
Przyjrzyj się portretom 
rzymskich dam i spróbuj 

znaleźć tę, która ma na głowie 
fryzurę zwaną „gniazdo os”.

Jak myślisz, dlaczego 
tak ją określano?

A dziś jakie fryzury są najmod-
niejsze? Narysuj taką, która byłaby 
inspiracją dla dzisiejszych kobiet. 

 
a jak o włosy dbali 

mężczyźni?

W okresie wczesnej republiki 
wielu mężczyzn nosiło brody, 

później od II wieku p.n.e. do okresu 
panowania Hadriana (II wiek n.e.) 
w Rzymie modni mężczyźni golili 

twarze. Większość Rzymian 
miała krótkie włosy, ale w okresie 

cesarstwa niektórzy rzymscy 
modnisie nosili nieco 

dłuższe, które 
smarowali oliwą 

i zakręcali. Podobnie 
jak w przypadku 
damskich fryzur 

cesarzowa, tu z kolei 
cesarz wyznaczał 

trendy.

Galeria Sztuki Starożytnej
Grecja i Rzym dla młodszych

Sport w starożytności 

Wychowanie w starożytnej Grecji 
zakładało równomierny rozwój 

umysłu i ciała. Dlatego w każdym 
większym polis (mieście-państwie) 

działało kilka gimnazjonów – 
budynków, w których wszyscy 

wolni obywatele mogli dbać 
o rozwój kondycji fizycznej. Były to 
również miejsca spotkań i dyskusji. 

Grecy urządzali też igrzyska 
na cześć bogów. Niektóre z nich 

miały charakter panhelleński, czyli 
mogli brać w nich udział zwodnicy 

z całego świata greckiego. 
Najważniejsze z nich urządzano 

co czerty lata w Olimpii. Były 
poświęcone Zeusowi i trwały pięć 

dni. Zawodnicy startowali w takich 
dyscyplinach jak: pięciobój (bieg 

na długość jednego stadionu, skok 
w dal, rzut oszczepem i dyskiem, 

zapasy), wyścigi rydwanów, 
sporty walki oraz bieg hoplitów

Po każdym wysiłku fizycznym 
zawodnik korzystał z różnych 

przedmiotów, koniecznych 
do zachowania higieny. Napisz obok 

każdego z nich, do czego służył. 
Potem spróbuj odszukać niektórych 

z nich wśród zabytków w galerii. 

Wielkie Panatenaje  

Najważniejszym świętem 
w Atenach były Wielkie 

Panatenaje. Organizowano 
je ku czci bogini Ateny 

i obchodzono co cztery lata. 
Uroczystościom o charakterze 

sakralnym towarzyszyły 
zawody lekkoatletyczne, 

wyścigi rydwanów i jeźdźców 
oraz konkursy muzyczne. 

Znajdź w galerii przedstawione 
obok naczynie i przyjrzyj się 

jego dekoracji. To amfora 
panatenajska, która wraz 

z zawartością była nagrodą dla 
zwycięzcy. W jakiej konkurencji 
brał on udział? Czym mogła być 
wypełniona amfora? Jak myślisz, 
ile takich amfor mógł otrzymać 

sportowiec za zajęcie pierwszego 
miejsca w przedstawionej tu 

dyscyplinie sportowej?
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Świat bogów 

Starożytni Grecy wierzyli, 
że bogowie mieszkali na szczycie 

góry Olimp. Nieśmiertelność 
i wieczną młodość zapewniały 

im boskie przysmaki: ambrozja 
i nektar. Bogowie nie tylko wyglądali 

jak ludzie, ale również zawierali 
związki małżeńskie, mieli dzieci, 

potrafili kochać, być pomocni 
i przyjaźni. Często jednak bywali 
też złośliwi, zazdrośni, podstępni, 

a nawet okrutni. Ich życie 
i przygody opisywały mity.

Przyjrzyj się zabytkom w galerii 
ukazującym greckich bogów. Połącz imię 

boga z symbolizującymi go atrybutami.

Grecy wierzyli, że bogowie mają wpływ na wszystko, co się dzieje w życiu 
człowieka. Zabiegali więc o ich życzliwość i przychylność. Budowli im 

świątynie i składali w ofierze różne dary: zwierzęta, wino, mleko, ciastka.

Jak myślisz do którego z bóstw mogły zostać skierowane te prośby?
Wpisz obok imię boga. 

„Dziś wychodzę za mąż. Szlachetna bogini wspieraj mnie i prowadź!” ..........................
„Prosimy, ocal nas przed sztormem. Nie mamy już siły. Zaraz zatoniemy!” ..........................

„Zbliża się czas zbiorów. Prosimy, ześlij piękną pogodę bez burzy
i piorunów, tak by udało nam się zebrać plony”. ..........................

„Składam ofiarę i błagam o uzdrowienie!” ..........................

Odpowiedź: Hera, Posejdon, Zeus, Asklepios
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Rzymskie fryzury

Rzymianki bardzo dbały 
o urodę. Często korzystały 

z kosmetyków i spędzały 
długie godziny na układaniu 
włosów. Uczesanie panującej 
cesarzowej było wzorem, dla 
wszystkich chcących modnie 

wyglądać kobiet w Rzymie.  
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Co jadali Rzymianie?

Bogaci Rzymianie jedli różnorodne, 
czasem bardzo wymyślne potrawy. 
Dzięki książce kucharskiej O sztuce 

kulinarnej ksiąg dziesięć możemy dziś 
poznać przepisy kuchni starożytnego 

Rzymu. Jako jej autora podaje się 
Apicjusza, wielkiego smakosza 

żyjącego w czasach cesarza Tyberiusza 
(14 p.n.e. – 37 n.e.). Jednak dzieło 
jest kompilacją tekstów rożnych 
autorów, w tym także Apicjusza, 

dokonaną w IV–V w. n.e.
 

A oto kilka przepisów:

 
Wątróbki i płucka jagnięcia lub koźlęcia 

tak przyrządzisz: wodę osłodzić, 
dodać jajko, nieco mleka, ponacinane 

wątróbki powinny napęcznieć; gotować 
w occie; posypać pieprzem; podać.

 
Siekane macice świń przyrządzisz 

następująco: weźmiesz mielonego pieprzu, 
kminu rzymskiego, dwie małe główki 
porów obrane do miąższu, ruty, sosu 
ze sfermentowanych ryb i to wszystko 

połączysz z dobrze ubitą i utartą masą 
mięsną. Po powtórnym utarciu całej masy 

i dokładnym jej wymieszaniu dodasz 
ziarnka pieprzu i orzeszki piniowe, które 

ubijesz w bardzo czystym materiale. 
To wszystko ugotujesz w wodzie, 

oliwie, sosie ze sfermentowanych ryb 
z pęczkiem porów i koprem ogrodowym.

 
Daktyle po usunięciu z nich pestek 
nadziejesz orzechami albo utartym 

pieprzem; posolisz po wierzchu, ugotujesz 
w rozpuszczalnym miodzie i podasz.

Z podanych niżej potraw i napojów podkreśl te, które można było odnaleźć w antycznej kuchni:

wino   •   mleko krowie   •   sery kozie i owcze   •   herbata   •   placki jęczmienne  
pomidory   •   kawa   •   chleb   •   suszone figi   •   gruszki   •  baranina   •   ryż   •   ryby  

ziemniaki   •   cebula  •   czosnek   •   oliwa   •   grzyby   •   oliwki    
przepiórki   •   jajka   •   wieprzowina   •   wątróbki   •   sos rybny 

naczynie 
do 

przechowywania 
wina i oliwy

naczynie 
do picia

naczynie 
do mieszania 
wina z wodą

naczynie 
do nalewania 

wina

naczynie 
do czerpania 

i przenoszenia 
wody

Uczty greckie 

Przyjęcia, podczas których wolni 
obywatele jedli, pili i bawili się, 
nazywano sympozjonami. Były 

bardzo popularne wśród greckich 
arystokratów. Biesiadnicy, leżący 

na łożach ustawionych wokół 
stołu, pili wino, według zwyczaju 

zmieszane z wodą. Prowadzili 
rozmowy, grali i śpiewali pieśni 

biesiadne, słuchali wierszy 
słynnych poetów oraz oglądali 

występy tancerek i tancerzy. 
Spośród uczestników wybierano 

sympozjarchę – przewodni-
czącego uczty, który określał 
ilość wznoszonych toastów, 

decydował o stopniu rozcieńczenia 
wina i o przebiegu biesiady.

 
„Marni ludzie żyją, aby jeść i pić, 

zacni zaś jedzą i piją, aby żyć” 

Sokrates – według Plutarcha, 
Jak młodzież powinna słuchać poetów

Grecy w czasie uczty posługiwali 
się różnorodnymi naczyniami. 

Poszukaj w gablotach przedstawionych 
na tej stronie waz. Połącz rysunek 

naczynia z odpowiednią nazwą 
i funkcją. Uwaga! Niektóre funkcje 

pasują do kilku naczyń.

krater  

kyliks  


