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uzeum Archeologiczne
“MArTA” w Taranto M

Już pierwszego dnia udaliśmy się na wycieczkę, która odbyła się w Muzeum
Archeologicznym "MArTA". Narodowe Muzeum Archeologiczne prezentuje
jedną z największych kolekcji artefaktów z Magna Graecia, w tym “Złoto

Taranto”. Miejsce obsługiwane jest przez Ministerstwo Dziedzictwa
Kulturowego i Działalności Włoch. 

 

W muzeum możemy zobaczyć wiele rzeźb i figurek z terakoty, a także
wszelkiego rodzaju sztućców i złotych przedmiotów. Niesamowita kolekcja

Ori di Taranto (Złoty Skarb Taranto), oszałamia kolekcją złotych dzieł sztuki z
epoki helleńskiej. Zawiera ona wiele grobowców. W salach poświęconych
greckiemu Taranto znajduje się ogromna ekspozycja artefaktów, takich jak
przedmioty grobowe oraz biżuteria. W pomieszczeniach poświęconych

epoce rzymskiej posągi i mozaikowe podłogi z epoki imperialnej świadczą o
świetności miasta. 
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 Aragonese 
Castello

Następnego dnia odwiedziliśmy zamek Castello Aragones. Oficjalnie
nazywany Castel San Angelo. Został on zbudowany na miejscu starszych

fortyfikacji pochodzących z okupacji greckiej w III i IV w. p.n.e.  Powstał od
nowa w 1481 r. 

 

To majestatyczny zamek nad morzem. Jest on jedną z większych atrakcji w
Taranto dzięki swojej niezwykłej architekturze i wartości historycznej.  

 

Naprzeciwko zamku można zobaczyć tak zwane Kolumny Doryckie. Budowla
to główna fortyfikacja miasta. Wyznacza granice pomiędzy nową a starą

częścią miasta. Twierdza została zaprojektowana pod koniec XV wieku przez
Francesco di Giorgio Martini, na prośbę króla Aragonii Ferdynanda I z

Neapolu, który chciał ją użyć do celów obronnych. 
 

 Na szczególną uwagę zasługują szerokie, krótkie baszty, które podkreślają
funkcję obronną budowli. Zamek był używany jako więzienie przez

Habsburgów, a dziś mieści bazę włoskiej marynarki wojennej. Jest otwarty na
wycieczki z przewodnikiem. Służy do organizowania wystaw i wydarzeń. 



Castello Aragonese4



Ratusz w Taranto5

Ratusz 
w 

Taranto 
W ratuszu nie spędziliśmy dużo czasu, aczkolwiek zostaliśmy zaskoczeni
świetną prezentacją o mieście Taranto. Obydwa kraje podarowały sobie

upominki. Potem wspólnie z Włochami ruszyliśmy obejrzeć bazylikę
poświęconą Świętemu Cataldowi. To cudowne i intrygujące miejsce. Freski,

obrazy itp. tworzą niezwykły klimat.  
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Muzeum 
Wina

Podczas drogi do Lecce, zatrzymaliśmy się na zwiedzania muzeum wina -
“The Museum of Primitivo of wine in Manduria”. Oglądaliśmy film o tym jak
powstaje wino oraz zwiedziliśmy komnaty muzeum wysłuchując przy tym

historii związanej z produkcją niezwykle popularnego na świecie alkoholu. 
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Lecc e
Naszą pierwszą dłuższą wycieczką poza Taranto była podróż do Lecce.  

 

Lecce jest bogate w dzieła sztuki architektury rzymskiej, średniowiecznej i
renesansowej, ale wyróżnia się stylem barokowym. Ten styl architektoniczny
był szeroko stosowany w Lecce w XVII wieku, podczas rządów hiszpańskich,
zastępując sztukę klasyczną i tworząc styl, który ustąpił miejsca fantazji i

wyobraźni, dzięki miejscowemu kamieniowi, miękkiemu i zwartemu
wapieniowi o ciepłych, złotych kolorach, które są dobrze przystosowane do

pracy z kamieniarzami.  
 

Lecce jest czasami określane jako "Florencja baroku" albo "Rzymem
południa". 

 

 Na ulicach i placach Lecce położonych jest czterdzieści kościołów. To
niesamowita interpretacja tego znanego włoskiego placu katedralnego. 

 

Piazza Sant'Oronzo to wielkie, obywatelskie serce miasta, z niepełną
atmosferą: mieszanką starożytności i nowoczesności. Wśród różnorodnych
budowli znajduje się odkopany rzymski amfiteatr. Odkąd poświęcony św.

Patronowi miasta. Posąg św. Oronzo stoi na dużej kolumnie, która wznosi się
pośrodku placu z 1656 r., przedstawia Świętego w akcie błogosławienia
miasta. Legenda głosi, że podczas epidemii dżumy, która nawiedziła całe

panowanie Neapolu, Lecce zostało oszczędzone dzięki interwencji świętego. 
 

Jest to jeden z największych zespołów architektonicznych miasta i stanowi
najbardziej znaczący przykład baroku. Najbardziej wyszukaną dekorację w
mieście można zobaczyć w tej Bazylice, która ma fantastyczną fasadę z

marmuru ozdobioną dziwnymi bestiami i alegoriami. 
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Alberobello 
Naszą następną dłuższą wycieczką była podróż do Alberobello. Podczas tej

wycieczki zwiedzaliśmy piękne miasto, które jest zwane miastem trulli. 
 

Zwiedziliśmy jeden z domków, a następnie mieliśmy czas wolny i mogliśmy
kupić sobie pamiątki.  

 

Gminę zamieszkuje obecnie ok. 11 000 mieszkańców, większość w stosunkowo
nowej zabudowie, ale nadal część ludności zasiedla trulli. Domki te nie są już

budowane, a istniejące budowle muszą być utrzymywane i remontowane
ściśle według przepisów, zarówno miejscowych, jak i tych narzuconych przez
UNESCO. Celem jest zachowanie wyglądu trulli w stanie jak najbardziej

zbliżonym do pierwotnego. 
 

Później udaliśmy się na farmę edukacyjną i mogliśmy zobaczyć, jak robi się
ser mozzarella. Próbowaliśmy również regionalnych potraw. 
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Matera
Matera jest zwana miastem wykutym w kamieniu.  

 

Niestety podczas tej wycieczki pogoda była fatalna, cały czas padało i
można by rzec, że ulice płynęły jak rwące potoki. Natomiast nie zepsuło to

naszych planów i dalej podziwialiśmy miasto.  
 

Matera to według historyków jedno z najstarszych miast świata i najbardziej
spektakularny przykład osadnictwa jaskiniowego w Europie.  

 

Podczas pobytu w Materze mieliśmy również przyjemność zobaczyć jak
wyrabiane są przedmioty z gliny, różnego rodzaju naczynia, dzbanki, ozdoby. 

 

Dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad Matera stała się popularnym celem
podróży wśród podróżników, a UNESCO wpisało je na Listę Światowego

Dziedzictwa w 1993 roku. 
 

Jest to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc, jakie południowe Włochy
mają nam do zaprezentowania. 
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