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Zaproszenie do Rzymu 
Stolica Włoch położona jest w środkowej części Półwyspu 

Apenińskiego, nad rzeką Tyber. Jak głosi legenda Wieczne Miasto 

powstało w VIII w. p.n.e., a jego założycielem był Romulus. 

Legendarne początki włoskiej stolicy oraz burzowa historia 

późniejszego imperium stały się częścią kulturalnej tożsamości 

Europy. W starożytności mówiono, że wszystkie drogi prowadzą 

do Rzymu i rzeczywiście na Forum Romanum znajdował się złoty 

kamień milowy "pępek miasta", od którego rozchodziły się 

wszystkie drogi cesarstwa. 

Rzym zwany też największym muzeum świata na wolnym 

powietrzu, uznawany jest za najpiękniejsze włoskie miasto. 

 
Nasza grupa w Koloseum (Autor: Wiesława Cyganek) 
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Mapa Włoch (źródło: ritaroma.cba.pl) 
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Panorama Miasta – Widok z Kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie 

(Źródło: Kolumber.pl) 

 

 
Panorama Miasta (Autor: Patrycja Kozłowska)  
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Fontanny 

Fontanna di Trevi  

Fontanna swą nazwę zawdzięcza młodej dziewczynie - odkryła 

ona źródło, które wykorzystano przy budowie akweduktu. 

Współcześnie to bez wątpienia najsłynniejsza z rzymskich fontann. 

Zaprojektowana przez Nicolo Salvi w 1762 roku do dziś ściąga 

dziennie kilka tysięcy turystów. Woda dociera do fontanny 

z odległości 20 km, płynąc starożytnym akweduktem, 

wyremontowanym w XV w. Rzeźbiarska dekoracja fasady i skał 

przedstawia pana mórz, Neptuna w otoczeniu morskich bóstw. 

Stara ludowa legenda głosi, że kto stojąc tyłem do fontanny, 

wrzuci monetę do basenu, odwiedzi powtórnie Wieczne Miasto. 

 
Fontanna di Trevi (Autor: Zuzanna Langosz) 
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Fontanna Czterech Rzek 

 
Fontanna Czterech Rzek (Autor: Wiesława Cyganek) 

Ogromna fontanna została wzniesiona w latach 1650-51 na 

polecenie papieża Innocentego X, a zaprojektował ją 

najsławniejszy architekt baroku, Jan Wawrzyniec Bernini. Nad 

dość dużym basenem wznosi się skała z grotą, fantazyjnie 

ozdobiona; czterej muskularni mężczyźni z białego marmuru 

znajdujący się na skale to posągi symbolizujące cztery rzeki (rzeka 

po włosku jest rodzaju męskiego): Nil, Ganges, Dunaj i Rio de la 

Plata oraz cztery znane wówczas kontynenty: Afrykę, Azję, Europę 

i Amerykę. 
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Fontanna del Tritone 

Jest to barokowa fontanna z rzeźbą Trytona, dłuta Berniniego, 

zlokalizowana na Piazza Barberini w Rzymie. Rzeźba została 

wkomponowana w plac w czasie przebudowy zleconej przez 

papieża Urbana VIII w latach 40. XVII wieku. Rzeźba przedstawia 

greckie bóstwo morskie, Trytona, syna boga mórz Posejdona. W 

podstawie fontanny znajdują się podobizny delfinów, których 

podniesione ogony utrzymują muszlę, na której umieszczona jest 

postać samego Trytona. Z trzymanego przez niego rogu wypływa 

strumień wody. Fontannę zdobią elementy herbów papieskich – 

tiara, klucze św. Piotra oraz herb Barberinich, których pałac 

znajdował się w pobliżu. 

 

Fontanna del Tritone (Autor: Wiesława Cyganek) 
 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piazza_Barberini&action=edit&redlink=1
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Fontanna del Nettuno i del Moro 

Fontanna del Moro postawiona w południowej części placu 

Navona została zaprojektowana przez Berniniego, i udekorowana 

delfinami oraz innymi morskimi zwierzętami w XIX wieku. Druga 

fontanna, Neptuna, położona w północnej części placu powstała 

na podstawie projektu Giacomo della Porta. Postać Neptuna 

została dodana do fontanny dopiero 100 lat po jej wybudowaniu. 

 
Fontanna del Nettuno (Źródło: www.globtroter.pl) 

 
Fontanna del Moro (Źródło: www.Romalove.pl) 
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Place Rzymu 

Plac Wenecki 

Wiele osób uważa, że Piazza Venezia jest współczesnym centrum 

Rzymu. To właściwie bardziej ruchliwe skrzyżowanie ulic niż plac, 

ale można stąd wygodnie rozpocząć spacer po mieście – blisko 

jest zarówno średniowieczne i renesansowe centrum Rzymu, jak 

i większość jego starożytnych ruin. Mimo natężonego ruchu 

otoczony ze wszystkich stron majestatycznymi budynkami plac 

prezentuje się bardzo dostojnie. To również jeden z najlepszych 

punktów orientacyjnych w całym Rzymie, z charakterystyczną 

olbrzymią sylwetką pomnika Wiktora Emanuela (Vittorio 

Emanuele), który widoczny jest niemal z każdej części miasta. 

 
Plac Wenecki (Autor: Zuzanna Langosz) 
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Plac Hiszpański 

Zwany po włosku Piazza di Spagna, jest jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych i charakterystycznych miejsc w zabytkowej 

części Rzymu.  Urokliwy zakątek, pełen lokalnego kolorytu, 

usytuowany jest nieopodal najgłośniejszej i najbardziej ruchliwej 

ulicy miasta, Via del Corso. Od wielu pokoleń jest to miejsce 

spotkań, gdzie turyści tłumnie przychodzą usiąść na słynnych 

schodach i gdzie artyści uliczni prezentują swoje dzieła. Nazwa 

tego miejsca pochodzi od Ambasady Hiszpańskiej, która miała tu 

swą siedzibę. 

 
Plac Hiszpański (Autor: Wiesława Cyganek) 
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Plac św. Piotra 

Autorem tego architektonicznego dzieła jest również Giovanni 

Bernini. Prace nad placem trwały 12 lat, od 1655 do 1667r. 

i zakończyły się w czasie pontyfikatu Klemensa IX. Plac jest swego 

rodzaju przedsionkiem Watykanu. Stąd wchodzi się w głąb 

państwa-miasta, którym włada papież. Na jego środku stoi jeden 

z egipskich obelisków symbolizujących triumf chrześcijaństwa.  

Plac Świętego Piotra ma formę elipsy otoczonej dwoma rzędami 

kolumn. Krańce kolumnady zbliżają się do siebie. Powoduje to 

skrócenie perspektywy i optyczne zbliżenie fasady bazyliki.  

 
Plac Św. Piotra (Autor: Wiesława Cyganek) 
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Plac Navona 

Powstał z inicjatywy papieża Innocentego X, na dawnym stadionie 

Domicjana, na którym odbywały się wyścigi rydwanów i zawody 

atletyczne. Podczas budowy placu został zachowany fragment 

trybun, który można podziwiać w piwnicach budynku w północnej 

części placu. Na środku placu znajduje się fontanna czterech rzek, 

a nad placem wznosi się obelisk sprowadzony z Egiptu na 

polecenie papieża. Na Placu Navona oprócz Fontanny Czterech 

Rzek znajduję się też Fontanna del Moro oraz Fontanna del 

Nettuno. 

 
Plac Navona (Autor: Wiesława Cyganek) 
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Zabytki Kultury Antycznej 

Koloseum 

Amfiteatr Flawiuszów, Koloseum to potężna budowla o owalnym 

kształcie przeznaczona na igrzyska, które obejmowały zapasy, 

walki gladiatorów, walki z dzikimi zwierzętami oraz bitwy morskie. 

Tradycja mówi iż w Koloseum mordowano chrześcijan, co 

upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Powszechnie 

stosowana nazwa Koloseum wywodzi się od znajdującego się w 

pobliżu budowli ogromnego posągu Nerona przedstawionego jako 

Helios. Otwarcie Koloseum zainaugurował cesarz Tytus 

rozpoczęciem stu dniowych, nieprzerwanych igrzysk. Na arenie 

padło wówczas kilka tysięcy zwierząt, walczyły ze sobą zastępy 

gladiatorów, ponadto odbyła się bitwa morska. Tak więc obiekt 

powstawał ponad 10 lat (od około 70 – 82 n.e.).Obiekt był 

wielokrotnie uszkadzany.  

 
Wnętrze Koloseum (Autor: Zuzanna Langosz) 
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Paulina i Zuzanna przed Koloseum  
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Panteon 

 
Panteon (Autor: Zuzanna Langosz) 

Panteon zbudowany został z inicjatywy Marka Agrypy w 27-25 

r.p.n.e. na cześć wszystkich bogów Olimpu, odbudowany 

następnie po pożarach z 80 i 110 r. przez cesarza Hadriana na 

początku II w. Od VII w. jest świątynią chrześcijańską – nazwa 

włoska to Basilica di Santa Maria ad Martyres, a popularnie Santa 

Maria Rotonda. Stąd też nazwa placu przed obiektem – Piazza 

della Rotonda. Panteon jest największą kopułą zbudowaną 

z betonu bez podpór. Wysokość i średnica wnętrza wynosi 43,44 

m. Panteon jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków 

starożytnego Rzymu. 
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Usta Prawdy 

Są okrągłym, marmurowym medalionem, przedstawiającego 

obliczę brodatego bóstwa. Istnieje wiele teorii na temat jego 

pochodzenia i funkcji. Jego wiek szacowany jest na ponad 2000 

lat. Uważa się, m.in. że medalion mógł być przykrywą zbiornika na 

wodę, częścią fontanny lub też służyć jako pokrywa wejścia do 

starożytnego wodociągu.  Wedle średniowiecznej legendy, rzeźba 

pełniła funkcję wykrywacza kłamstw – podejrzany wkładał dłoń w 

usta, które miały zamykać się, odgryzając kończynę, gdy osoba 

mówiła nieprawdę. Obecnie usta prawdy znajdują się 

w przedsionku bazyliki Santa Maria in Cosmedin w Rzymie. 

 
Usta Prawdy (Autor: Marcela Wolny) 
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Łuk Konstantyna Wielkiego 

To łuk triumfalny będący pomnikiem chwały cesarza Konstantyna 

Wielkiego. Powstał w celu uczczenia dziesięciolecia rządów tzw. 

Decennalia oraz jego zwycięstwa nad Maksencjuszem w bitwie 

o most Mulwijski w 312 roku n.e. Jego budowa trwała od 312 do 

315 roku n.e. Łuk o wysokości 21 metrów, szerokości 25 metrów 

i głębokości 7 metrów ustawiony został w pobliżu Koloseum. 

 

Łuk Konstantyna Wielkiego (Źródło: Matimpex.pl) 
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Wycieczka do Ostii 
Ostia to antyczne miasto portowe, być może pierwsza kolonia 

Starożytnego Rzymu, położone w ujściu rzeki Tyber do Morza 

Tyrreńskiego, obecnie w granicach Rzymu – zachowane do dnia 

dzisiejszego ruiny są jednymi z największych pod względem 

powierzchni we Włoszech. Ponieważ od czasów starożytnych linia 

brzegowa odstępowała w ślad za morzem, obecnie port 

w dalszym ciągu znajduje się nad Tybrem, ale około 3 km od plaży. 

 
Ostia (Autor: Zuzanna Langosz) 
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Ostia (Autor: Zuzanna Langosz) 
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