
WIOSNĄ W RZYMIE 
 

 W Rzymie byłem na przełomie marca i kwietnia 2012 r.; utrwaliłem sobie wcześniejsze 

w nim pobyty i odkryłem nowe oblicza tego wielkiego Miasta-Muzeum.  

Rzym wiosną to miasto romantyczne, oblegane przez turystów z całego świata, szukają-

cych tu niezapomnianych przeżyć i uniesień.  

Najtłoczniej i najradośniej jest, jak zawsze, przy znanych fontannach: Di Trevi, La Bar-

caccia – przy Schodach Hiszpańskich, czy Trytona – na Placu Barberini. Największą atrakcję 

turystyczną, poza Koloseum, stanowi jednak Plac Navona – z trzema fontannami; pełen kwia-

tów, malarzy, mimów, obrazów i melodii śpiewanych przez tutejszych trubadurów. Lokalni 

romantycy uciekają w tym czasie do miejsc bardziej odosobnionych: na Monte Pincio, Monte 

Gianicolo czy Monte Aventino. Na tym ostatnim wzgórzu, spod drzew pomarańczowych peł-

nych ubiegłorocznych owoców, spoglądają w zadumie na leniwe wody Tybru i jaśniejące w 

słońcu zabytki Wiecznego Miasta.  

Wiosną istnieje także drugie oblicze tego miasta: Rzym pielgrzymkowy. To tutaj znajduje 

się centrum chrześcijańskiego świata, z Watykanem i ponad 900. Kościołami i kaplicami. 

Kościoły, a w szczególności bazyliki (ponad 30), są tłumnie nawiedzane przez pielgrzymów. 

W obiektach tych, dostępnych na co dzień, można w formie bezpłatnej podziwiać obrazy czy 

rzeźby mistrzów tej rangi co: Michał Anioł, Rafael, Bernini czy Caravaggio. Ważną rolę od-

grywają dla pielgrzymów nagromadzone tutaj, jak nigdzie na świecie, relikwiarze i sarkofagi 

osób świętych i błogosławionych. Najbardziej oblegane są tzw. bazyliki pielgrzymkowe – w 

liczbie siedem (w tym 5 bazylik „większych” - jedynych na świecie): Św. Piotra, Św. Jana 

na Lateranie, Matki Bożej Większej, Św. Pawła za Murami, Św. Krzyża Jerozolim-

skiego, Św. Wawrzyńca za Murami i Św. Sebastiana.  
Tradycja nawiedzania tych bazylik sięga XVI wieku, kiedy to św. Filip Nereusz zapropo-

nował na ich trasie kontemplację Męki Pańskiej.  

W Bazylice św. Piotra spoczął także nasz Wielki Rodak – św. Jan Paweł II. Jego ciało, po 

beatyfikacji z 11 czerwca 2011 roku, zostało przeniesione z Grot Watykańskich do bazyliki i 

umieszczone w ołtarzu Kaplicy św. Sebastiana. W wielu bazylikach i kościołach Rzymu zo-

stały już wykonane ołtarze i miejsca modlitwy z podobizną naszego świętego Papieża; w nie-

których można spotkać także tablice pamiątkowe i relikwiarze Jana Pawła II. Inny polski 

święty – Stanisław Kostka – spoczywa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. W kościele 

tytularnym polskich prymasów: Santa Maria In Trastevere znajduje się od wieków okazały 

relikwiarz św. Wojciecha, nad którym umieszczono współcześnie obraz Świętego z informa-

cją: „DAR MIASTA GNIEZNA DLA JANA PAWŁA II”. W latach 1924-1938 ciało św. 

Andrzeja Boboli spoczywało w kościele Najświętszego Imienia Jezus (Santissimo Nome di 

Gesu) obok sarkofagów takich świętych jak: Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery i Józef Pi-

gnateli. Z rzymskimi kościołami związane są także losy polskich uchodźców XVIII i XIX 

wieku. Na stopniach bazyliki św. Andrzeja (S. Andrea Della Valle) przemawiał do swoich 

legionistów Adam Mickiewicz; w świątyni tej poświęcono także sztandar Legionu. Przy pol-

skim kościele z XVI wieku pw. św. Stanisława BM, kardynał Stanisław Hozjusz utworzył 

Hospicjum Polskie. Od roku 2008 znajduje się przy nim siedziba Biura Informacji dla Piel-

grzymów z Polski. Można w nim otrzymać m.in. bezpłatne bilety na środowe audiencje pa-

pieskie. W samym wnętrzu tego kościoła wiele poloników: obrazów, portretów i tablic pa-

miątkowych. (Wiosna 2012)  

  

Jan Nitecki – (aktualizacja 23.IX.2017)  

 



 

Trochę świeckiego Rzymu 
 

     
Autor opisu i zdjęć na Piazza Navona - i jego Małżonka na tymże placu 

 

 
Fontanna di Trevi 

 

     
Fontanna di Trevi bliżej – i jeszcze bliżej 



 
w dzień… i w nocy… (zdjęcie nocne: RN) 

 



 
Most Anioła prowadzący do Zamku Anioła 

 

      
Pomnik na sąsiednim moście Wiktora Emmanuela II – pomnik MB na Placu przed Bazyliką MB Maggiore 

 

     
Wypoczynek na Awentynie pod drzewem pomarańczy – i ozdobne kwiaty na Placu św. Piotra 



 
Fontanna przed Schodami Hiszpańskimi 

 

     
Ozdobne ogrodzenie przy Pałacu Barberinich – Ruiny najstarszych świątyń rzymskich 

 

       
Jeden z obelisków rzymskich – Pomnik-latarnia morska na Wzgórzu Gianicolo 



     
Fontanna Trytona na Placu Barberinich – świątynia Herkulesa na starym placu Forum Boarium 

 

      
I jeszcze jedna fontanna – widok na Rzym ze wzgórza Gianicolo 

 

      
Zabytki antyczne w Muzeum Watykańskim 



    
Grupa Laokoona w Muzeum Watykańskim 

 

      
Zespół figur na Piazza del Popolo – i kolejny obelisk na tym placu 

 

      
Schody Hiszpańskie – Kolumna Marka Aureliusza (obecnie z figurą św. Piotra) 



     
I ta kolumna w zbliżeniu – i jeszcze jeden widok z Monte Gianicolo 

 

 
Łuk Konstantyna obok Koloseum 

 

 
I jeszcze jeden egipski obelisk przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie 

 



Rzym chrześcijański 
 

      
Bazylika św. Pawła za Murami – i jego figura przed Bazyliką 

 

      
Bazylika św. Jana na Lateranie – Bazylika MB Większej 

 

      
Kościół św. Stanisława – Kolumnada Berniniego na Placu św. Piotra 



      
Fontanna na Placu św. Piotra – Gwardia Szwajcarska 

 

      
? 
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Elementy polskie w kościołach Rzymu 
 

         
Kościół s. Carlo al Catinari – ko s. Marcello – ko. S. Spirito 

 

     
Ko. Madonna dei Monti –  

 

 
Ko. s. Andrea 



 
Ko. S. Salvatore in Lauro 

 

     
Obraz św. Wojciecha – relikwiarz św. Wojciecha 

 

 
Rzym żegna z kotkiem na antycznej stopie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, przyciśnij link poniżej. 
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