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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
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che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
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   come a New York 

Potenza è una città 
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quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
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Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 
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Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
 

♦ WILLA RZYMSKA

Jest jedyną willą z epoki 
rzymskiej zachowaną w 
Potenzy, w dzielnicy 
Poggio. Warto ją zwiedzić 
ze względu na podłogi z 
pięknymi polichromicznymi, 
tj. wielobarwnymi, 
mozaikami.

Innym zabytkiem z epoki 
rzymskiej w Potenzy jest 
Most św. Wita.

POTENTIA

9



Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Cześć, pozwólcie, że się przedstawię:

Jestem Giovanni Corrado, dla przyjaciół Giannetto. Czy 
chcecie poznać moje miasto? Chętnie je Wam pokażę.

Potenza jest stolicą Bazylikaty - regionu nazywanego 
też Lukanią.

Lukanowie zamieszkiwali ten region ok. V wieku p.n.e. 
Wywodzili się z Italików, a dokładnie z plemienia 
Samnitów.

Przed Lukanami byli Grecy, a po Lukanach - Rzymia-
nie.
 

Potenza - nazywana w dialekcie Puténz - jest 
najwyższą stolicą regionu we Włoszech (819 m 
n.p.m.) i ma ok. 70 tysięcy mieszkańców. 

Klimat Potenzy jest trochę szalony  

Kto udaje się w kierunku południa, oczekuje dużo 
ciepła i słońca, prawda? Ale Potenza często jest 
chłodna. Jest trochę północna, pomimo że leży na 
południu, w sąsiedztwie Bari i Neapolu. Dziwne, nie 
wydaje Wam się?

Główny Plac Mario Pagano - który jest salonem 
miasta - zyskał sobie nawet przydomek "placu 
zapalenia płuc". A zimą Potenza potrafi być tak 
mroźna i ośnieżona, że można się w niej poczuć jak w 
Skandynawii.

Czy chcecie wiedzieć, co mi się podoba na pierwszy 
rzut oka w moim mieście?

Mógłbym wyliczyć wiele rzeczy, ale spróbuję się 
streścić.

♦ Schody ruchome

Są wygodne w górzystych miejscach, czyż nie?

Schody ruchome w moim mieście są najdłuższe w 
Europie! Długością wyprzedzają je tylko schody w 
Tokio. Czyż to nie zaszczytny rekord? Potenza jest 
znana nie tylko jako "miasto schodów", ale też jako 
"miasto pionowe". Jest najwyższa wśród włoskich 
miast ponad 60-tysięcznych.

♦ Zieleń      

Jak wiadomo, zieleń to prawdziwy skarb. To płuca 
naszej Ziemi. 

Zieleni w Potenzy jest naprawdę dużo! Pomyślcie, 
moje miasto jest jednym z najbardziej zielonych we 
Włoszech! Ma aż 12 parków, wśród których 
wspaniały Park Rzeczny o długości 5 km; posiada też 
liczne lasy, jezioro i Oazę Naturalną.

W centrum historycznym 
miasta znajduje się Park 
Montereale z Pomnikiem 
Wojennym. 

i również historyczna Willa 
Prefekta z typowym 
wspaniałym ogrodem 
włoskim.

Dużo atrakcji znajdziecie w parkach Potenzy! Oprócz 
urzekających widoków natury, są place zabaw, 
fontanny, rzeźby, kręgielnie, parkiety do tańca, bary 
itp.  

Często odbywają się tu imprezy dla dorosłych i dla 
dzieci.

 

♦Most Musmeci

No tak, jest wspaniały!

Przechodzi nad rzeką 
Basento i nad torami 
kolejowymi. Jest to wielkie 
dzieło inżynierii i 
architektury. Ale nie tylko. Ten most uznano za 
prawdziwe dzieło sztuki współczesnej.

 

♦Kuchnia 

Jesteście, jak mi się 
wydaje, wielkimi 
smakoszami. A może się 
mylę?

Strascinati (wym. 
straszinati), tj. makaron w kształcie owalnych łusek z 
sosem ragú, albo np. baccalà (suszony dorsz) na 
sposób potencki czy też kurczak i jagnię po potencku 
- oferowane w licznych miejscowych lokalach - 
zasługują, uwierzcie mi, na Oscara!

Czy wiecie, że trzy najlepsze sosy mięsne ragù we 
Włoszech to ragù bolońskie, neapolitańskie i ragù z 
Potenzy?

 

♦ Via Pretoria

Jest pełna eleganckich 
sklepów i barów oraz      
malowniczych zaułków  
z niespodziankami. 

Ta wąska ulica, tak lubiana przez spacerowiczów, jest 
specjalna. Przecina centrum historyczne na dwie 
części.

Zaczątkiem każdego miasta założonego przez 
Rzymian (od Syrii po Brytanię) był obóz warowny 
zwany "castrum". Dzielił się na pięć ulic 
nazywających się wszędzie tak samo. Jedna z pięciu 
ulic nazywała się zawsze Via Pretoria. Pomyślcie, tylko 
w Potenzy przetrwało imię tej ulicy nadane przez 
Rzymian. Via Pretoria pozostała, po 2 tys. lat, tylko w 
Potenzy! Aż trudno uwierzyć.

 
♦ Budynki wysokie 
   jak w Nowym Jorku 

Potenza jest miastem 
pionowym. Centrum 
historyczne znajduje się 
w części najwyższej i jest 
otoczone dzielnicami
schodzącymi stopniowo 
w dół.
 

Wyobraźcie sobie stożek. Taka jest właśnie Potenza. 
Inną dziwnością jest to, że parter z jednej strony 
budynku nie jest często  parterem z jego drugiej 
strony, bo znajduje się na innej wysokości i przy innej 
ulicy. Na przykład: wchodzicie do budynku na 
parterze przy ul. Mazzini i do tego samego budynku, 
o sześć pięter niżej, przy ul. Dante. Nie wierzycie? A 
właśnie tak jest.

NAZWA Potenza

Oprócz hipotezy, ale niepewnej, że nazwa pochodzi 
od słowa greckiego Potizo (rzeka), bo Grecy jakoby 
chcieli tak uczcić rzekę Basento, istnieje inna 
hipoteza, prawie pewna - że nazwa Potenza 
pochodzi od słowa łacińskiego Potentia (moc). Gdyż 
starożytni Rzymianie nadawali niektórym miastom 
nazwy wyrażające życzenie:

Florentia (Florencja) - obyś była kwitnąca

Placentia (Piacenza) - obyś była przyjemna

Potentia (Potenza) - obyś była mocna.

I Potenza wykazała na przestrzeni wieków, że jest 
mocna i potężna. Przede wszystkim ma dużo bogatej 
i ważnej historii, poczynając od starożytności, z czego 
jej mieszkańcy są bardzo dumni.

 

 

 

Ale nie brakuje w bogatej 
historii miasta wydarzeń, 
niestety, tragicznych.

Jednym z nìch było silne 
trzęsienie ziemi w 1980 r., 
które przyniosło zniszczenie 
i śmierć.  

Chcecie wiedzieć, jak zareagowało miasto, które 
nazywa się Potenza, czyli Moc?

Wzorowo: wykazało siłę lwa!
Wyszło z tego kataklizmu silniejsze niż kiedykolwiek. I 
również piękniejsze, bo wspaniale odbudowano
centrum historyczne.

Nie przypadkiem symbolem tego miasta jest 
zwycięski lew, który ma swój pomnik na Placu 18 
sierpnia.

 

 

Lew to siła,

lew to wytrwałość,

lew jest królem zwierząt.

A jeśli już mowa o królu, to...

 

Czy wiecie, że KRÓL, ale prawdziwy, z krwi i kości, 
przybył do Potenzy? Prawdę mówiąc, przybyli tu 
różni królowie, ale ja Wam chcę opowiedzieć o Hum-
bercie I, królu Włoch.

Zdarzyło się to w 1881 r. 
Król Humbert I odwiedził 
Potenzę razem ze swą 
małżonką Małgorzatą 
Sabaudzką.

Królowej Małgorzaty (Margherita po włosku) nie 
sposób nie lubić, bo to na jej cześć powstała 
najsłynniejsza pizza na świecie - pizza Margherita.

Para królewska przybyła na inaugurację Teatru
Francesco Stabile, który nosi imię muzyka z Potenzy. 
Jest to jedyny teatr liryczny w regione Bazylikaty. 
Mieści się na Placu Mario Pagano, w samym centrum 
historycznym miasta.

Nierzadko nazwają go 
"San Carlino" (św. Karolek) 
lub jeszcze prościej 
"Carlino" (Karolek). 
Zapewne Was ciekawi, 
skąd się wziął ten 
przydomek.

Już Wam wyjaśniam:

Jest to zdrobnienie od imienia Carlo (Karol), które 
nosi teatr - Teatro di San CARLO - w niedalekim 
Neapolu. O neapolitańskim teatrze słynny pisarz 
francuski Stendhal powiedział: "Nie widziałem rzeczy 
piękniejszej w moim życiu...".

♦ ZAGADKA: 

Dlaczego mieszkańcy 
Potenzy nazywają swój 
teatr poufnie "San Carlino" 
(św. Karolek)?

Zgadnęliście.

Ponieważ przypomina w miniaturze Teatr św. Karola z 
Neapolu. 

Jest jego młodszym bratem.

Jest tak jak on

wspaniały!
 

Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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PLAC MARIO PAGANO
jest często nazywany 
Placem Prefektury, bo 
oprócz teatru stoi na nim 
właśnie Pałac Prefektury.

Stąd rozpocznijmy nasz spacer po starówce. Chcę 
Wam pokazać kilka ciekawych miejsc. Postaram się 
to zrobić sprawnie, bo wiem, że Wy, tak jak i ja, wciąż 
się spieszycie!
 

Czy znacie Armaniego?

Co za pytanie! Zna go cały świat. Jest ikoną mody i 
stylu.

No dobrze, ale co ma wspólnego Armani z Potenzą - 
zapytacie. Otóż trochę ma. To właśnie on - król 
elegancji i szyku - czyli osoba, która rozumie piękno - 
zachwycił się historycznym centrum Potenzy.

I w dodatku pochodzi on z Piacenzy tj. z tego 
samego miasta, z którego wywodzi się patron 
Potenzy - św. Gerard.

Mamy piękną KATEDRĘ, która nosi imię św. Gerarda. 

Powstała w XIII w., ale wznosi się na fundamentach z 
IV lub V w., jak odkryli archeolodzy po trzęsieniu ziemi 
w 1980 r.

W katedrze znajdują się szczątki świętego, ponadto 
urna z jego relikwiami oraz drewniana statua z XV w.

Kim był ŚW. GERARD? 

Już wiecie, że przybył z Piacenzy - z miasta na północy 
Włoch. Wywodził się z rodziny szlacheckiej Della Porta.

Nie wiadomo, dlaczego Gerard skierował się w 
kierunku płd. Włoch. Może szukał miejsc do 
medytacji? Lub też chciał dotrzeć do portu w Brindisi, 
skąd wyruszały wyprawy krzyżowe do Ziemi Św.? Gdy 
przybył do Potenzy, postanowił pośwìęcić się życiu 
religijnemu. Od 1111 do 1119 r. był biskupem miasta. 

Biskupowi zależało na tym, 
żeby rozszerzać wiedzę 
wśród młodych i żeby być 
dla nich wzorem cnoty, 
jak dobry ojciec lub 
nauczyciel.

Są mu przypisane również cuda, jak np. 
przemienienie wody w wino.

Są jeszcze inne wspaniałe KOŚCIOŁY w centrum 
historycznym Potenzy. Oto niektóre:

♦ Kościół św. Michała 
Archanioła

w stylu romańskim, w 
pobliżu via Pretoria.

Był zbudowany w XII w., ale podwaliny są o wiele 
starsze.

W tym kościele możecie zobaczyć obraz "Madonna z 
Dzieciątkiem w otoczeniu św. Piotra i Pawła", 
namalowany przez Dircka Hendricksza - największego 
spośród  malarzy flamandzkich (tj. holenderskich i 
belgijskich), którzy osiedlili się w Królestwie Neapolu w 
latach 1500 - 1600.

 

fundamentów, uratowało się dzięki cudowi 
przypisanemu św. Franciszkowi. A więc kościół 
nazwano jego imieniem.

♦ Kościół św. Łucji  

Jest b. mały. Pochodzi - 
wraz z otaczającym go 
przysiółkiem Portasalza 
- z XV w. Jest 
dedykowany św. 
Łucji - świętej męczennicy 
z Syrakuz, patronce 
ociemniałych - która cieszyła się w mieście dużym 
kultem. Z pewnością Was zaciekawi.

 

♦ Monaster św. Luki  

Był to - bo już nie jest - 
klasztor zakonnic żyjących 
w klauzurze. Powstał w XIII 
wieku. Jego rozbudowę i 
odnowę w 1500 r. 
zawdzięcza się księciu 
Carlowi Guevarze. Aktualnie monaster - znajdujący 
się przy końcu via Pretoria, w kierunku Wieży Guevara 
- gości Posterunek Karabinierów, ale w 2022 r. 
zostanie przez nich opuszczony i przywrócony 
mieszkańcom.

Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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zachwycił się historycznym centrum Potenzy.

I w dodatku pochodzi on z Piacenzy tj. z tego 
samego miasta, z którego wywodzi się patron 
Potenzy - św. Gerard.

Mamy piękną KATEDRĘ, która nosi imię św. Gerarda. 

Powstała w XIII w., ale wznosi się na fundamentach z 
IV lub V w., jak odkryli archeolodzy po trzęsieniu ziemi 
w 1980 r.

W katedrze znajdują się szczątki świętego, ponadto 
urna z jego relikwiami oraz drewniana statua z XV w.

Kim był ŚW. GERARD? 

Już wiecie, że przybył z Piacenzy - z miasta na północy 
Włoch. Wywodził się z rodziny szlacheckiej Della Porta.

Nie wiadomo, dlaczego Gerard skierował się w 
kierunku płd. Włoch. Może szukał miejsc do 
medytacji? Lub też chciał dotrzeć do portu w Brindisi, 
skąd wyruszały wyprawy krzyżowe do Ziemi Św.? Gdy 
przybył do Potenzy, postanowił pośwìęcić się życiu 
religijnemu. Od 1111 do 1119 r. był biskupem miasta. 

Biskupowi zależało na tym, 
żeby rozszerzać wiedzę 
wśród młodych i żeby być 
dla nich wzorem cnoty, 
jak dobry ojciec lub 
nauczyciel.

Są mu przypisane również cuda, jak np. 
przemienienie wody w wino.

Są jeszcze inne wspaniałe KOŚCIOŁY w centrum 
historycznym Potenzy. Oto niektóre:

♦ Kościół św. Michała 
Archanioła

w stylu romańskim, w 
pobliżu via Pretoria.

Był zbudowany w XII w., ale podwaliny są o wiele 
starsze.

W tym kościele możecie zobaczyć obraz "Madonna z 
Dzieciątkiem w otoczeniu św. Piotra i Pawła", 
namalowany przez Dircka Hendricksza - największego 
spośród  malarzy flamandzkich (tj. holenderskich i 
belgijskich), którzy osiedlili się w Królestwie Neapolu w 
latach 1500 - 1600.

 

fundamentów, uratowało się dzięki cudowi 
przypisanemu św. Franciszkowi. A więc kościół 
nazwano jego imieniem.

♦ Kościół św. Łucji  

Jest b. mały. Pochodzi - 
wraz z otaczającym go 
przysiółkiem Portasalza 
- z XV w. Jest 
dedykowany św. 
Łucji - świętej męczennicy 
z Syrakuz, patronce 
ociemniałych - która cieszyła się w mieście dużym 
kultem. Z pewnością Was zaciekawi.

 

♦ Monaster św. Luki  

Był to - bo już nie jest - 
klasztor zakonnic żyjących 
w klauzurze. Powstał w XIII 
wieku. Jego rozbudowę i 
odnowę w 1500 r. 
zawdzięcza się księciu 
Carlowi Guevarze. Aktualnie monaster - znajdujący 
się przy końcu via Pretoria, w kierunku Wieży Guevara 
- gości Posterunek Karabinierów, ale w 2022 r. 
zostanie przez nich opuszczony i przywrócony 
mieszkańcom.

Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
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E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
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Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.

Oprócz Katedry miejskiej, św. 
Gerardowi poświęcono także małą 
świątynię z marmuru.
Zrealizowano ją w 1800 r. na Placu 
Sedile, zwanym również Placem 
Matteotti.

Podczas przechadzki po głównej 
ulicy, tj. via Pretoria, łatwo ją 
zauważyć.

15



PLAC MARIO PAGANO
jest często nazywany 
Placem Prefektury, bo 
oprócz teatru stoi na nim 
właśnie Pałac Prefektury.

Stąd rozpocznijmy nasz spacer po starówce. Chcę 
Wam pokazać kilka ciekawych miejsc. Postaram się 
to zrobić sprawnie, bo wiem, że Wy, tak jak i ja, wciąż 
się spieszycie!
 

Czy znacie Armaniego?

Co za pytanie! Zna go cały świat. Jest ikoną mody i 
stylu.

No dobrze, ale co ma wspólnego Armani z Potenzą - 
zapytacie. Otóż trochę ma. To właśnie on - król 
elegancji i szyku - czyli osoba, która rozumie piękno - 
zachwycił się historycznym centrum Potenzy.

I w dodatku pochodzi on z Piacenzy tj. z tego 
samego miasta, z którego wywodzi się patron 
Potenzy - św. Gerard.

Mamy piękną KATEDRĘ, która nosi imię św. Gerarda. 

Powstała w XIII w., ale wznosi się na fundamentach z 
IV lub V w., jak odkryli archeolodzy po trzęsieniu ziemi 
w 1980 r.

W katedrze znajdują się szczątki świętego, ponadto 
urna z jego relikwiami oraz drewniana statua z XV w.

Kim był ŚW. GERARD? 

Już wiecie, że przybył z Piacenzy - z miasta na północy 
Włoch. Wywodził się z rodziny szlacheckiej Della Porta.

Nie wiadomo, dlaczego Gerard skierował się w 
kierunku płd. Włoch. Może szukał miejsc do 
medytacji? Lub też chciał dotrzeć do portu w Brindisi, 
skąd wyruszały wyprawy krzyżowe do Ziemi Św.? Gdy 
przybył do Potenzy, postanowił pośwìęcić się życiu 
religijnemu. Od 1111 do 1119 r. był biskupem miasta. 

Biskupowi zależało na tym, 
żeby rozszerzać wiedzę 
wśród młodych i żeby być 
dla nich wzorem cnoty, 
jak dobry ojciec lub 
nauczyciel.

Są mu przypisane również cuda, jak np. 
przemienienie wody w wino.

Są jeszcze inne wspaniałe KOŚCIOŁY w centrum 
historycznym Potenzy. Oto niektóre:

♦ Kościół św. Michała 
Archanioła

w stylu romańskim, w 
pobliżu via Pretoria.

Był zbudowany w XII w., ale podwaliny są o wiele 
starsze.

W tym kościele możecie zobaczyć obraz "Madonna z 
Dzieciątkiem w otoczeniu św. Piotra i Pawła", 
namalowany przez Dircka Hendricksza - największego 
spośród  malarzy flamandzkich (tj. holenderskich i 
belgijskich), którzy osiedlili się w Królestwie Neapolu w 
latach 1500 - 1600.

 

fundamentów, uratowało się dzięki cudowi 
przypisanemu św. Franciszkowi. A więc kościół 
nazwano jego imieniem.

♦ Kościół św. Łucji  

Jest b. mały. Pochodzi - 
wraz z otaczającym go 
przysiółkiem Portasalza 
- z XV w. Jest 
dedykowany św. 
Łucji - świętej męczennicy 
z Syrakuz, patronce 
ociemniałych - która cieszyła się w mieście dużym 
kultem. Z pewnością Was zaciekawi.

 

♦ Monaster św. Luki  

Był to - bo już nie jest - 
klasztor zakonnic żyjących 
w klauzurze. Powstał w XIII 
wieku. Jego rozbudowę i 
odnowę w 1500 r. 
zawdzięcza się księciu 
Carlowi Guevarze. Aktualnie monaster - znajdujący 
się przy końcu via Pretoria, w kierunku Wieży Guevara 
- gości Posterunek Karabinierów, ale w 2022 r. 
zostanie przez nich opuszczony i przywrócony 
mieszkańcom.

Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.

♦ Kościół i klasztor
św. Franciszka 

Znajduje się w pobliżu Placu 
Mario Pagano. Ten kościół z 
XIII w. jest dedykowany św. 
Franciszkowi z Asyżu, 
gdyż - wg notarialnych 
oświadczeń naocznych 
świadków - dwóch 
robotników, pogrzebanych 
żywcem w czasie budowy
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PLAC MARIO PAGANO
jest często nazywany 
Placem Prefektury, bo 
oprócz teatru stoi na nim 
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to zrobić sprawnie, bo wiem, że Wy, tak jak i ja, wciąż 
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Czy znacie Armaniego?

Co za pytanie! Zna go cały świat. Jest ikoną mody i 
stylu.

No dobrze, ale co ma wspólnego Armani z Potenzą - 
zapytacie. Otóż trochę ma. To właśnie on - król 
elegancji i szyku - czyli osoba, która rozumie piękno - 
zachwycił się historycznym centrum Potenzy.

I w dodatku pochodzi on z Piacenzy tj. z tego 
samego miasta, z którego wywodzi się patron 
Potenzy - św. Gerard.

Mamy piękną KATEDRĘ, która nosi imię św. Gerarda. 

Powstała w XIII w., ale wznosi się na fundamentach z 
IV lub V w., jak odkryli archeolodzy po trzęsieniu ziemi 
w 1980 r.

W katedrze znajdują się szczątki świętego, ponadto 
urna z jego relikwiami oraz drewniana statua z XV w.

Kim był ŚW. GERARD? 

Już wiecie, że przybył z Piacenzy - z miasta na północy 
Włoch. Wywodził się z rodziny szlacheckiej Della Porta.

Nie wiadomo, dlaczego Gerard skierował się w 
kierunku płd. Włoch. Może szukał miejsc do 
medytacji? Lub też chciał dotrzeć do portu w Brindisi, 
skąd wyruszały wyprawy krzyżowe do Ziemi Św.? Gdy 
przybył do Potenzy, postanowił pośwìęcić się życiu 
religijnemu. Od 1111 do 1119 r. był biskupem miasta. 

Biskupowi zależało na tym, 
żeby rozszerzać wiedzę 
wśród młodych i żeby być 
dla nich wzorem cnoty, 
jak dobry ojciec lub 
nauczyciel.

Są mu przypisane również cuda, jak np. 
przemienienie wody w wino.

Są jeszcze inne wspaniałe KOŚCIOŁY w centrum 
historycznym Potenzy. Oto niektóre:

♦ Kościół św. Michała 
Archanioła

w stylu romańskim, w 
pobliżu via Pretoria.

Był zbudowany w XII w., ale podwaliny są o wiele 
starsze.

W tym kościele możecie zobaczyć obraz "Madonna z 
Dzieciątkiem w otoczeniu św. Piotra i Pawła", 
namalowany przez Dircka Hendricksza - największego 
spośród  malarzy flamandzkich (tj. holenderskich i 
belgijskich), którzy osiedlili się w Królestwie Neapolu w 
latach 1500 - 1600.

 

fundamentów, uratowało się dzięki cudowi 
przypisanemu św. Franciszkowi. A więc kościół 
nazwano jego imieniem.

♦ Kościół św. Łucji  

Jest b. mały. Pochodzi - 
wraz z otaczającym go 
przysiółkiem Portasalza 
- z XV w. Jest 
dedykowany św. 
Łucji - świętej męczennicy 
z Syrakuz, patronce 
ociemniałych - która cieszyła się w mieście dużym 
kultem. Z pewnością Was zaciekawi.

 

♦ Monaster św. Luki  

Był to - bo już nie jest - 
klasztor zakonnic żyjących 
w klauzurze. Powstał w XIII 
wieku. Jego rozbudowę i 
odnowę w 1500 r. 
zawdzięcza się księciu 
Carlowi Guevarze. Aktualnie monaster - znajdujący 
się przy końcu via Pretoria, w kierunku Wieży Guevara 
- gości Posterunek Karabinierów, ale w 2022 r. 
zostanie przez nich opuszczony i przywrócony 
mieszkańcom.

Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

Wieża Guevara była 
wzniesiona w IX w., czyli 
w średniowieczu. Ma trzy 
piętra i jest wysoka 20 m; 
posiada 86 schodów i 7 
okien. Wieża należała 
kiedyś do zamku, dziś 
nieistniejącego, i pełniła 
ważne funkcje obronne.

Obramowanie drzwi 
wejściowych jest wykonane 
w kamieniu wapiennym i 
ozdobione główkami 
skrzydlatymi dwóch cheru-
binów. Nad nimi znajduje się 
herb franciszkanów, bo 
Bonaventura należał do 
tego Zgromadzenia.
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

♦ Muzeum 
Archeologiczne Bazylikaty        

Są tu znaleziska archeolo-
giczne z całego regionu 
Bazylikaty, ale wśród nich 
wiele ciekawych 
eksponatów z terytorium 
Potenzy: od epoki żelaza 
do epoki rzymskiej. 

Muzeum mieści się w 
pięknym Pałacu Loffredo 
wzniesionym przez rodzinę 

♦ Kaplica Celestynów 
(w pobliżu Katedry)

Dzisiaj jest wspaniałą 
galerią sztuki, która organi-
zuje wystawy malarskie i 
rzeźbiarskie krajowe i 
międzynarodowe.
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

23



♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

Przyjaciele,
pokazałem Wam w 
przybliżeniu
moje miasto.
Jak Wam się podoba?  
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

I ♥ 
Potenza
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♦ Kaplica brata Bonawentury

W jednym z zaułków ulicy Pretoria znajduje się 
kaplica z XVII w., która była domem rodzinnym brata 
Bonawentury beatyfikowanego przez papieża Piusa 
VI w 1775 r.

Bł. Bonaventura był przykładem pokory i autorem 
różnych cudów.

Wewnątrz kaplicy znajdują się jego relikwie. 

 
NIEKTÓRE PRZYSŁOWIA Z POTENZY:

♦ Kropla po kropli - tworzy się strumień

(wielkie rzeczy realizuje się małymi krokami).

♦ Gdzie przybywasz, postaw kij

(nie zadyszaj się ponad miarę).

♦ Kto się zbyt schyla, pokazuje siedzenie

(zadowalając nadgorliwie żądania innych, możesz 
się poniżyć).

♦ Kto je samotnie, dławi się

(nie bądź skąpcem i egoistą).

♦ Jednym okiem patrzy na kota, a drugim smaży rybę

(uwaga, każde roztargnienie może być fatalne).

♦ Ptak, który nie zna ziarna

(o osobie, która nie potrafi docenić jakiejś rzeczy).

♦ Skąd przybywasz, tutaj są cebule

(do kogoś, kto mówi nie na temat).

 

W zamierzchłych czasach do miasta wchodziło się 
przez BRAMY, które wznoszono w celach obronnych.

W Potenzy zachowały się trzy historyczne BRAMY:
 
♦ Brama św. Jana

Dochodzi się do niej schodkami.

Wzięła nazwę od szpitala pod 
wezwaniem Jana Bożego, który 
w 1100 r. znajdował się w 
pobliżu.    

♦ Brama św. Gerarda 

Znajduje się między Pałacem 
Biskupim (przy Katedrze św. 
Gerarda) i Pałacem Scafarelli - 
budynkiem z XVIII w. należącym 
do bogatej i słynnej rodziny 
mieszczańskiej z Potenzy.

♦ Brama św. Łukasza

Usytuowana w pobliżu Wieży 
Guevara wzięła imię od 
pobliskiego monasteru św. 
Łukasza, dzisiaj Posterunku 
Karabinierów.

 

Czy lubicie zwiedzać MUZEA i wystawy? Ja - owszem.

Chciałbym Wam polecić:

Guevarów na przeł. XV i XVI w. Guevarowie byli 
panami feudalnymi Potenzy i potężną rodziną 
szlachecką rezydującą w Królestwie Neapolu. Na 
początku 1600 r. budynek przeszedł w ręce 
Loffredów - szlachciców z okolic Neapolu. 

KARTKÓWKA

Co już wiecie o Potenzy?
 
Pytania:
1. Święty, który chroni Potenzę nazywa się...
2. Symbolem miasta jest...
3. Słynne danie makaronowe z Potenzy
4. Są krótsze jedynie od tych w Tokio
5. Słynna ulica w Potenzy założona przez Rzymian 
nazywa się...
6. Rzeka przepływająca przez miasto to...
7. Stara nazwa regionu Bazylikata

Odpowiedzi: 
1.Gerard 
2. Lew 
3. Strascinati z sosem ragù 
4. Schody ruchome 
5. Pretoria 
6. Basento 
7. Lucania 

Gratulacje! Co nieco już wiecie o moim mieście, ale, 
rzecz jasna, nie wszystko.

Na przykład nie wspomniałem Wam jeszcze o 
drużynie piłkarskiej! 
 

Piłka nożna - sport najbardziej kochany na świecie - 
ma długie tradycje w moim mieście. Klub Piłkarski 
Potenza powstał już w 1919 r.

Pomyślcie, klub Potenza uplasował 
się w pierwszej setce, a dokładnie 
na 79. miejscu, na liście 
historycznych i prestiżowych klubów 
piłkarskich we Włoszech.

Dzisiaj drużyna Potenzy gra w serii C.

Ja, Giannetto, 
kibicuję jej jak szalony, 
za każdym razem, gdy rozgrywa mecz.
I wierzę, że to pomaga!

Czy chcielibyście cofnąć się w czasie i podglądnąć 
epoki minione?

Jest to możliwe... gdy się przywraca do życia 
HISTORIĘ, słusznie?

Jest dzień, w którym Potenza wraca do dalekiej 
przeszłości. Przypada on 29 maja, gdy odbywa się na 
ulicach miasta wielka impreza kostiumowa.

We Włoszech - kraju pełnym historii, jest mnóstwo 
słynnych wydarzeń tego typu: Palio w Sienie, Regata 
historyczna w Wenecji i in.

A w Potenzy jest: 

PARADA
TURKÓW 

 

Odbywa się 29 maja, w przeddzień  obchodów 
święta patrona, tj. św. Gerarda. To on według 
legendy zatrzymał Turków na rzece Basento, gdy 
była ona spławną drogą wodną.

Podczas widowiskowej parady, która ma miejsce co 
roku, dewoci - ubrani w tradycyjne kostiumy ludowe 
Potenzy - niosą na plecach tzw. Iaccara.

Jest to belka z trzciny, która waży aż jedną tonę! Na 
koniec zostaje spalona na cześć świętego. 
Oczywiście przygotowanie tego widowiska wymaga 
niemało pracy.

Parada Turków przewiduje również konkurs wianków 
na cześć św. Gerarda. Kompozycje kwiatowe 
wykonuje się z janowca i ze świec. Autor 
najładniejszego wianka wygrywa dwa złote kolczyki.

Czy przyciągają Was TAJEMNICE? 

Myślę, że tak. Pozwalają poczuć dreszcz emocji i 
adrenalinę.

A więc posłuchajcie ciekawej legendy.

Dotyczy Mostu św. Wita, zwanego również Mostem 
Rzymskim. W starożytności miał on duże znaczenie, 
bo stał wzdłuż drogi rzymskiej - via Herculia, która 
łączyła trzy najważniejsze miasta Rzymian w Lukanii - 
Venosę, Potenzę i Grumento.

Mówi się, że każdego roku, w nocy poprzedzającej 
początek lata, pojawia się na moście powóz 
zaprzężony w konie, które - popędzane przez

niewidzialnego jeźdźca - rzucają się w galopie do 
rzeki Basento. Kto asystował tej scenie, wychylał się 
przez balustradę mostu, ale po powozie z końmi nie 
było śladu.

A oto jeszcze inna historia z dreszczykiem.
Chodzi o mnicha-fantazmę. Kilka lat temu kamery z 
centralnego baru w Potenzy zarejestrowały figurę 
zakapturzonego mnicha, który pojawiał się nocą na 
via Pretoria. Mnich, spacerując, zatrzymywał się 
przed barem i po chwili znikał w nicości! 
Niewiarygodne, co?

Jedni mówili o żarcie, a drudzy o fenomenie 
paranormalnym. Było nawet prawdziwe śledztwo. 
Ale tajemnicy nie rozwiązano. 

Cóż powiedzieć... Nie wszystko da się wytłumaczyć. I 
ponadto tajemnice i fantazmy, które w całej starej 
Europie kochają pewne miejsca, zazwyczaj pełne 
historii i magii, nie mogły zignorować Potenzy!

 

 

W myśl dekretu Prezydenta Republiki z 
dnia 9 listopada 2005 r. Potenzy został 
przyznany złoty medal za zasługi cywilne 
z następującą motywacją:   

 

"W obliczu trzęsienia ziemi, miasto z wielką godnością, 
z duchem poświęcenia i z zaangażowaniem, stawiło 
czoła trudnemu dziełu rekonstrukcji i odrodzenia 
własnej przyszłości społ.- ekon. Godny podziwu 
przykład walorów obywatelskich i ogromnego 
samozaparcia".

 

Ale na tym nie koniec!
 

Potenza jest również jednym z 27 miast 
udekorowanych złotym medalem jako 
"Zasłużone miasto w Zjednoczeniu Włoch".
Humbert I, król Włoch, przyznał go Potenzy 
za akcje patriotyczne zwane "insurekcją 
lukańską" i za to, że jako pierwsze miasto 
na południu Włoch sprzeciwiła się dynastii 
Burbonów.

W myśl dekretu królewskiego z 11 grudnia 1898 r. 
miastu Potenza przyznano złoty medal w nagrodę za 
walory jej mieszkańców wykazane w chwalebnym 
epizodzie z 18 sierpnia 1860 r.

 

 

Czy zgadzacie się ze mną, że Potenza nie ma nic do 
pozazdroszczenia innym miastom Włoch, również tym 
uwielbianym przez turystów? Tutaj też jest bogata 
historia, kultura, dobra kuchnia i nadzwyczajna 
gościnność.

Przyszedł
mi do głowy

pomysł,
wiecie jaki?

Aby przyznać Potenzy
mój osobisty medal.
Moje miasto zasługuje
naprawdę na wiele!
  

           

Mariola Gładysz, która 

przygotowała niniejszy Przewodnik, 

żyje w Italii od ponad 30 lat i miała 

sposobność dobrze poznać 

Potenzę. Dzisiaj obserwuje z 

przyjemnością wzrost 

zainteresowania tym miastem, które 

w przeszłości było nieco oddalone 

od utartych szlaków turystycznych.


