
BAZYLIKI – AWENTYN – ZATYBRZE 

Bazylika katedralna na Lateranie

Katedra papieża, najważniejsza świątynia Kościoła rzymskokatolickiego, pierwsza i najstarsza bazylika 
wolnego chrześcijaństwa, dar cesarza Konstantyna Wielkiego dla szczęśliwego biskupa Rzymu, papieża 
Sylwestra I, miejsce pochówku wielu papieży pierwszych wieków, centrum życia kościelnego przez 
pierwsze tysiąc lat panowania chrześcijaństwa, miejsce celebracji Soborów Laterańskich – po prostu „matka
i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”, jak głosi łaciński napis na fasadzie bazyliki (MATER ET 
CAPUT).

Zwiedzanie: bazylika (wstęp wolny), wirydarz średniowieczny (Chiostro) - bilet 5 euro.
Godziny otwarcia: cały dzień w godz. 07.00/18.30.

Sanktuarium Świętych Schodów (Scala Santa)

Dawny pałac biskupów Rzymu – Patriarchat – łącznie ze słynną w średniowieczu kaplicą papieską św. 
Wawrzyńca Diakona i Męczennika, zwaną SANCTA SANCTORUM (Święte Świętych) – stanowi główny 
element jednego z najsłynniejszych miejsc pokutnych świata,  jakim było przez kilka wieków to sanktuarium. 
Święte schody z nazwy to 28 marmurowych stopni, które pojawiły się w Rzymie w przededniu Roku Świętego 
1450, i które zostały zaprezentowane wiernym jako domniemane schody z pałacu Piłata w Jerozolimie, 



zbroczone krwią samego Jezusa Chrystusa. Od kilku wieków, rokrocznie miliony i miliony wiernych 
przemierzają te schody wyłącznie na kolanach…

Zwiedzanie: Święte Schody, kaplica Sancta Sanctorum (wstęp wolny).
Godziny otwarcia: 06:00/12:30 – 15:00/18:30 (latem 15:30/19:00).
W czasie Jubileuszu Miłosierdzia 2016, Schody Święte będą otwarte przez cały dzień bez przerwy.

http://www.scalasanta.org/

Baptysterium Katedry św. Jana na Lateranie (Battistero Lateranense)

Pierwsza i główna kaplica chrzcielna Kościoła Rzymskiego – miejsce narodzin do „nowego życia” milionów 
rzymian dawnych wieków; pierwowzór wszystkich baptysteriów Europy. Kiedyś chrzczono tu wiernych w 
basenie z wodą, przez zanurzenie…
Koniecznie trzeba też zobaczyć przyległą do baptysterium kaplicę św. Wenencjusza (San Venanzio) z 
przepięknymi mozaikami z VII wieku.

Zwiedzanie: baptysterium i kaplice boczne (wstęp wolny).
Godziny otwarcia: 08:00/13:00 – 15:00/18:00.
http://www.battisterolateranense.it/

Bazylika Santa Maria Maggiore

Najważniejszy i najstarszy kościół maryjny Wiecznego Miasta, którego początki sięgają połowy V wieku 
n.e. Co tu przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów? Wspaniale zachowane oryginalne wnętrze z serią 
dobrze prezentujących się mozaik z przed 1500 lat, relikwie Żłóbka Betlejemskiego oraz łaskami słynąca 
ikona Madonny zwanej „Salus Populi Romani”.

Godziny otwarcia: 07:00 – 18:45
Wstęp wolny

Bazylika San Pietro in Vincoli

Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych świątyń chrześcijańskich w Rzymie. Niech was nie zmyli bardzo
skromna i dość nietypowa fasada tego kościoła. We wnętrzu czekają na zwiedzających i pielgrzymów dwie 
perełki wiary i sztuki: kajdany św. Piotra (vincoli) oraz jedna z najsłynniejszych statui świata – „Mojżesz” 
Michała Anioła Buonarrotiego.

Godziny otwarcia:
kwiecień-wrzesień: 8.00-12.30 / 15.00-19.00
październik-maj: 8.00-12.30 / 15.00-18.00
Wstęp wolny

Bazylika św. Klemensa (San Clemente)

Jedna z najwspanialszych bazylik Rzymu. Jej prostota zewnętrzna jest bardzo zwodnicza – łatwo ją wziąć za 
jeszcze jeden barokowy kościółek rzymski. Wystarczy jednak przekroczyć jej skromne progi, by odkryć jedno z 
najpiękniejszych w mieście wnętrz sakralnych, bogate w cenne średniowieczne mozaiki i marmury, renesansowe
i barokowe freski oraz niezwykłe trzypoziomowe podziemie, kryjące dwie następne świątynie (kościół i 
mitreum) i fragmenty budynków z czasów QUO VADIS (I w. n.e.)!

http://www.scalasanta.org/
http://www.battisterolateranense.it/


Wstęp do kościoła: gratis
Wstęp do podziemia: normalny 10,00 euro, ulgowy 5,00 euro (uczniowie i studenci do 25 roku życia włącznie),
gratis dzieci i młodzież do 16 lat pod opieką dorosłych
Karta ROMAPASS: nie.
Karta ARCHEOLOGIA CARD: nie.
Dni otwarcia: przez cały rok we wszystkie dni tygodnia
Godziny otwarcia bazyliki: 7:30-19:30
Godziny otwarcia podziemia:
– w dni robocze: 9:00-12:30 i 15:00-18:00 (ostatnie wejście 12:10 i 17:40)
– w niedziele i święta: 12:00-18:00 (ostatnie wejście o 17:40).

www.rzym.it/bazylika-san-clemente

Między-etap → przejazd tramwajem nr 3 z Koloseum na Awentyn (przystanek AVENTINO/ALBANIA).

Awentyn – Dziurka od klucza – piazza Piazza dei Cavalieri di Malta

Jedno z tych magicznych miejsc w Rzymie, które dodają jeszcze uroku i sympatii Wiecznemu Miastu… 
Podobno nieładnie podglądać przez dziurkę od klucza, ale tym razem obejdzie się bez ewentualnych wyrzutów 
sumienia… Co tam jest? Zaskakujący widok…

Bazylika św. Sabiny (Santa Sabina)

Bazylika św. Sabiny – jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych kościołów Rzymu. Wzniesiono ją w V 
wieku n.e. ku czci męczennicy Sabiny, na jej domniemanym domu. Jeśli chcecie poczuć ducha dawnego 
chrześcijaństwa, to jest to doskonałe miejsce by tego ducha zasmakować. Prostota i rozmach, przestrzeń i 
światło z nieba, klasyczne rzymskie proporcje połączone z ewangelicznym ubóstwem.

Adres: Piazza Pietro d’Illiria, 1
Czynna każdego dnia w godz. 8.15-12.30 / 15.30-18.00.
Wstęp wolny

Ogród pomarańczy

Dawna twierdza rodu Savellich (Rocca Savella) przekształcona w sad pomarańczowy ze wspaniałym tarasem 
widokowym. Miejsce na relaks, kanapki i ważne słowa…

Czynny od 07:30 do zachodu słońca.
Wstęp wolny

Ogród róż

Na dawnym cmentarzu żydowskim rosną róże z całego świata… ponad 1100 gatunków!Czynny od końca 
kwietnia do końca października… zwykle…
Wstęp wolny

http://www.rzym.it/bazylika-san-clemente
http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/
http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/


Usta Prawdy

Plac Ust Prawdy (Piazza Bocca della Verità) – dawne zakole rzeki Tyber, świątynie Portynusa i Herkulesa, łuk 
Janusa i łuk bankierów, Kościół Santa Maria in Cosmedin z Ustami Prawdy w przedsionku.

Usta Prawdy (Bocca della Verità) – starożytny okrągły medalion z kamienia, o średnicy ok. 175 cm, 
przedstawiający oblicze brodatego bóstwa. 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.
Usta Prawdy stały się bardzo popularne wśród turystów po premierze amerykańskiego filmu z 1953 r. 
„Rzymskie wakacje” z udziałem Audrey Hepburn i Gregory Pecka.

Kościół Santa Maria in Cosmedin – Usta Prawdy
Adres: Piazza della Bocca della Verità 18
Godziny otwarcia:
– okres zimowy 9.30-17.00 (wejście zamknięte 16:50);
– okres letni 9.30-18.00 (wejście zamknięte 17:50).

Podejście do Ust Prawdy w przedsionku kościoła = ofiara 0,50 euro.
Uwaga! W okresie wysokiego sezonu (kwiecień-czerwiec, wrzesień-październik + wielkie święta) tworzy się 
duża kolejka do Ust Prawdy (ok. 30 min.).

Wyspa Tybrowa

Wyspa Tybrowa (Isola Tiberina) to miejsce magiczne na mapie dawnego i dzisiejszego Rzymu. Na trzysta lat 
przed Chrystusem z wyspą został związany kult patrona wszystkich lekarz starożytności pogańskiej, boga-
cudotwórcy Eskulapa (greckiego Asklepiosa).
Warto tu zajrzeć, by przejść przez starożytny most Fabrycjusz z 62 r. przed Chrystusem i odwiedzić bazylikę św. 
Bartłomieja, w której złożono kości obdartego ze skóry Apostoła.

Zatybrze (Trastevere)

Jeśli starczy Wam czasu na wakacyjne szwendanie się i bezstresowy relaks, to koniecznie wstąpcie do dawnej 
dzielnicy biedoty, portowców, prostytutek i świętych – do najbardziej rzymskiego z rzymskich Zatybrza. Trochę 
ostatnio sturystyczniło się i zachałturzyło, ale ciągle jeszcze tchnie z tej dzielnicy swoisty urok. Wąskie uliczki, 
typowe tawerny, dużo muzyki na placach, malownicze kościoły i kapliczki… czas na maccheroni e vino!
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