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AKROPOL
AMIFITEATR 

W AL-DŻAMM
ALEJA SFINKSÓW 

AMONA

BIG BEN

KATEDRA NOTRE-DAME

CHÂTEAU FRONTENAC CHICHÉN ITZÁ
CHRYSTUS ZBAWICIEL 

Z RIO DE JANEIRO

GIGANT Z ATAKAMYGEJZER STROKKUR
JASKINIA WAITOMO 

GLOWWORM

KILIMANDŻARO

Położony w Atenach Akropol 
to najlepiej na świecie 
zachowany obiekt z czasów 
starożytnej Grecji. Powstał 
około 3000 lat p.n.e., ma 
170 m wysokości i 350  m 
długości. Wybudowany 
pierwotnie jako forteca, 
Akropol stał się miejscem 
kultu greckich bogów 
i bogini. Tu znajdowała się 
najważniejsza świątynia 
Ateny  – bogini wojny 
i mądrości, która by chronić 
miasto, udzieliła mu swojego 
imienia.

Znajduje się w Luksorze 
w Egipcie, a tworzy ją 300 
posągów sfinksów, zwanych 
kriosfinksami (mają ciało 
lwa i głowę barana), które 
zgromadzone są wzdłuż 
długiej drogi, prowadzącej 
do świątyni. Odnoszą się 
one do boga Amona-Ra 
i symbolizują jego siłę 
(lew) oraz energię (baran). 
Ścieżka sfinksów reprezentuje 
przejście z jednego świata do 
drugiego.

Słynny zegar, znajdujący się 
w Londynie w Anglii na wieży 
Pałacu Westminsterskiego 
(siedziby parlamentu), został 
zbudowany w 1858 r. Wieża 
ma prawie 106 m wysokości 
i mieszczą się na niej 4 
gigantyczne zegary, po jednym 
z każdej strony. Jest to obecnie 
najbardziej niezawodny 
zegar na świecie, wytrzymały 
nawet na bardzo złe warunki 
pogodowe. Nazwa „Big Ben” 
w rzeczywistości odnosi się 
do ważącego 14 t dzwonu 
wewnątrz wieży.

Usytuowana na wyspie Île 
de la Cité w Paryżu katedra 
Notre-Dame jest arcydziełem 
architektury gotyckiej. 
Wzniesiona w XV w. będzie 
w roku 2020 świętować 857. 
rocznicę powstania. Ów 
symbol Paryża został niestety 
zniszczony przez ogromny 
pożar w kwietniu 2019 r., 
w wyniku którego zawaliła się 
m.in. jego iglica, wznosząca 
się uprzednio na wysokość 
ponad 96 m.

Usytuowany na chilijskiej 
pustyni Atakama ogromny 
geoglif (rysunek na pozio-
mie gruntu) mierzy ponad 
86 m, a jego powstanie 
datuje się mniej więcej na 
rok 1500. Istnieje wiele hi-
potez, dotyczących  tego, 
co przedstawia. Najpowszech-
niejsza jest ta, że to szaman, 
ukryty za kocią maską.

Znajdujący się w dolinie 
Haukadalur na Islandii, 
Strokkur należy do najbardziej 
aktywnych gejzerów na 
wyspie. Wyrzuca wrzącą 
wodę na wysokość ok. 15 m 
(czasami do 40 m!) co 5–10 
minut. Znajduje się tuż obok 
słynnego gejzera Geysir (od 
którego wzięły nazwę tego 
typu zjawiska w źródłach 
termalnych), który wyrzuca 
wodę na wysokość 70 m - jeśli 
akurat nie jest uśpiony.

Usytuowane w stanie Jukatan 
w Meksyku byłe miasto 
Majów zostało założone 
ok. IX w. To święte miasto 
jest mieszanką kilku kultur 
i stylów architektonicznych, 
charakterystycznych dla 
różnych plemion, m.in. 
Majów czy Tolteków, które 
wywarły istotny wpływ na jego 
rozbudowę i rozwój.

Statua ogłoszona jednym 
z nowych 7 cudów świata, 
znajduje się na górze 
Corcovado – najwyższym 
punkcie Rio de Janeiro, 
dawnej stolicy Brazylii. Jest 
symbolem chrześcijaństwa 
i narodu. Posąg wzniesiony 
został na wysokości 710  m, 
mierzy 38 m i waży ponad 
1145 t.

Amfiteatr usytuowany jest 
w miejscowości Al-Dżamm 
w Tunezji, znany też jako 
Koloseum w Thysdrus 
(starożytna nazwa miasta). 
Jest największy w Afryce. 
Jego całkowicie kamienna 
konstrukcja pochodzi z  III  w., 
z czasów Imperium 
Rzymskiego. Mógł pomieścić 
nawet 35 tys. widzów. 

Wybudowany pod koniec 
XIX w Château Frontenac 
to luksusowy hotel 
w Quebecu, w Kanadzie. 
Jego nazwa pochodzi od 
nazwiska gubernatora Nowej 
Francji Louis de Buade de 
Frontenaca, który żył w XVII 
stuleciu. Należy do najczęściej 
fotografowanych hoteli na 
świecie.

Znajduje się w Nowej 
Zelandii i należy do grupy 
jaskiń, których nazwa w 
języku Maorysów oznacza 
„Woda i wgłębienie”. Jest 
poprzecinana rzeką, która 
płynie pod 200-metrową 
skałą. Swoją sławę zawdzięcza 
żyjącym tam świecącym na 
niebiesko robaczkom, które 
dzięki bioluminescencji tworzą 
widok, przypominający Drogę 
Mleczną.

Usytuowana w Tanzanii góra 
Kilimandżaro to najwyższy 
masyw w Afryce, ma wysokość 
5895 m n.p.m. Składa się 
z 3 wulkanów i posiada 
charakterystyczną lodową 
czapę na szczycie. Po raz 
pierwszy została zdobyta w 
1889 r. przez Hansa Meyera 
i Ludwiga Purtchellera.

ANGKOR WAT
Usytuowany w Kambodży 
kompleks archeologiczny 
Angkor zajmuje powierzchnię 
ponad 400 km². Znajdują 
się tam m.in. sieć 
ruin dawnych struktur 
hydraulicznych, świątynie 
i trasy komunikacyjne. Miasto 
Angkor było stolicą Imperium 
Khmerów.

BÄJTEREK
Wieża znajduje się w Nur-
Sułtanie, stolicy Kazachstanu, 
jej nazwa oznacza „duże 
drzewo topoli”, a wnosi 
się ponad miastem na 
wysokości 105 m. Pomnik ten 
symbolizuje kazachski mit: 
święty ptak składa złote jajko 
(słońce) w koronie wielkiego 
drzewa życia.

BŁĘKITNY MECZET
Znajdujący się w Stambule 
meczet powstał pomiędzy 
rokiem 1609 a 1616 wg 
projektu architekta Sedefhara 
Mehmeta Agi. Jego nazwa 
pochodzi od 20000 niebieskich 
ceramicznych dachówek. 
Jego główna kopuła ma 23 m 
średnicy i 43 m wysokości.

BOROBUDUR
Kompleks świątynny na wyspie 
Jawa, datowany na IX w., 
jest jednym z największych 
buddyjskich zabytków na 
świecie. Obejmuje 3 obiekty: 
dużą świątynię Borobudur 
i dwie małe – Mendut 
oraz Pawon. Pielgrzymka 
po wszystkich trzech ma 
symbolizować ścieżkę, 
prowadzącą do nirwany.

FUDŻI
Usytuowany w centrum 
Japonii na wysokości 
ponad 3776 m, najwyższy 
i najbardziej uświęcony 
obiekt geograficzny w kraju. 
Góra Fudżi to wciąż aktywny 
stratowulkan (wulkan, którego 
zbocza powstały z zastygłej 
lawy). Jego ostatnia erupcja 
miała miejsce w 1707 r.

KOLEJ
TRANSSYBERYJSKA

Mityczna magistrala 
transsyberyjska powstała 
na mocy rozporządzenia 
cara Rosji Aleksandra 
III, aby połączyć wschód 
i zachód kraju, i jest jedną 
z najdłuższych tras kolejowych 
na świecie. Łączy Moskwę 
z Władywostokiem na odcinku 
ponad 9000 km, obsługuje 
ponad 900 stacji, a podróż 
nią to możliwość poznania 
wielu zróżnicowanych 
kulturowo i krajobrazowo 
regionów.

KOLOSEUM

Znajduje się w Rzymie, we 
Włoszech i jest głównym 
symbolem miasta. Ma niemal 
2000 lat, jest największym 
rzymskim amfiteatrem, 
o długości 188  m 
i szerokości 156 m. Zostało 
oficjalnie otwarte w 80  r.n.e. 
przez cesarza Tytusa, 
który zorganizował tam 
wówczas 100 dni gier (m. 
in. wyścigi konne, zawody 
lekkoatletyczne, pojedynki 
bokserskie i inne), co 
kosztowało życie niemal 2000 
gladiatorów.

KOŚCIÓŁ KLEPKOWY 
W BORGUND

Znajduje się w Norwegii, 
w miejscowości Borgund 
i został zbudowany ok. 1180 
r., jest obecnie najlepiej 
zachowanym drewnianym 
kościołem w tym kraju. 
Dwie drewniane wieże 
pochodzą z epoki Wikingów, 
kiedy zaakceptowali oni 
chrześcijaństwo. Cztery głowy 
smoków to odniesienie do 
drakkarów – łodzi Wikingów 
i do tradycji pogańskich.

MACHU PICCHU
Położone w Peru Machu 
Picchu, którego nazwa 
w języku keczua oznacza 
„stary szczyt”, znajduje się 
na wysokości ponad 2430 
m. Dawna forteca Inków 
powstała w XV w., składa 
się m.in. z kilku poziomów 
tarasów oraz bardzo 
metodycznie zbudowanych 
kamiennych murów.

MAŁA SYRENKA
Usytuowany w Kopenhadze 
posąg Małej Syrenki został 
wzniesiony w 1913 r. 
w hołdzie dla autora tej słynnej 
opowieści – Hansa Christiana 
Andersena, który napisał ją 
w 1836 r. Od ponad 
100 lat wita podróżnych, 
wysiadających w duńskim 
porcie.

MECZET KOUTOUBIA
Znajdujący się w Marrakeszu, 
w Maroko meczet, którego 
nazwa oznacza „Meczet 
Księgarzy”, został wbudowany 
w 1141 r. na prośbę kalifa 
Abda Al-Mumina. Ma 90 m 
długości i 60 m szerokości. 
Jego minaret ma 69 m 
wysokości i jest najwyższym 
punktem widokowym 
w Marrakeszu.

MITAD DEL MUNDO
Usytuowany na północy 
Ekwadoru Mitad del Mundo 
(środek świata) jest znanym 
zabytkiem, który symbolizuje 
przejście linii równika. 
Po jednej jego stronie znajduje 
się półkula południowa, a po 
drugiej – północna.
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POSĄGI MOAI Z WYSPY 
WIELKANOCNEJ

POMNIK MOUNT 
RUSHMORE

OPERA W SYDNEY

WIELKI PAŁAC 
KRÓLEWSKI

PARK NARODOWY 
LENIJSKIE STOŁBY

PROWINCJONALNY 
PARK DINOZAURÓW

PERSEPOLIS PETRA

MOST GOLDEN GATE

PIRAMIDA CHEOPSA

SAGRADA FAMÍLIA STATUA WOLNOŚCI

TAIPEI 101

TADŻ MAHAL

Położone w stanie Dakota 
granitowe rzeźby o ponad 18 m 
wysokości każda reprezentują 
czterech znaczących dla 
historii prezydentów Stanów 
Zjednoczonych: George’a 
Washingtona, Thomasa 
Jeffersona, Teodora Roosevelta 
i Abrahama Lincolna. Monument 
ukończono w 1941 r., prace 
przy tej – jak nazywał ją twórca 
– „świątyni demokracji” zajęły 
Gutzonowi Borglumowi 14 lat.

Znajduje się w Egipcie, 
przeznaczona na grobowiec 
faraona Khufu (Cheopsa), 
który rządził 4500 lat temu. 
Jest największą piramidą, 
jaką kiedykolwiek zbudowano 
i jedyną, która się zachowała 
w całości. Zaliczana do 
7 cudów świata. Ma ponad 
150 m wysokości.

Budowa bazyliki w Barcelonie, 
w Hiszpanii rozpoczęła się 
w 1882 r. pod dyrekcją 
słynnego architekta Antonio 
Gaudiego. W tamtym 
czasie finansowana była 
wyłącznie z darowizn, dziś jest 
kontynuowana również dzięki 
wpływom z biletów wstępu. Jej 
konstrukcja postępuje bardzo 
wolno. Ma zostać ukończona 
w 2026 r.

Zlokalizowana na wyspie 
Liberty Island, w pobliżu 
portu w Nowym Jorku statua, 
znana również jako „Wolność 
Opromieniająca Świat”, była 
prezentem od Francji i została 
odsłonięta w 1886 r., aby 
upamiętnić niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Ma 
46 m wysokości.

Usytuowany na Wyspie 
Wielkanocnej zespół 887 
posągów – monolitów 
z kamienia wulkanicznego – 
które są odwrócone plecami 
do morza. Mają od 2 do 
20 m wysokości i mogą 
ważyć nawet ponad 80 t. 
W jaki sposób je zbudowano 
i dlaczego znalazły się na 
tej wyspie, wciąż pozostaje 
tajemnicą.

W usytuowanym w kana-
dyjskiej prowincji Alberta 
parku prowincjonalnym znaj-
dują się niektóre najważniej-
sze skamieliny i okazy z epoki 
prehistorycznej. Odkryto tu 
w przybliżeniu 35 różnych 
gatunków dinozaurów, które 
liczą sobie ponad 75 mi-
lionów lat.

Miasto (obecnie jego ruiny) 
w prowincji Marwdaszt 
w Iranie, zbudowane 500  lat 
p.n.e., które było stolicą 
Imperium Perskiego. Jego 
budowa trwała ponad dwa 
wieki, ostatecznie jednak 
zostało zniszczone przez 
Aleksandra Wielkiego w 331 
r. p.n.e.

Petra to znajdujące się 
w Jordanii ogromne miasto, 
zbudowane w X w. naszej ery. 
Zostało wykute w kamieniu 
przez Nabatejczyków – 
starożytny lud arabski, znany 
ze swej pomysłowość. Jego 
główna budowla powstała na 
początku I w. i jest grobowcem 
nabatejskiego króla. Ma 
43 m wysokości, a jego 
fasada została wyrzeźbiona 
bezpośrednio w skale.

Znajdujący się w stanie 
Kalifornia, wiszący most 
znany jest również jako 
„most nad Złotymi Wrotami”, 
tj. cieśniną Golden Gate, 
którą przecina. Został 
otwarty w 1937 r., ma 
2737 m długości i dwa 
pylony o wysokości 227 m. 
Jego pomarańczowy kolor 
pochodzi od farby chroniącej 
stal przed korozją.

Zlokalizowany w Sydney 
w Australii budynek opery 
powstawał pod kierunkiem 
architekta Jorna Utzona, aż 
do jego rezygnacji w 1966 
r. i został oficjalnie otwarty 
w 1973 r. przez królową 
Elżbietę II. Ów skarb 
architektury mieści największe 
na świecie mechaniczne 
organy z 10244 piszczałkami.

Znajdujący się w Bangkoku 
pałac został zbudowany 
w 1782 r. przez króla Ramę I. 
Mieszczą się w nim królewskie 
rezydencje, sala tronowa 
i świątynia Szmaragdowego 
Buddy. Kompleks rozciąga 
się na ponad 21,8 ha i jest 
chroniony czterema murami 
o łącznej długości prawie 
1900 m.

Usytuowane w Jakucji na 
północnym wschodzie 
Syberii kamienne kolumny 
o wysokości ponad 100 m, 
biegnące wzdłuż rzeki Lena. 
Za ich niezwykły kształt 
odpowiada lokalny klimat, 
w którym temperatury bardzo 
się różnią i wynoszą do -60°C 
zimą do +40°C w środku lata, 
co ułatwia wodzie penetrację 
skał i ich erozję. Znajdują się 
w nich również skamieliny 
unikalnych gatunków.

Znajdujący się w Tajpej na 
Tajwanie wieżowiec stanowił 
dawniej międzynarodowe 
centrum finansowe, obecnie 
zaś mieszczą się w nim m.in. 
sklepy, biura, obserwatoria 
i restauracje. Ma 101 
kondygnacji i 5 poziomów 
podziemnych. Mierzy 509 m 
wysokości i do 2010 r. był 
najwyższym wieżowcem na 
świecie.

Znajdujące się w indyjskim 
stanie Uttar Pradesh mauzoleum 
jest jednym z najpiękniejszych 
arcydzieł sztuki islamskiej. 
Ukończona w 1648 r. budowla 
powstała na rozkaz cesarza 
Mogołów, Szahdżahana, na 
pamiątkę jego ukochanej żony 
Mumtaz Mahal. Tadż Mahal 
to otoczony murem kompleks 
budynków i ogrodów. Kopuła 
głównego gmachu ma prawie 
73 m wysokości i 18 m średnicy.

SOBÓR WASYLA 
BŁOGOSŁAWIONEGO

ZAMEK BRAN
ZAMEK 

NEUSCHWANSTEIN

ZAMEK W TROKACH

PARK NARODOWY 
DENALIMOUNT EVEREST

RYSUNKI Z NAZCA WIELKI BUDDA Z LESHAN WIELKI MUR CHIŃSKI

Znajdująca się na 
moskiewskim Placu 
Czerwonym świątynia to 
cerkiew prawosławna, 
rozpoznawalna na całym 
świecie jako symbol Rosji, 
dzięki swojej typowej rosyjskiej 
architekturze. Jej budowa 
rozpoczęła się w 1555 r. za 
rządów Iwana Groźnego, aby 
upamiętnić zdobycie Kazania, 
a oficjalnie otwarta została 6 
lat później.

Znajdujący się na granicy 
między Chinami i Nepalem, 
Mount Everest to najwyższa 
góra planety, o wysokości 
8850 m n.p.m. Należy 
do pasma Himalajów. 
W 1953 r. jako pierwsi szczyt 
zdobyli Tensing Norgay 
i Edmund Hillary. Od tamtego 
czasu zostało podjętych 
wiele wypraw, które łącznie 
pochłonęły ponad 300 
żyć Szerpów (lokalnych 
przewodników) i wspinaczy.

Zlokalizowane na pustyni na 
południe od Peru, geoglify 
z Nazca, wyryte w ziemi 
1000 lat temu, wciąż budzą 
ciekawość. Rysunki są częścią 
tajemniczych rytuałów 
indiańskiego plemienia 
Nazca, zamieszkującego ten 
obszar. Ich znaczenie i sposób 
wykonania nie są jeszcze do 
końca poznane. 

Usytuowana na wysokości 
6194 metrów n.p.m. 
na Alasce szczyt Denali 
(„ten, który jest wysoki”) to 
najwyższa góra Ameryki 
Północnej. Uchodzi za jedno 
z najtrudniejszych wzniesień 
do wspinaczki na świecie. 

Znajduje się w Bran, w Rumunii, 
zwany jest też Zamkiem 
Draculi, pojawia się w wielu 
mitach i legendach. Został 
zbudowany przez Krzyżaków 
w XIII w. na klifie, na wysokości 
61 m. Dzięki powieści Brama 
Stokera uchodzi za siedzibę 
wampira Draculi, ponieważ 
autor opisał w książce bardzo 
podobny zamek. Warto jednak 
wiedzieć, że żadne historyczne 
źródła nie potwierdziły, by 
pierwowzór tej postaci – Wład 
III Palownik – kiedykolwiek tam 
przebywał. 

Jego budowę zlecił w XIX 
w. Ludwik II Bawarski, 
który pragnął wycofać 
się z życia publicznego. 
Król zmarł w 1886 r., po 
spędzeniu zaledwie 2 tygodni 
w niedokończonym zamku. 
Wkrótce potem budynek został 
udostępniony zwiedzającym. 
To właśnie nim zainspirował 
się Walt Disney, tworząc pałac 
Śpiącej Królewny. 

Zlokalizowany w okręgu 
wileńskim na Litwie 
średniowieczny, otoczony 
jeziorami zamek został 
zbudowany w XV w., by 
opierać się atakom Krzyżaków 
(chrześcijański zakon rycerski). 
Obecnie jest siedzibą Muzeum 
Historii Troków.

Usytuowany przy górze 
Lingyun, w Chinach jest 
największym i najwyższym 
posągiem Buddy na świecie. 
Ma 71 m wysokości i 28 m 
szerokości. Według legendy 
strzeże żeglarzy, którzy płyną 
przez zlewisko 3 różnych rzek 
i chroni miasto Leshan przed 
powodzią.

Mierzący 21196,18 km 
Wielki Mur Chiński nosi ślady 
kilku dynastii. Jego budowa, 
rozpoczęta za panowania 
cesarza Qin, w ciągu 2000 
lat wymagała tysięcy ludzi, 
żołnierzy, chłopów i więźniów, 
by móc zostać ukończona.

TERAKOTOWA ARMIA
Są dziełem sztuki pogrzebowej 
na cześć cesarza Chin – Qin. 
Wykonana w 210 r. armia 
ponad 8 tys. rzeźbionych, 
terakotowych posągów 
żołnierzy i koni została 
następnie pochowana 
w podziemiach cesarskiego 
mauzoleum, aby strzec 
zmarłego władcę. Niemal 
każda z figur ma inną twarz.
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WIEŻA EIFFLA
Wieża Eiffla znajduje się 
w Paryżu i jest symbolem 
Francji. Ma 324 m wysokości.
Zbudowana w 1889 r. 
z inicjatywy Gustave’a Eiffela 
na wystawę światową, aby 
upamiętnić stulecie Rewolucji 
Francuskiej. Wieża miała 
kilka kolorów: w 1899 r. była 
czerwona, w 1892 – miała 
barwę ochry, a w 1899 – żółtą. 
Dopiero w 1968 stworzono 
lakier o specjalnym odcieniu 
brązu – „Eiffel Tower Brown”. 
To najczęściej odwiedzany 
obiekt na świecie – co roku 
bywa tu 7 milionów turystów. 

WODOSPAD IGUAZU
Znajduje się w środku 
podzwrotnikowego lasu 
między Argentyną a Brazylią. 
Nazwa Iguazu znaczy 
„Wielka Woda”, rozciąga się 
na długości 3 km. Z liczbą 
ponad 275 progów skalnych 
tylko po stronie argentyńskiej 
i przepływem na poziomie 
6 milionów litrów na 
sekundę jest to najbardziej 
spektakularny wodospad na 
świecie.
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