarezerwowany bilet nie 

stanowi ogromnego wydatku. Niemniej 

jednak lot samolotem ( i to rejsem 

tanich linii lotniczych ), wymusza 

niestety jeden, dwa noclegi w Wenecji 

lub okolicy. Podraża to znacznie nasz 

wypad. Ale pomysł super. 

2/ Autokar – są obecnie połączenia 

autokarowe Polski z Wenecją. Nie 

polecam. Zawsze wybierałem swobodę 

postępowania ( zwłaszcza, jeżeli miał 

to być urlop ). 

3/ Własny samochód – dla mnie 

optymalny środek transportu. Zawsze 

wyjeżdżałem późnym wieczorem i po 

ok. 9 – 10 godzinach, byłem w Wenecji 

( no może, nie tym razem gdy 

podróżowałem „maluchem” ). 

Pozwól proszę, Szanowny czytelniku, 

że w moim przewodniku przyjmę tę 

ostatnią opcję. Jeżeli będziesz jechał 

autokarem, to wysadzą Cię w takim 

miejscu, że i tak swoje zwiedzanie 

zaczniesz z tego samego miejsca co 

ja. 
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Trzeba by zacząć od początku. 

Postawmy sobie pytanie, kto był tak 

głupi by osiedlać się pośród 

malarycznych bagien, dodatkowo 

cuchnących, a jeszcze dodatkowo 

wkładając tyle pieniędzy by 

wybudować tam miasto? 

Jak się zastanowimy to tylko ci, którzy 

byli do tego zmuszeni. I to jest prawdą. 

Spróbuję  to wytłumaczyć. 

Niektórzy mówią, że: Wenecja była jak 

podrzutek unoszący się na wodach 

pośród szuwarów. Dlatego Miasto 

musiało kombinować, kraść i 

improwizować. 

Historyczną datą założenia Wenecji 

jest 23 marca 421 roku naszej ery. 

Podkreślam to, bo jak sobie 

uzmysłowisz Szanowny czytelniku,  

była założona około 1200 lat od daty 

założenia Rzymu. Wenecjanie też 

pracowali nad swoją legendą ( ale o 

tym trochę dalej ). 

W odróżnieniu od rzymian, Wenecja 

zawsze była wolna i chrześcijańska, 

ale bez wspaniałego dziedzictwa 

Rzymu. 

Po upadku Rzymu, pierwsi osadnicy 

przywozili ze sobą trochę pamiątek ze 

swoich zwalonych, bądź spalonych 

domów.  

Barbarzyńskie hordy, które zdobyły 

Rzym dalej goniły rzymian, a oni ukryli 

się w tak niekorzystnych warunkach 

środowiskowych, ale w bardzo 

korzystnych obronnie. 

Masowe migracje zaczęły się ok. roku 

568, kiedy to Goci najechali okolicę 

Padwy i Altino. Mieszkańcy tych ziem 

uciekali na lagunę. 

Abyśmy wiedzieli oboje o czym mówię, 

rozłóż teraz  załączoną mapę Wenecji. 

Zobaczysz tam kilka wysp: Murano, 

Burano, San Michele, Torcello i inne. 

Wszystkie należą do Wenecji. 

Właśnie ci uciekinierzy wpierw osiedlali 

się na tych małych wysepkach. 

Stolicą dawnej Wenecji była wysepka 

Torcello. Była ona wasalem 

Wschodniego Bizancjum. Wysepka ta 

była takim wysuniętym portem 

Bizancjum handlującym z Zachodem. 

Wenecja nigdy nie żyła z rolnictwa ( 

nie była feudalna ). Od początku 

swego istnienia żyła z handlu ( i 

grabieży - to tak na marginesie, dalej 

sam takie wnioski wyciągniesz ). 

Kupiectwo rosło w siłę dzięki 

protekcjom i monopolowi. Środkiem 

płatniczym była sól i solone ryby ( 

zwane jadalnym pieniądzem ). Już w 

VIII w kupcy weneccy docierali do 

Lombardii  i sprzedawali tam jedwab, 

aksamit, pawie pióra i drogocenne 

futra. 

Wenecja była położona na skraju 

dwóch różnych światów: muzułmańsko 

Osoby podróżujące z dziedmi 

wymagającymi jeszcze wózka 

– konieczne nosidełko, a 

wózek jak najlżejszy ( rodzaju 

„laski”). Brak podjazdów, a do 
pokonania będziecie mieli 

ogrom mostków i schodów.  
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- bizantyjskiego Wschodu i łacińsko - 

germańskiego Zachodu. Stanowiła 

bramę Zachodu na Wschód. I 

znakomicie to wykorzystała. 

Handlowała kadzidłami, przyprawami, 

jedwabiem ze Wschodu oraz solą i 

pszenicą z Zachodu. Idealne położenie 

Wenecji powodowało, że kontrolowała 

spływ rzek z północy Włoch do morza. 

Czarną stroną handlu wenecjan był 

handel niewolnikami, którzy wywodzili 

się głównie ze Słowian, ale wśród nich 

byli  też Grecy i Anglosasi. Później 

rząd zakazał handlu niewolnikami, bo 

zakazywało to chrześcijaństwo. 

Niemniej jednak sprytni wenecjanie 

dalej parali się tym procederem 

mówiąc, że Słowianie to poganie a nie 

chrześcijanie. 

Kiedy ludność przeniosła się na 

bezpieczną wyspę Rivo Alto ( wysoki 

brzeg ) - dzisiejsza właściwa Wenecja - 

wtedy narodziła się prawdziwa 

Wenecja. 

Wenecja tak naprawdę została 

wybudowana nie na wodzie - tylko w 

wodzie. Wenecja nie stoi na palach i 

słupach, tylko na błotnych 

grzęzawiskach i skrawkach piasku 

rozdzielonych kanałami. Oczywiście 

wbijano pale ( drzewo dostarczały 

pobliskie Alpy, a jak się skończyło to 

Dalmacja - dzisiejsza Chorwacja ) ale 

tylko po to by wysepki z piasku nie 

rozmyły się. Wbijano je bardzo ciasno, 

tak że nie przepuszczały one wody. 

Zagłębione w słonej wodzie i brak 

dostępu do nich powietrza ograniczał 

rozwój bakterii gnilnych, które 

spowodowały by zgnicie drewnianych 

bali. I to jest cała tajemnica budowy 

Wenecji. Oczywiście ówcześni 

murarze, stawiający fundamenty na 

tych ograniczonych palami wysepkach 

nie przewidzieli destrukcji dna i to jest 

obecnie największy ( prócz corocznego 

zalewania ) problem Weneckich 

budowli. 

Wracając do złotego wieku Wenecji, 

ograniczyła ona w znacznym stopniu 

rozwinięte piractwo na Adriatyku. 

Niestety piractwo nadal szerzyło się na 

morzu Jońskim i Egejskim. Wenecjanie 

szybko rozbudowywali swoją flotę, tak 

że stali się wiodącą potęgą morską na 

Morzu Śródziemnym. 

Jednak coraz częściej musieli stawiać 

czoła konkurencji z Pizy i Genui, a 

później Portugalii. 

Nastał czas wypraw krzyżowych              

(zapoczątkował je Papież Urban II w 

1095r. ). Celem ich była obrona 

Bizancjum i wyzwolenie Ziemi Świętej. 

Wenecjanie szybko zorientowali się, że 

na tych wyprawach można dobrze 

zarobić i ochoczo zaangażowali się w 

projekt Papieża. 

Zawsze statki wracały obładowane 

łupami. Punktem zwrotnym była 4 

wyprawa krzyżowa ( 1201-1204r. ), 

kiedy to wenecjanie złupili 

Konstantynopol - stolicę Cesarstwa 

Bizantyjskiego i pozbawili tronu 

Cesarza. 

Z wyprawy tej przywieźli dwie bardzo 

ważne rzeczy, które do dzisiaj można 

oglądać w muzeum bazyliki Św. 

Marka: Madonne Nikopeiską ( ikona z 

X w. obecnie zdobi Ołtarz Dziewicy w 

Bazylice Św. Marka - wcześniej była 

ona na sztandarach legionów 

bizantyjskich - to coś takiego dla 

Bizancjum jak dla nas Matka Boska 

Częstochowska ) oraz rumaki ciągnące 

rydwan ( kopie są nad wejściem do 
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Bazyliki, a oryginały w muzeum ), które 

wcześniej zdobiły stadion w 

Konstantynopolu. Historia tych 

rumaków jest dość długa - później do 

niej wrócimy ( "pożyczali" sobie ich 

różni władcy - np. Napoleon Bonaparte 

).Vide fotka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu widać dwa, a pozostałe dwa są w 

renowacji ( jak dojrzysz Szanowny 

czytelniku, to dalej zaczyna się taka 

ściana obita deskami ( to tam są te 

dwa brakujące ). Mam fotki z czterema, 

lecz z analogowego aparatu z 

poprzednich pobytów. Myślę, że ty 

zrobisz cztery. 

Wenecjanie pokonali i konkurentów z 

Pizy ( bitwa pod Rodos ) i później 

genuańczyków. Jednak przebiegli 

genuańczycy odzyskali na rzecz króla 

Konstantynopol i z powrotem posadzili 

go na tronie, a wenecjanie stracili 

dotychczasową kontrolę nad tymi 

szlakami handlowymi. Wenecjanie nie 

odpuszczali doszło do następnej 

wojny, którą wygrali. 

W XIV w.  w Wenecji wybuchła 

epidemia dżumy i zdziesiątkowała 

społeczeństwo. Przed epidemią 

Wenecja miała ok. 160 000 

mieszkańców i mógł z nią rywalizować 

w Europie Paryż ( 100 000 ). Wyobraź 

sobie jak dużo osób zginęło, że 

Wenecja potrzebowała następnych 

200 lat by odbudowała swoją 

populację. 

Wenecja urosła do rangi Królowej 

Mórz.  

Jednak wiek XVII stał się dla Wenecji 

klęską. Jej imperium i wielkość oraz 

wpływy kurczyły się. Habsburgowie 

wybudowali ogromne stocznie w 

Trieście i  podżegali piratów do 

ataków. Dodatkowo zaczynały się 

konflikty z Papieżami. Wenecjanie 

zawsze podkreślali że: Po pierwsze 

jesteśmy wenecjanami a dopiero 

później chrześcijanami. Papież uważał, 

że wenecjanie podchodzą zbyt 

radykalnie do protestantów, a 

dodatkowo wenecjanie odrzucili 

uchwałę Papieża, że tylko on może 

powoływać i odwoływać patryjarchę 

Wenecji i nie musi się pytać o to 

wenecjan. Spory doprowadziły do 

ekskomuniki wenecjan. Jednak po roku 

Papież poczuł że zrobił błąd, a 

wenecjanie twardo obstawiali przy 

swoim i ekskomunikę cofnął. 

Wenecja nie chciała przystawać do 

żadnej z wojen, chciała utrzymać 

swoją neutralność ( mówię o wojnie o 

sukcesję hiszpańską, austriacką i 

francuską ) i praktycznie wyleciała z 

politycznej areny Europy. 

Kiedy wybuchła Rewolucja Francuska, 

a Napoleon był uwikłany w wojnę z 

Austrią, postanowił szybko rozprawić 

się z możnowładztwem w Wenecji. W 

1796r wkroczył do Wenecji, a w 1797r. 

rząd dożów podał się do dymisji. 

Podczas posiedzenia Wielka Rada ( 

Consilia Magiorre ) uznała Śmierć 

Republiki. Później przy zwiedzaniu 
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zabytków powiem Ci co nawyprawiał 

Napoleon w Wenecji, ale to właśnie on 

dał ostateczny kształt Placowi Św. 

Marka. 

Napoleon oddał Wenecję Austrii, która 

panowała tam kilka lat, aż do 

momentu, kiedy wenecjanie 

opowiedzieli się za przyłączeniem do 

Zjednoczonego Królestwa Włoch. 

I-szą Wojnę Światową Wenecja 

przeżyła nietknięta tylko dlatego, że 

jako pierwsza znalazła się na liście 

miast dziedzictwa kulturowego które 

nie mogą tknąć ani koalicjanci państw 

osi ani alianci. 

To w zasadzie wszystko i to pokrótce z 

historii Wenecji. 

Zostały nam jeszcze dwie sprawy - 

relikwie Św. Marka i ich wykradzenie 

przez wenecjan z Aleksandrii oraz 

system rządów w Wenecji. 

 

Historia relikwii Św. Marka. 

Wenecjanie, jak już wiemy trudnili się 

nie tylko handlem, ale łupieniem innych 

narodów. Rzeczywiście wybrali się do 

Aleksandrii ( kraj muzułmański ) w 828 

roku z zamiarem wykradzenia z 

muzułmańskich rąk relikwii Św. Marka. 

Wykradli je podstępem, wywożąc 

mułami, które ciągnęły wóz z beczkami 

wypełnionymi mięsem wieprzowym. 

Muzułmanie nie jadają świń, bo to 

grzech więc nie sprawdzali co jest w 

beczkach. I tak udało się przywieźć 

relikwie do Wenecji. 

Niemniej jednak nie było ich gdzie 

złożyć. Nie było miejsca godnego. 

Zaczęto więc budować bazylikę ( 

obecną bazylikę Św. Marka ), którą 

ukończono w 834r. 

Została ona wybudowana na planie 

krzyża 5-cio ramiennego z 5 - cioma 

kopułami ( sama widzisz, że Wenecja 

była zawsze bliżej Bizancjum niż 

Zachodu  - krzyż 5-cio ramienny jest 

krzyżem bizantyjskim ). Złożono 

relikwie pod ołtarzem bazyliki. 

Jednak bazylika spłonęła prawie 

doszczętnie ( teraz nie pamiętam 

chyba w 912r ) i tak naprawdę to do 

dzisiaj nie wiadomo czy te relikwie 

jeszcze tam są czy też spłonęły. Dla 

nas wierzących to są. Historycznie - 

nie wiadomo. 

Bazylika jest główną atrakcją Wenecji i 

trzeba ją zwiedzić i tam wejść ( chociaż 

kolejki są duże a wstęp kosztuje ok. 5 

EUR ). W głównym ołtarzu jest 

Madonna Nikopeiska ( o niej już wiesz 

) a ściany ( 4000m2 !!!!!!!!!!! ) wyłożone 

są mozaikami z miniaturowych złotych 

płytek!!!!!!!!!!!!!!!!! Bajka z Krainy 

Tysiąca i Jednej Nocy. To Was olśni i 

wierzcie mi, że nigdzie na świecie nie 

zobaczycie takiej perełki. Warto usiąść, 

pomodlić się, zajrzeć w każdą dziurę, 

unosić co chwila głowę i podziwiać. 

Zostanie Wam to na całe życie. Drugim 

powodem, dla którego warto odwiedzić 

nie tylko bazylikę ale też kościoły w 

Wenecji jest ogromna ulga od upałów - 

czujesz się tam jak w klimatyzowanych 

pomieszczeniach. Niestety w środku 

bazyliki nie można fotografować :( 

Zwróć uwagę na zdjęciach na znajome 

Ci już konie z Konstantynopola. 
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System rządów w Wenecji 

Pewien dumny wenecjanin powiedział 

kiedyś:" Starożytne republiki greckie 

nie przetrwały więcej niż 450 lat, 

rzymskie 700, a nasza ma już ponad 

1000". Jest w tym bardzo dużo 

przesady, jednak należy przyznać, że 

konstytucja wenecka zachowała się w 

niezmienionym stanie od 1310 roku do 

upadku republiki w 1797.  

Pomimo różnych zawirowań 

politycznych, potęga Wenecji była 

oparta na bardzo silnych rządach, 

które były mieszaniną monarchii ( tak 

jakby rządził król ), patrycjatu ( słowo 

pochodzi od rządów ojcowskich w 

rodzinie ) i demokracji. System 

wyborczy był bardzo skomplikowany, a 

to tylko po to by nie dopuścić do 

władzy innych ( chronił osobę rządzącą 

i ułatwiał wybór w rodzinie rządzącej ) - 

i gdzie tu mowa o demokracji???? 

Niestety tak było. Niektórzy mówią, że  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skłonność Włochów do korupcji ma 

korzenie właśnie w Wenecji. 

Przed wyborami na burmistrza, 

członkowie Wielkiej Rady ( Maggior 

Consiglio - główny organ państwowy 

Republiki ) zbierali się przed Pałacem 

Dożów. Coi bogatsi z nich próbowali 

kupić głosy zubożałej szlachty ( to 

dopiero republika i demokracja!!!!! - ale 

w Polsce też tak bywało w wyborach 

do Sejmu i to całkiem niedawno ). 

Kupowano głosy od bezdomnych i 

pijaków za kasę lub flaszkę wódki - a 

sprawa Renaty Begger??? - niedaleko 

odstajemy od tradycji weneckiej ). 

Wielka Rada wyznaczała urzędników i 

uchwalała prawa. I TO ZAPAMIĘTAJ: 

Nie miała prawa zgłaszać uchwał, 

jednak miała prawo weta. Jedną z ich 

najważniejszych funkcji był wybór 

Doży. Rada zasiadała w Pałacu 
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Dożów. Centralne miejsce na ławie 

Św. Marka zajmował Doża, a wokół 

niego gromadziła się szlachta. Wielka 

Rada, skupiająca reprezentantów 

miasta z czasem stała się elitą 

weneckiej arystokracji. 

W 1297r. w ramach reformy 

tzw."Zamknięciem Wielkiej Rady" 

zwiększono liczbę członków Rady do 

1000!!!!! i włączono do państwowej 

służby wszystkich szlachciców powyżej 

26 roku życia. Kilkanaście lat później 

członkostwo w Radzie stało się 

dożywotnie. W ten sposób, w XVI w. 

Rada liczyła już kilka tysięcy 

przedstawicieli. Była to niewdzięczna 

służba, bo wymagała długich 

posiedzeń w soboty i niedziele i to za 

darmo ( nic nie płacono!!!! ). 

Senat zgłaszał Radzie projekty uchwał, 

prowadził debaty i tworzył klasę 

rządzącą. Utworzony został ok. roku 

1250 spośród członków Wielkiej Rady i 

liczył ok. 60 osób. Senatorom 

pomagało ok. 100 osób nie mających 

prawa głosu ( tzw. ex officio ). 

W 1310 roku ustanowiono tzw. Radę 

Dziesięciu, strzegącą praw konstytucji i 

Republiki. Na czele tych najstarszych 

10 senatorów stał Doża. Rada ta nie 

przyniosła sławy Wenecji. Stworzyła 

pierwszą tajną policję, która 

denuncjowała i szpiclowała wenecjan. 

Rozwiesiła ona w każdym zakątku 

miasta takie charakterystyczne 

skrzynki ( nigdy nie udało mi się ich 

znaleźć i zrobić fotki - może Tobie się 

to uda i prześlesz mi ją do mojego 

zbioru ). Skrzynki te miały kształt głowy 

z otwartymi ustami ( nazywały się 

booccane di leoni - głowy lwów ). 

Każdy z wenecjan mógł napisać donos 

na sąsiada i wrzucić do tej skrzynki, a 

policja skrupulatnie sprawdzała 

donosy. 

Wenecja była miastem - państwem, w 

którym władzę sprawowała 

arystokracja. Libra d' Oro ( złota księga 

) spisana ok. 1506r. zawierała spis 

wszystkich arystokratów ( jeżeli osoby 

nie było w księdze znaczyło że nie jest 

arystokratą i taka osoba nie mogła 

pełnić wysokich funkcji w państwie ). 

Wpis taki dokonywano za wybitne 

zasługi dla Państwa, ale też można go 

było sobie kupić ( pewnie za niemałe 

pieniądze ). Jednak musiało upłynąć 

wiele czasu ( czasem kilka pokoleń ) 

aby zostać wykreślonym z rejestru 

nieszlacheckich rodów. 

W tym społeczeństwie patrycjusze nie 

używali specjalnych tytułów, a ich 

pałace nazywano po prostu domami ( 

Ca' ) Nie było specjalnych dzielnic ( 

szlachta, arystokracja i pospólstwo 

mieszkali obok siebie ). Kupcy, którzy 

stali o wiele niżej niż patrycjusze byli 

bardzo bogatym społeczeństwem. 

Kupcom wolno było zakładać placówki 

handlowe w granicach imperium, a 

elita mieszczańska dostarczała 

urzędników państwowych. 

To tyle o rządach. Nie wymieniłem tutaj 

żadnego z Dożów po imieniu, bo nie o 

to chodzi . Niemniej jednak wielu z nich 

nie dożyło do końca swoich kadencji. 

Byli truci, mordowani lub wypędzani a 

ich majątki konfiskowane ( skąd my to 

znamy??? - z Rzymu ). 
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Zaczynamy naszą wycieczkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak popatrzysz na mapkę Wenecji to 

nie ma innego wyjścia jak wjechać do 

niej przez długą groblę. Piękny widok – 

dwupasmowa, długa droga i z boku 

jeżdżące pociągi - czy wiesz, że 

podróż z Wenecji do Rzymu trwa tylko 

3 godziny pociągiem??? ). 

Parkingi są w Wenecji tylko dwa ( ale 

za to ogromne ). Jeden wielki 

betonowy plac gdzie mogą wjechać 

autokary ( i Ty pewnie tam się 

znajdziesz jeżeli nim przyjedziesz) - 

nazywa się Tranchetto ( znajdź na 

mapie ). Drugi przyjmuje tylko auta 

osobowe i znajduje się już trochę 

wewnątrz Wenecji na Piazzale Roma ( 

Placu Rzymskim ). Jeżeli przyjedziesz 

prywatnym samochodem, polecam ten 

parking ( jest to parking wielopiętrowy, 

zadaszony – po powrocie nie wsiadasz 

do rozgrzanego do czerwoności 

samochodu ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy już przeżyłeś pozostawienie 

swojego wypieszczonego , 

ukochanego i bezbronnego autka w 

rękach nieznanego „kochanka” i co 

gorsza musiałeś jeszcze zapłacić 20 

EUR to teraz musisz podjąć ważną 

decyzję. 

Masz kilka wyjść: 

1/ albo udać się z przewodnikiem, albo 

samemu ( jeżeli przeczytasz to 

dokładnie, przygotujesz się do tej 

wycieczki uczciwie, to proponuję  

drugie wyjście ). Zapytaj się o której 

jest zbiórka i odjazd i uciekaj w 

samotności zwiedzać Wenecję. 

2/ płynąć z Tranchetto na plac Św. 

Marka promem ( prom - rodzaj 

tramwaju wodnego to po włosku 

traghetto koszt przejazdu 5 EUR / 

osobę ) i wracać na parking pieszo ( 

nie polecam ), lub odwrotnie iść pieszo 

na plac Św. Marka i wracać promem ( 

zawsze wybierałem to wyjście ). 

Konieczne zabranie ze sobą 

butelki wody mineralnej, i 

nakrycia głowy. Mężczyźni 

długie spodnie i oboje jakieś 

dodatkowe okrycia ramion. 

Uwaga! Służba ochraniająca 

zabytki, może nie wpuścid np. 

do Bazyliki osób w krótkich 

spodenkach lub „rybaczkach” i 

w koszulach z odsłoniętymi 

ramionami. 

Uwaga ! Nie obawiaj się, gdy 

parkingowy poprosi Cię o 

zaparkowanie i pozostawienie 

otwartego auta z kluczykami 

w stacyjce. Nic Ci nie zginie. 

Twoje auto może byd w tym 

czasie kilka razy przestawione. 

Koszt parkowania 20 EUR 
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Dlaczego? Ponieważ rano człowiek 

jest bardziej rześki, a i upały tak nie 

doskwierają. Kiedy dojdziesz do Placu 

Św. Marka będziesz bardzo zmęczony 

ale i upojony ogromem śliczności które 

widziałeś ( a i upał nie taki duży ). 

Ukoronowaniem wszystkiego będzie 

40min. podróż po Canale la Grande 

właśnie traghetto, gdzie otrzymasz 

dodatkową dawkę adrenaliny 

oglądając Ca'. 

Tak więc uważam, że rozsądniejsza 

jest ta druga droga ( powrót tramwajem 

na parking a na nóżkach na Plac Św. 

Marka ) i tą Cię poprowadzę. 

Jak widzisz z mapki jest tylko jedna 

droga z Tranchetto na Piazzale Roma i 

musisz ją przejść. Uważaj na duży 

ruch na Piazzale Roma ( niezbyt 

ciekawe miejsce ( dużo samochodów 

osobowych oczekujących na wjazd na 

parking, do tego autobusy, ogrom 

skuterów ). Jest to ostatnie miejsce 

gdzie w Wenecji spotkasz samochód, 

motor czy rower. ( vide zdjęcia  robione 

pod słońce ). 

 

 

Oglądając się wokół siebie zobaczysz 

wysoką wieżę kościoła ( vide zdjęcie ).  

 

Jest to największy kościół po lewej 

stronie Canale la Grande, siedziba 

weneckich franciszkanów i nazywa się 

Santa Maria Gloriosa dei Frari. Jak się 

zagubisz w zakamarkach to spytaj się: 

Dove Santa Maria Gloriosa dei Frari? 

lub Dove Frari? Ale nie ma możliwości 

się zgubić. Wieża jest ogromna i góruje 

nad budynkami. Wybierz kierunek i wal 

śmiało. 

Bedziesz mijał  urocze malutkie kanały, 

łukowate mostki i będzie się robił coraz 

większy tłok. Pozadzieraj głowę i 

popatrz na piękne balkony i ogrody na 

dachach. Może spotkasz jak ja 

ogromne jaśminy ( vide zdjęcie).  
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Znajdujesz się w dzielnicy Santa 

Croce. 

Santa Maria Gloriosa dei Frari - jest 

to szczyt weneckiego gotyku z 

roślinnymi ornamentami. Wzniesiony 

jest na planie łacińskiego krzyża z 

trzema nawami. UWAGA!!! w dni 

powszednie otwarty od 9.00 - 18.00 w 

niedzielę od 13.00 - 18.00. Jest to 

największy i najwspanialszy kościół 

gotycki w Wenecji. Franciszkanie 

zadomowili się tu w XIII w, a pierwotny 

kościół został przebudowany w XIV i 

XV w. Sąsiadujący z kościołem 

klasztor jest miejscem 

przechowywania całych archiwów 

weneckich ( tak więc są tam papiery 

dokumentujące 1000 letnią historię 

Wenecji ). Zaczym wejdziesz do 

kościoła siądź w jakiejś kawiarence w 

cieniu uliczek do niego przylegających 

i napij się wody lub kawy ( vide zdjęcie 

).  

 

Posiedź trochę, posłuchaj ludzi, 

pozadzieraj głowę. Poobchodź kościół i 

klasztor i porób zdjęć. Wejście do 

kościoła jest płatne ( chyba 5 EUR ), 

ale musisz wejść choćby na 

przedsionek!!!! - kasy są w środku i 

nawet nie płacąc możesz coś 

zobaczyć. Co? 

Przede wszystkim dwa  dzieła Tycjana 

( jedno na zdjęciach poniżej ).  
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Jedno z tych dzieł jest w głównym 

ołtarzu - Wniebowzięcie, a drugie 

dzieło jako jeden z ostatnich obrazów 

w prawej nawie ( Madonna Rodziny 

Pesaro ). 

Opowiem Ci o tych dwóch obrazach ( 

masz je oba poniżej ). 

Wniebowzięcie - rewolucyjny charakter  

tego dzieła zniechęcił początkowo 

franciszkanów, ale w końcu ulegli jego 

urokowi, a dzieło przyniosło artyście 

sławę światową. Stoisz przed czymś 

znakomitym i cudownym. Powinieneś 

poczuć tę atmosferę całym ciałem. 

Tycjan namalował ołtarz a latach 1516 

- 1518 i przedstawia matkę Boską 

unoszącą się do nieba na obłokach 

podtrzymywanych przez cherubiny. 

Tycjan zastosował niezwykły zestaw 

barw: złociste niebo, jaskrawo 

czerwone szaty Marii. Zapiera to dech. 

Tycjan umieścił swój obraz na wprost 

prześwitu chóru. Co stanowi, że gdy 

spojrzymy w stronę ołtarza wielkie 

dzieło przyciąga od razu wzrok. 

 

 

Uwaga – w muzeach i 

kościołach nie można 

fotografowad, używając 

lampy błyskowej. Stąd, 

kupując aparat, zwródcie 

uwagę, czy ma funkcję 

fotografii w muzeum. 

Przydaje się też mały statyw, 

szczególnie gdy robicie zdjęcia 

z dużym zoom-em. 
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Madonna rodziny Pesaro - przedstawia 

członków rodziny Pesaro ( sponsorów i 

patronów Tycjana ). Młody 

spadkobierca rodziny spogląda ze 

spokojem na widza. Był to pierwszy 

obraz w chrześcijaństwie, który 

pokazywał rzeczy święte, połączone z 

doczesnością. Czyli pierwszy który 

połączył sacrum z profanum. Nigdy nie 

udało mi się zrobić zdjęcia ( obraz był 

ostatnio w renowacji a poprzednio gdy 

tam byłem kościół był zamknięty ). 

 

 

Nie wychodź jeszcze.  

W lewej nawie, zaraz przy wejściu jest 

trochę rażąca jak na gotyk piramidalna 

budowla. I rzeczywiście nie powstała 

ona w gotyku tylko znacznie później. 

300 lat po śmierci Tycjana, niejaki 

Canova ( trochę o nim powiemy przy 

okazji odwiedzin  Rzymu  - ale jeden z 

wielkich rzeźbiarzy i architektów 

) postanowił wybudować mauzoleum, 

w którym złożono by ciało Tycjana. 

Niestety sam umarł i pochowano go w 

tym grobowcu, a w zasadzie jego 

serce. Moim zdaniem niesamowity 

wygląd i wrażenie białego marmuru ( 

vide zdjęcie ).  

 

Można tam jeszcze siedzieć z godzinę, 

bo i chłód jest miły. 

Wychodząc z kościoła pooglądaj się 

jeszcze za nim. Przejdź mostek nad 

kanałem płynącym tuż przed kościołem 

i kieruj się w uliczki w stronę prawą. 
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Nie daj się naciągnąć na przejażdżkę 

gondolą ( jest to przyjemne, ale 

kosztuje bardzo dużo - ok. 100USD, a 

jak Ci zaśpiewają lub zagrają na 

harmoszce to i 150 USD lub nawet 

EUR!!!!! ). 

 

Idziemy dalej i kierujemy się na 

Campo San Polo ( zdjęcie poniżej ) . 

 

 

Campo San Polo - czyli Plac Świętego 

Pawła jest to największy plac na 

lewobrzeżnej części Wenecji. Dawniej 

odbywały się tu różne zabawy i gry 

ludu weneckiego z gonieniem byka 

włącznie. Jest to serce malowniczej 

dzielnicy Wenecji Santa Polo. Nie ma 

tam dużo cienistych miejsc i każdy 

szybko ucieka, ale warto zatrzymać się 

tutaj na chwilę i przypomnieć sobie 

historię Casanovy. Jeżeli chce Ci się 

przejść i znaleźć Nr  domu 2169-2170 

to stoisz przed Palazzo Soranzo. 

Pałacem głównego patrona Casanovy. 

Kilka słów o tym człowieku: 

Casanova to synonim uwodziciela. Żył 

w latach 1725 - 1798. Nie można 

powiedzieć o tym wenecjaninie, że 

stronił od draństw. Skakał „z kwiatka 

na kwiatek”, był fałszerzem i oszustem. 

Niezwykłe powodzenie Casanova 

zawdzięczał swojemu urokowi i 

przebiegłości. 

Wpierw Casanova próbował zostać 

księdzem i nawet wygłosił kazanie - w 

kościele San Samuele ( w innej 

dzielnicy Wenecji ).Ze swojego domu 

miał bardzo blisko do największych 

salonów Wenecji. Urodził się w 

rodzinie aktorskiej i od najmłodszych 

lat musiał liczyć tylko na siebie. 

Pomimo zaniedbań rodziców podjął 

studia prawnicze i wykorzystywał 

bogatych patronów do swojej kariery. 

Gdy jednak plany zostania księdzem i 

prawnikiem spaliły na panewce zajął 

się muzykowaniem, hazardem i 

szpiegostwem. Był przyjmowany w 

najlepszych kręgach weneckiej 

arystokracji. Stąd była prosta droga do 

sypialni arystokratek. W 1755r. został 

aresztowany pod zarzutem 
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przynależności do weneckiej masonerii 

( co nie było prawdą, ale mu to 

udowodniono ). Więziony w Pałacu 

Dożów w tzw. ołowianych strychach ( o 

tym przy okazji Pałacu Dożów ). Podjął 

ucieczkę i jako jedynemu w historii 

tego więzienia z powodzeniem. 

Przebrał się za kobietę i tym oszukał 

strażników. Dostał się po dachach do 

Mostu Westchnień ( dalej o tym 

powiemy ), wsiadł na gondolę i 

odpłynął do Mestre ( robotnicza 

dzielnica Wenecji na lądzie - w 

zasadzie to już inne miasto, pełne 

fabryk i rafinerii - można to zobaczyć 

jadąc po grobli do Wenecji - okropny 

dysonans i czarny widok ). Ukrywał się 

kilka lat, ale wrócił do Wenecji jako 

szpieg Inkwizycji ( tej samej, która go 

wcześniej złapała i osądziła ). Jednak 

wobec wytoczonego mu procesu o 

zniesławienie, został osądzony i 

wygnany z Wenecji. Bez trudu 

przekraczał granice, mieszkał w 

Londynie, Paryżu i na rosyjskim 

dworze Katarzyny II. Pracował jako 

dyplomata w Wiedniu i dyrektor loterii 

państwowej!!!!! O Boże!!!!!...... w 

Paryżu. Był dyrektorem biblioteki w 

królewskiej letniej posiadłości królów 

Czech w Waldenstein ( tam spisał  

swoje pamiętniki ). Zmarł w nędzy. 

Kiedy umierał powiedział: Żyłem jak 

filozof, a umieram jak chrześcijanin. 

Campo San Polo łączy się z Casanovą 

tym, że kiedy zajmował się 

muzykowaniem, często przebywał na 

tym placu i grał. To tutaj zauważył go 

senator Bragadin, który wkrótce stał 

się jego głównym patronem w Wenecji. 

Casanova bez zmrużenia oka puszczał 

w Casino ( można do dziś go zobaczyć 

płynąc Canale la Grande ) pieniądze 

patrona. 

Jak będziesz miał chęć warto ( nie 

musisz ) zobaczyć i wejść do kościoła 

San Polo ( na placu w południowo-

zachodniej części ). Zobaczysz tam 

Wniebowzięcie i Ostatnią Wieczerzę 

Tintoretta ( malarz wenecki, tłumacząc 

jego nazwisko dosłownie: farbiarz - a 

to dlatego, że jego ojciec był 

farbiarzem skór ). Zdjęcie Ostatniej 

Wieczerzy poniżej 
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Dalej idziemy w stronę najbardziej 

znanego z mostów Wenecji - Ponte 

Rialto. 

I teraz zaczynają się schody :). Tak 

rzeczywiście, to jest ich bardzo dużo w 

Wenecji ( ciągle wchodzisz na mostek i 

z niego schodzisz ). Dlaczego schody? 

Bo zaczynają się bardzo wąskie i 

ciasne uliczki i tu rzeczywiście można 

się zgubić. Rada jest jedna: idź za 

tłumem!!!. To też taka dobra życiowa 

rada jeżeli chcesz osiągnąć średnią. 

Jeżeli chcesz zrobić coś wielkiego: to 

idź pod prąd - uparcie do 

wyznaczonego celu, pomimo tego, że 

tłum będzie cię potrącał, wytrącał. 

Zostanie Ci dużo siniaków, ale cel 

osiągniesz większy niż inni. 

Wracamy do Wenecji - patrz na strzałki 

na domach i szukaj kierunku ( Ponte 

Rialto ). To tam musimy się dostać. 

Zwracaj uwagę na małe uliczki, 

zadzieraj głowę i popatrz na stare 

podbicia dachów, otwarte okiennice, 

zwisające kwiaty z ogrodów na 

dachach. Tutaj też możesz sobie kupić 

pamiątkę ( proponuję słynne na cały 

świat szkiełko z Murano - np. 

przywieszka na łańcuszek - ceny różne 

w zależności od wielkości od 5 do 25 

EUR, ale takie za 8 EUR jest dość 

fajne, albo Wenecką maskę - 

UWAGA!!! TARGUJ SIĘ!!!! Czym 

dłużej tym lepiej!!!! Zawsze opuszczają 

z ceny. Jak nic nie utargujesz możesz 

sobie powiedzieć - Jestem Dupa. Te 

same pamiątki czym bliżej placu Św. 

Marka tym droższe.  

 

Poniżej kilka zdjęć z tej okolicy. 

 

 

 

Jest też tutaj pora by gdzieś przysiąść i 

coś zjeść ( jakaś cienista restorante ) - 

pooglądaj ceny i czy tzw. coperti są 

wliczone w cenę. Coperti to taka 

dodatkowa opłata za obsługę i miejsce 

siedzące w restauracji w całych 

Włoszech. Może kosztować 1-5 EUR 

od osoby. Jeżeli jest napisane coperti 
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inclouded - tzn. że w cenach dań jest 

już coperti. Często na samym dole 

menu jest napisane ile kosztuje 

coperti, np. coperti 2 EUR per persona. 

Niestety musisz się liczyć z wydatkiem 

rachunek + coperti. Coperti nie jest 

napiwkiem!!!!!! Napiwki daje się lub nie. 

Jeżeli dajesz to ok. 10% wartości 

rachunku. 

Idziemy dalej. 

Ulice trochę zaczynają się rozszerzać, 

aż wchodzisz na prawdziwy targ. 

UWAGA NA TOREBKI, TELEFONY 

KOMÓRKOWE i APARATY!!!!!! I tam 

zobaczysz zatrzęsienie różnych 

pamiątek, ale także kwiatów i owoców. 

Jesteś przed wejściem na Ponte 

Rialto. ( zdjęcia poniżej). 

 

 

 

 

Tak więc przeciskając się przez tłum 

turystów dotarliśmy dość stromymi 

schodami na Most Wysokiego Brzegu - 

Ponte Rialto. 

Opowiem  coś o nim: 

Ponte Rialto - Rialto nie obejmuje 

tylko nazwy mostu. To jedna z bardziej 

eleganckich dzielnic Wenecji - Rialto    

( dzielnica obejmuje całe zakole 

Canalle la Grande ), z mnóstwem 

drogich kafejek i restauracji, ale także 

targowisk. Nazwa wywodzi się od rivo 

alto ( czyli wysoki brzeg ). Tak 

nazywała się pierwsza osada 

wenecka, która stała się potem stolicą 

weneckiego państwa. 

Dzielnica ta była targana w historii tak 

przez wodę, jak i przez ogień. Bodajże 

w 1512 r. całkowicie spłonęła w 6 

godzin. Ostała się tylko wieża kościoła. 
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Kiedy wejdziesz na most ( na jego 

lewą stronę ) będziesz miał widok tzw. 

Grande Volta Canalle la Grande ( 

wielki zakręt Kanału la Grande ) - 

zapierający dech w piersiach widok z 

sunącymi tramwajami, motorówkami, a 

przede wszystkim gondolami ( zdjęcia 

poniżej ). 

 

 

 

  

Kiedy zwrócisz głowę na stronę lewą ( 

patrząc na Grande Volta ) to pierwszy 

budynek stykający się z mostem, 

leżący przy kanale to Pallazzio dei 

Camerlenghi ( budynek z jasnego 

wapienia ). Tam było dawne więzienie 

dla dłużników ( na zdjęciu poniżej 

pierwszy budynek z lewej strony ). 

 

 

Most Rialto dzieli Wenecję na lewy 

brzeg ( ten brzeg, który już prawie już 

zwiedziliśmy - opowiem Ci jeszcze o 

żydowskiej dzielnicy po tej stronie, ale 

nie sądzę byś miał czas tam zajrzeć - 

ale trzeba o tym wiedzieć bo to 

pierwsze na świecie getto ). Brzeg 

lewy wenecjanie nazywają Rialto di la ( 

czyli tamta strona ). I na prawy brzeg z 

dzielnicą San Marco ( Rialto di qua - ta 

strona ). 

Most spina bardzo wytwornie jednym 

łukiem z marmuru dwa brzegi. 

W Wenecji są tylko dwa mosty 

spinające brzegi kanału la Grande: 

Rialto i Ponte di Accademia. Most 

został zbudowany przez Antonia di 

Ponte ( zbieg okoliczności?? Ponte to 

po włosku most ) w latach 1588 - 1591, 

po zawaleniu sie poprzedniej 

konstrukcji. O zlecenie to zabiegali 

najlepsi architekci Włoch ( m.in. Michał 

Anioł i znany Ci od niedawna Palladio 

). Efektem jego pracy jest 

majestatyczna i rozpoznawalna na 

całym świecie konstrukcja. 

Popatrz też na drugą stronę kanału la 

Grande - ale widok gorszy ( moim 

zdaniem ). Kilka fotek - trudno o dobre 

bo tłum duży i trzeba uważać na 

torebki - i idziemy dalej. 
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Kieruj się za tłumem lub znowu po 

tabliczkach na domach Piazza San 

Marco. 

Znowu przeciskamy się wąskimi 

uliczkami i znajdujemy się przed 

olśniewającym kościołem w stylu 

renesansu San Salvatore. 

 

 

Zapierająca dech renesansowa 

fasada, kościoła wciśniętego pomiędzy 

małe uliczki. Jak chcesz zobaczyć 

znowu Tycjana na żywo, to są tam dwa 

obrazy: Zwiastowanie i Przemienienie ( 

w głównym ołtarzu ) - masz to w 

załączniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalej przechodzimy znowu przez 

ciasne uliczki ( ocienione i ułożone w 

wielkim labiryncie ) zwanymi Mercerie. 

Nazwa pochodzi od sklepów 

pasmanteryjnych, które tu kiedyś się 

mieściły ( Merceria - sklep 

pasmanteryjny ). To właśnie te uliczki 

jako pierwsze na świecie otrzymały 

brukowaną nawierzchnię. 

Nagle i niespodziewanie wchodzimy na 

rozświetlony słońcem  Plac Św. Marka 

( w zależności jak się pogubisz wejścia 

są dwa; albo przez Procuratorie 

Vecchie, albo przez Torrre del Orologio 

( czyli biura stare lub wieżę zegarową ) 

– zdjęcie poniżej to wejście przez 

Torra del Orologio robione od strony 

Placu Św. Marka  )  

http://www.wga.hu/art/t/tiziano/06_1560s/03salvad.jpg
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Uciekaj zaraz w podcienia. Siądź na 

schodkach, napij się wody i podziwiaj, 

podziwiaj i podziwiaj. Siedź i patrz. 

Widzisz przed sobą perełkę 

architektury światowej. To dlatego się 

tak męczyłeś by tu dojść. 

 

Zostawiam Cię tu na dłuższy moment. 

Popatrz na bazylikę, Procuratoria 

Vecchi i Procuratoria Nuove. Z tyłu 

Pałac Napoleona. Górująca nad 

placem Campanilla z cegły ( 

dzwonnica ). Przyłączony do prawej 

strony bazyliki Pałac Dożów. 

Czeka nas jeszcze do opowiedzenia 

ogrom historii ( ale już mało 

chodzenia!!!! ). 

Stojąc przodem do Bazyliki Św. Marka 

z tyłu jest Museo Civice Correr, po 

stronie lewej Procuratie Vecchie, 

gdzie na końcu znajduje się wieża 

zegarowa ( Torra del Orologio ), po 

stronie prawej Procuratie Nuove. Ta 

duża ceglana wieża po prawej 

stronie to Campanilla ( dzwonnica ). 

Siądź w cieniu Muzeum Correr, 

odpocznij, napij się wody a ja postaram 

Ci się opowiedzieć swoimi słowami 

historię miejsca w którym się 

znajdujesz. 

Plac Św. Marka nie miał od początku 

kształtu jaki ma obecnie. Ostateczny 

kształt nadał mu Napoleon Bonaparte, 

który ( czytaj wcześniej ) zdobywając 

Wenecję, nazwał Plac Św. Marka: 

"najpiękniejszym salonikiem Europy". 

Ale od początku. Jak pamiętasz, był 

taki moment, że w Consilia Maggore ( 

Radzie Najwyższej ) pracowało bardzo 

dużo urzędników. Później, kiedy tytuły 

przyznawano dozgonnie było ich nawet 

kilka tysięcy ( praktycznie każdy 

szlachcic pełnił dozgonnie jakąś służbę 

). Jak wspomniałem  wcześniej każdy z 

nich miał osoby do pomocy nie mające 

prawa głosu. Wynika z tego, że te kilka 

tysięcy osób musiało mieć gdzieś 

swoje biura, musieli przyjmować 

petentów, musieli gdzieś pracować. I tę 

właśnie rolę pełniły Procuratie ( wg. 

innych Procuratorie ).  

Na tyłach Procuratie Nuove były 

również budynki, a budynek w którym 

jest obecnie Museo Correr nie istniał. 

Jak wiesz, jest powiedzenie że każda 

nowa miotła dobrze zamiata. Każdy 

przychodząc na nowe stanowisko chce 

coś pozmieniać ( dobrze czy źle, ale 

pozmieniać ). I tak zrobił Napoleon. 

Wybudował budynek który znajduje się 

na Twoim tyle ( obecnie Museo Correr 

), który był jego pałacem, przebił się do 

Procuratie Nuovo robiąc tam salę 

balową, a budynki na tyłach tego 

ostatniego wyburzył i założył tzw. 
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Ogrody Królewskie ( jedyny park - 

bardzo malutki - w Wenecji, gdzie 

warto odpocząć w cieniu drzew przed 

podróżą kanałem la Grande ). .  

 

 

Procuratie Nuove i Museo Correr 

 

 

Campanille. 

 

 

 

 

 

Procuratie  Nuove. 

 

 

Nie musisz wchodzić do tego muzeum, 

aczkolwiek warto. Możesz tam 

zobaczyć rzeźby Canovy ( tego 

którego serce zostało pochowane we 

Santa Maria del Frari ( 

charakterystyczna piramida - 

pamiętasz? ), historię Wenecji, oraz 

obrazy Belliniego, a szczególnie jego 

Pietę.  
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Główną atrakcją i płótnem kojarzonym 

z tym muzeum są Weneckie Damy 

Carpaccia. 

 
 

 

 

Kilka słów o tym artyście. Był to 

wczesnorenesansowy malarz wenecki. 

Od jego nazwiska pochodzi nazwa 

potrawy "carpaccio", ponieważ 

malował używając bardzo ostrych, 

czerwono-krwisto-purpurowych barw  -  

to taka ciekawostka. 

Siedząc sobie na cienistych schodkach 

Museo Correr, dochodzą nas dźwięki 

muzyki. To grają zespoły dwóch 

rywalizujących ze sobą kawiarni w 

Wenecji. Jak jedni przestają grać po 

stronie prawej ( w Procuratie Nuove ) - 

Caffe Florian, to zaczynają drudzy w 

Procuratie Vecchie - Caffe Quadri.  

Caffe Florian to pierwsza i najstarsza 

kawiarnia w całych Włoszech. A 

Quadri niewiele odbiega prestiżem od 

tej pierwszej. Zawsze rywalizowały.  

Caffe Florian została założona w 1720r 

i gościła tak znakomite osoby jak: 

Byron, Dickens, Goethe, Toamasz 

Mann, Marcel Proust i George Sand. 

Bywał tam wszędobylski Hemigway. 

Bywał w niej Giuseppe Verdi, ale 

Wagner trzymał się jej z daleka ( 

przesiadywał w Caffe Quadri bo nie 

chciał spotkać Verdiego ). Pamiętam, 

że kiedyś nawet jadłem w tej 

kawiarence jakiś lunch ( ale to było 

dawno i albo miałem więcej pieniędzy, 

albo po wejściu do strefy EUR 

wszystko strasznie podrożało ). 

Siadłem tam ostatnim razem i 

zamówiłem kawę. Rzeczywiście 

pięknie podana z karafką zimnej wody 

mineralnej, muzyka grała, patrzyłem na 

ludzi. Ale - o niebiosa - zapłaciłem za 

tę przyjemność 9,80 EUR!!!!!!. Tak, że 

uwaga na ceny.  
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Campanille ( dzwonnica ) - opowiem 

Ci trochę o niej. Dzwonnicę 

zbudowano na miejscu starej latarni 

morskiej w XII w. Potem została 

przebudowana, zwieńczona iglicą 

przypominającą piramidę. W 1902r. 

zawaliła się i została odbudowana w 

poprzednim kształcie. Jedyne ofiary tej 

katastrofy to kot ( są w Wenecji 

wszędobylskie ) i Loggetta ( loggia u 

podnóża dzwonnicy, która została 

doszczętnie zdruzgotana ). W 

przeszłości stanowiła ona miejsce 

spotkań szlachty. Na dzwonnicę 

można wejść lub wjechać windą. I 

myślę, że jest to miejsce, które warto 

odwiedzić ( wstęp płatny ). Roztacza 

się z niej piękny widok na lagunę ( ale 

nie widać o dziwo kanałów!!!! ). W 

pogodny dzień widać Alpy - Dolomity. 

Fajne zdjęcia można zrobić i trochę się 

ochłodzić. ( zdjęcie iglicy poniżej ). 

 

 

Po lewej stronie Campanilli, w prawym 

rogu Procurie Vecchie jest wieża 

zegarowa. Jest to jedne z dwóch wejść 

od strony Marccerie na Plac San 

Marco. W wieży jest muzeum - nie 

musisz tam iść, ale zrób fotkę 

pięknego zegara, który odmierzał czas 

żeglarzom od stuleci. 

Czy wiesz, że Marco Polo był 

wenecjaninem? 

. 

Teraz masz czas na wejście do 

bazyliki ( przypomnij sobie wszystko o 

niej i co trzeba tam zobaczyć - TAM 

MUSISZ BYĆ!!!! ). 

Wychodząc z bazyliki i kierując się na 

stronę lewą trafiasz na widok jak na 

zdjęciu poniżej. 
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 Po stronie prawej masz Libererie 

Marciano ( Bibliotekę Marciana ) - 

zdjęcie poniżej, 

 

 a po lewej Pałac Dożów - zdjęcie 

poniżej.  

 

Plac jak widziałaś jest zakończony 

dwoma kolumnami. Ta po lewej to 

jeden z łupów wenecjan w 

Konstantynopolu ( symbol Wenecji - 

Lew ), a ta po prawej to pierwszy 

patron Wenecji ( przed Św. Markiem ) 

Św. Teodor.  Plac na którym się 

znajdujesz to Piazzetta ( placyk ). 

Kolumny stanęły w 1172r. a ich 

budowniczy otrzymał pozwolenie na 

rozstawianie między nimi stolików do 

gier hazardowych. Między tymi 

kolumnami wykonywano również 

egzekucje publiczne. I do dzisiaj 

podobno przejście pomiędzy nimi 

przynosi pecha. UWAGA!!! NIE 

PRÓBUJ!!!!! 

Lew Św. Marka to autentyk!!!!. 

Pożyczył sobie ją na kilka lat Napoleon 

( również konie z bazyliki ), ale później 

rzeźbę odzyskano. Św. Teodor to 

współczesna kopia ( oryginał znajduje 

się w Pałacu Dożów ). 

Libereria Marciana - to przedłużenie 

loży za rogiem. Zaprojektowana przez 

Sansovina i nazywana również 

Libereria Sansoviniana. Biblioteka 

miała chronić potężną ilość dzieł 

podarowanych przez Petrarkę miastu 

w XIV w. W środku dzieła Veronasiego 

i Tintoretta ( nie wchodź nie masz 

czasu - zostaw to na następny raz ). W 

podcieniach tej biblioteki jest też 

kawiarenka z muzyczką ( nie mniej 

droga jak Floriana - nie polecam ). 

Kelnerzy są szybcy jak światło - gdy 

siądziesz momentalnie się zjawiają nie 

dając czasu na odpoczynek - a wtedy 

albo trzeba coś zamówić, albo spadać. 

Pałac Dożów - Pałac ten rywalizuje o 

palmę pierwszeństwa wśród zabytków 

Wenecji z Bazyliką Św. Marka. I już 

sam wiesz z tego pierwszego zdania, 

że w zasadzie to trzeba tam wejść ( i 

trzeba!!!! ). Tu zostawiam Ci małą 

furtkę. Jeżeli masz czas ( a to tu jest 

najważniejsze ) to policz, że zostało 

nam jeszcze ok. 1,5 - 2 godz. do 

momentu jak znajdziesz się na 

parkingu. Dodaj co najmniej 1,5 godz. 

na zwiedzanie Pałacu i podejmij 

decyzję. 

Pałac ten był siedzibą weneckiego 

rządu od IX w aż do upadku Republiki 

w 1797r. 

W tym czasie nieprzyjaciel budował 

ogromne zamczyska i forty. A laguna 
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była naturalną obrona miasta. Stąd 

wenecjanie mogli wybudować swoją 

najważniejszą budowlę tak delikatną i 

ażurową. Pałac nie tylko był oficjalnym 

biurem i domem doży, ale także 

centrum życia Republiki, ze wszystkimi 

biurami, miejscami obrad, sądami i 

lochami oraz słynnym Ołowianym 

Więzieniem ( gdzie m.in. był więziony i 

skąd uciekł Casanova - przypomnij 

sobie ). 

Pałac jest zbudowany z 

architektonicznej hybrydy, łączącej 

mauretański renesans i gotyk. Jak 

widzisz i tu było bliżej wenecjanom do 

wschodu niż do zachodu. Szczytem 

kunsztu jest narożnik budowli z 

misternymi rzeźbami ( na zdjęciu 

poniżej Adam i Ewa przy Rajskiej 

Jabłoni ). 

 

Pałac szczyci się dwiema 

najpiękniejszymi gotyckimi fasadami 

na świecie, zbudowanymi z różowego 

marmuru. Fasada wychodząca na 

nabrzeże z ceremonialnym balkonem ( 

loggią ) jest arcydziełem weneckiego 

gotyku ( zdjęcie poniżej ). 

 

W środku można zobaczyć 

monumentalne schody Gigantów ( 

schody prowadzące z dziedzińca 

wprost na I-sze piętro do loggi ) Koło 

schodów dwa ogromne posągi 

Neptuna i Marsa. Na szczycie 

schodów odbywały się ceremonie 

koronacyjne dożów. W Pałacu jest tzw. 

sala d'oro (czyli złota), zaprojektowana 

przez Sansovina( tego od biblioteki ). 

Wspaniałe schody prowadzą do 

następnych zapierających dech w 

piersiach pomieszczeń. Salla del 

Collegio była miejscem posiedzeń i 

miejscem spotkań z ambasadorami. 

Sala Rady dziesięciu ( sklepienia 

zdobią dzieła Veronasego. 

Najwyższym punktem wyprawy to Sala 

Consiglio Maggiore ( Sala Rady 

Najwyższej ) gdzie znowu znajdujemy 

ogromne malowidła Venorasego i 

Tintoretta. 

Przejdź za lewą kolumną i skieruj się w 

stronę lewą wzdłuż nabrzeża i wzdłuż 

fasady Pałacu Dożów. Spójrz na tył 

Pałacu dożów i nad kanałem 

zobaczysz słynny most westchnień. 

Łączył on Pałac Dożów z więzieniem. 

Skazaniec był prowadzony tym 

mostem do więzienia z sądu ( który 

odbywał się w Pałacu Dożów ) i to była 

ostatnia chwila kiedy mógł spojrzeć  na 
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Wenecję - pewnie wtedy wzdychał, 

stąd nazwa. 

Jest to trochę legenda, bo rzeczywiście 

wszystko co napisałem jest prawdą, 

jednak najcięższe więzienie ( lochy ) 

były w Pałacu Dożów, a w tym 

połączonym więzieniu osadzano tylko 

drobnych rzezimieszków, którzy i tak 

niebawem wychodzili. 

Stojąc przodem do nabrzeża widzisz 

dwa kościoły. Ten na wprost to San 

Giorgio Maggiore, 

 

 

 a ten z ogromną kopułą po stronie 

prawej to La Salute. 

San Giorgio Maggiore - Leży na 

wysepce San Giorgio. Nie masz czasu 

tam jechać ale nie wiesz co tracisz. Nie 

spotkasz tu tłumu, gwaru, ale jest tu 

cisza i spokój. Centralnym miejscem 

jest oczywiście klasztor o nazwie jak w 

tytule. To jest święte miejsce 

benedyktynów. Kształt klasztoru jest 

zasługą Palladia. W czasie II - giej 

wojny światowej klasztor był składem 

amunicji. Dzisiaj jedynymi 

mieszkańcami wyspy są benedyktyni. 

Spójrz na podobieństwo dzwonnicy do 

tej na San  Marco. 

La Salute - a właściwie Santa Maria 

della Salute przepiękny barokowy 

kościół strzegący wejścia do kanału la 

Grande. Kościół Matki Bożej 

Uzdrowicielki ( bo tak trzeba tłumaczyć 

jego wezwanie ) został zbudowany w 

podzięce za uratowanie miasta od 

zarazy w 1630r. La Salute jest dziełem 

weneckiego manieryzmu ( późniejsza 

epoka po renesansie ). W kościele 

możesz zobaczyć następne dzieła 

Tycjana i Tintoretta ( zrób zdjęcie i 

uciekaj - nie masz czasu - zostaw na 

następny raz a naprawdę warto ). 

 

Wracając teraz za prawą kolumnę ( 

Św. Teodora ) i idąc w tłumie wzdłuż 

nabrzeża po prawej stronie masz 

Ogrody Królewskie ( wejdź tam, siądź 

na ławce i odpocznij w cieniu ). 

Siedząc na ławeczce wyjmij ten 

przewodnik i dokładnie przeczytaj 

poniższe ( bo teraz możesz się 

zgubić!!!! ). 

 

 

 

 

 

 

Czytaj poniższe uważnie, 

bo możesz się zgubid lub 

niepotrzebnie stracid czas i 

pieniądze. 
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Wychodząc z ogrodów w stronę prawą 

docierasz do przystani gdzie odpływają 

tramwaje wodne. Bilety ( 5 EUR / os ) 

trzeba kupić tuż przed odpłynięciem 

promu. Jest to główny węzeł promowy, 

dlatego jak pomylisz prom ( jego Nr ) 

lub kierunek, w którym on płynie to 

możesz znaleźć się w zupełnie innym 

miejscu ( strata kasy i czasu ). 

Uważaj - Twój kierunek to Tronchetto. 

Popłyniesz przez cały kanał la Grande 

i wysiądziesz w miejscu, gdzie zaczęła 

się Twa wyprawa. Jak pomylisz 

kierunki to znajdziesz się na lagunie 

lub w porcie ( też wartym zwiedzenia 

ale nie masz na to czasu - tam 

budowali wenecjanie swoje statki i był 

on pilnie strzeżony ). 

W Twoim kierunku odpływają dwa Nr 

tramwaju. Tramwaj Nr 1 jest 

tramwajem wolniejszym, zatrzymuje 

się na wszystkich przystankach i 

podróż trwa ok. 1,5 godz. Nie dopływa 

on na Tronchetto i musisz wysiąść przy 

Piazzalle Roma. Dalej trzeba dojść ok. 

300m do Tronchetto ( nie polecam, ale 

dłużej się płynie, dłuższa frajda ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramwaj Nr 82 ( ciągle patrz by był w 

stronę Tronchetto ) płynie tą samą 

drogą co nr 1 ale jest szybszy ( podróż 

trwa ok. 40 min. ) i dopływa do 

Tronchetto ( lepsze wyjście jak na 1 

dniowe zwiedzanie ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tramwaju nie warto siedzieć w 

środku. Trzeba się pchać na dziób lub 

do tyłu na otwartą rufę - wtedy zrobisz 

najlepsze zdjęcia. 

To tyle. Idziemy dalej. 

Kierujemy się w prawo po bilety, a 

kiedy będziesz już skręcał w lewo na 

trap do kas spójrz w prawo na małe 

okienko ( zdjęcie poniżej ). 

Tramwaj Nr 1 kierunek 

TRONCHETTO, 

 podróż trwa ok. 1.5 godz. 

Nie dopływa do Tronchetto. 

Należy wysiąść przy Piazzalle 

Roma i dojść ok. 300m do 

Tronchetto 

Tramwaj Nr 82 kierunek  

TRONCHETTO 

Podróż trwa ok. 40 min. 

Dopływa do Tronchetto, a 

wcześniej płynie przez 

Piazzalle Roma 
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Teraz opowiem Ci o Tym Barze. 

Harry's Bar - Jest to najlepszy bar na 

świecie w najpiękniejszym mieście na 

świecie, serwujący słynny na cały świat 

koktajl Belliniego. To już wszystko o 

nim wiesz. To bar legenda ze słynna 

klientelą: Churchil, Chaplin, Bogart, 

Fellini, Mastrojani, Frank Sinatra, 

Madonna, Hemigway i wielu innych. 

Bar założył Giuseppe Cipriani w 

1931r.. Finansował go jakiś 

bostończyk, którego nazwisko jakoś mi 

uciekło imieniem Harry ( stąd nazwa ). 

Cipriani zasłynął koktajlem Belliniego 

opartym na nektarze z brzoskwiń 

zmieszanym z musującym Prosecco ( 

młode wino ). Przypisuje mu się 

również carpaccio ( już wiesz skąd 

nazwa teraz wiesz kto pierwszy to 

zrobił ).  

Canale la Grande - tak szczerze, to 

jest uwieńczenie Twojej podróży po 

Wenecji. Otwórz szeroko oczy i 

oglądaj, rób ogrom zdjęć i przeżywaj. 

Każdy pałac to perełka, każdy pałac to 

ogrom historii i nie mamy tutaj na to 

czasu. Tak więc patrz i odpoczywaj. 

Zwrócę Ci uwagę na dwie budowle ( 

taka niska biała - to obecnie Fundacja 

Peggy Gugenhaim - multimilionerki 

amerykańskiej, żony i kochanki wielu 

malarzy, która zgromadziła wielką 

kolekcję sztuki malarstwa 

współczesnego ) zdjęcie poniżej 

 

 i na Ponte Rialto, który jest 

rozpoznawalny na całym świecie. 

 

I to wszystko.  

Nie zapomnij wysiąść na odpowiednim 

przystanku. 

Może nie wszystko zobaczyłeś ale na 

pewno  to co powinieneś. 

Obiecałem jeszcze opowiedzieć o 

weneckim getto. 

Jest to dzielnica położona trochę na 

uboczu turystycznego szlaku. Fasady 

kamienic są zaniedbane i brudne. Do 

XVII w. mieszkała tu jedna z 

najważniejszych społeczności 

żydowskich Europy. Oczywiście Żydzi 

utrzymywali się z banków i 

lichwiarskich pożyczek. Dlatego byli 



 

29 Zwiedzanie 

nienawidzeni przez wenecjan. Nawet 

zabroniono im pływać weneckimi 

statkami. W końcu wenecjanie 

wymyślili, że dadzą zamieszkać Żydom 

tylko w jednej dzielnicy, w której była 

kuźnia ( po włosku getto ). I tak się 

stało. Dzielnica powstała ok. 1509r i to 

było pierwsze getto na świecie. Teraz 

już wiesz skąd nazwa. 

I teraz to już rzeczywiście wszystko ( 

wszystko to co mogłeś tutaj zobaczyć 

w ciągu 1 dnia ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


