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Hic sunt leones!
Wiecie, w jakich sytuacjach Rzymianie tak mawiali?

Salvete amici! ITINERARIA
(łac. iter, itineris - droga) 

Są to starożytne przewodniki 
zawierające wskazówki dla 

podróżników dotyczące 
m.in. planu trasy, odległości 

pomiędzy miastami, noclegów, 
prowiantu etc. 

 Istniały również itineraria 
malowane (itineraria picta), 
które przypominają nasze 

dzisiejsze mapy.  
Najbardziej znanym tego 
typu przewodnikiem jest 
pochodząca z IV w. n.e. 

tzw. Tabula Peutingeriana, 
obejmująca Europę, część Azji 

z Indiami, Chinami  
i wyspą Cejlon oraz północną 

Afrykę. Przypuszcza się, że 
została ona opracowana 

na podstawie mapy świata 
sporządzonej przez przyjaciela 

i zięcia cesarza Augusta, 
Marka Wipsaniusza Agryppę.  

Do dzisiaj zachowały się 
jedynie jej średniowieczne 
kopie. Ciekawostką może 
być fakt, że na mapie tej 

zaznaczono również Pompeje, 
które zostały zniszczone przez 

wybuch Wezuwiusza  
w 79 r. n.e.

TABULA PEUTINGERIANA (XIII W.)
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Stwórz mapę okolicy, w której mieszkasz. Zwróć uwagę 
na to, czy w pobliżu twojego domu są: park, ogród, 

las, rzeka, jezioro itp. Uwzględnij je i podpisz.

via mons collis lapis

hortus silva viridarium pratum

fluvius rivus lacus mare
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Podczas podróży zbierano wpisy do sztambuchów od nowo  
poznanych przyjaciół oraz sławnych uczonych.  Co chciałbyś  

wpisać do sztambucha przyjacielowi? Co byś mu narysował?  
Przygotuj wpis sztambuchowy.
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Podczas podróży zdarza się wędrowcom zabłądzić. Warto 
wówczas zapytać: Ubi ego sum? (Gdzie jestem?). Jeżeli chcemy 

wiedzieć, w jakim mieście znajduje się nasz przyjaciel,spytamy: 
Ubi tu es? (Gdzie jesteś?). Poniżej znajdują się miejscowniki 

wybranych miast polskich. Ćwiczcie w parach pytając 
o miasto, w którym jesteście i odpowiadając.

Gdzie ja jestem? Jestem w Gdańsku. 

Gdzie jesteś? Jestem w Gdańsku.

Gdzie jesteś? Jestem w Krakowie.     

Gdzie ja jestem? Jestem w Warszawie.

Gdzie jesteście? Jesteśmy we Wrocławiu.

Gdzie jesteś? Jestem w Toruniu.

Gdzie ja jestem? Jestem w Szczecinie.

Gdzie jesteście? Jesteśmy w Tczewie.

GEDANI » W GDAŃSKU; VARSOVIAE »  
W WARSZAWIE; VRATISLAVIAE » WE WROCŁAWIU; 

CRACOVIAE » W KRAKOWIE; THORUNII » W TORUNIU;   
STETINI » W SZCZECINIE; TRSOVIAE » W TCZEWIE

Ubi ego sum? Ego Gedani sum.
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jan 
bernard 

bonifacio
(10 IV 1517 - 24 III 1597)

Markiz d’Oria, włoski humanista, 

podróżnik, donator Biblioteki 

Senatu Gdańskiego (dzisiaj PAN 

Biblioteki Gdańskiej). Wychowywany  

w środowisku neapolitańskich uczonych, 

oczytany w dziełach starożytnych autorów, z czasem z powodu swoich sympatii  

dla idei reformacyjnych musiał opuścić ojczystą ziemię.  Od tego momentu tułał  

się po całej Europie, dotarł nawet do Konstantynopola. W trakcie tych 

podróży kupował i gromadził książki, które przez całe życie były dla niego 

najważniejsze.  Kresem jego wędrówki stał się Gdańsk. Podczas podróży morskiej 

po Zatoce Gdańskiej 25 VIII 1591 r. okręt Bonifacia uległ katastrofie. Udało 

się uratować zarówno Jana Bernarda jak i jego największy skarb, czyli książki.  

Schorowany Bonifacio postanowił za wikt i opierunek oddać Radzie Miasta  

Gdańska swój niezwykle cenny księgozbiór. Dar ten przyczynił się do powołania w dniu  

22 VI 1596 r. Biblioteki Senatu Gdańskiego, jednej z pierwszych bibliotek publicznych 

w Europie. Jan Bernard Bonifacio został  pochowany w murach kościoła Świętej Trójcy 

w Gdańsku,  gdzie do dzisiaj znajduje się poświęcone mu epitafium.
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GIOVANNI BERNARDINO BONIFACIO PRZEDSTAWIAŁ SIĘ W 
ODWIEDZANYCH MIASTACH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

WĘDRÓWKA JANA BERNARDA BONIFACIA, NOWOŻYTNEGO 
ODYSEUSZA, PROWADZIŁA PRZEZ NASTĘPUJĄCE MIASTA:

ORIA » BAZYLEA » WORMACJA » WENECJA » TRIEST » AKWILEA » 
VILLESSE » WENECJA » WIEDEŃ » KRAKÓW » KAZIMIERZA WIELKA 
» BRNO » KRAKÓW » NORYMBERGA » LYON » PARYŻ » LONDYN 
» ANTWERPIA » BAZYLEA » STRASBURG  » NORYMBERGA » BRNO 

» SŁAWKOWO » OSTRÓG » WIEDEŃ » MORAWY » KRAKÓW » 
WIEDEŃ » LWÓW » KRAKÓW » NORYMBERGA » FRANKFURT » 

BAZYLEA » LÖRRACH » STRASBURG  » NORYMBERGA » KRAKÓW » 
KONSTANTYNOPOL  » KRAKÓW » BRNO » LIPNICA » NORYMBERGA » 
LONDYN » PRZEWAŁKA » WILNO » HELSINGÖR » ANGLIA » GDAŃSK 

» WILNO » GDAŃSK

Polonus » Polak; Polona » Polka; Gedanensis » gdańszczanin, gdańszczanka;  
Gdinensis » gdynianin, gdynianka; Sopothensis » sopocianin, sopocianka;  
Trsoviensis » tczewianin, tczewianka

EGO SUM IOANNES BERNARDINUS BONIFACIUS 
NEAPOLITANUS ITALUS.

A TY JAK MI SIĘ PRZEDSTAWISZ?

ZAZNACZ NA MAPIE MIASTA ZAPISANE 
WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM.


