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Europa to ciekawy kontynent, posiadający mnóstwo 

pięknych budowli architektonicznych.  
Postanowiliśmy opisać najciekawsze z nich. Postaramy się, 

abyście miło spędzili czas. 

Najpierw wybierzemy się do Wilna, w którym moŜna 

zobaczyć Kościół św. Anny.  
 

 
 
Kościół ten jest usytuowany w stolicy Litwy -Wilnie przy 

ulicy Maironio, tuŜ przy brzegu rzeki Wileńki. Wybudowany w 
stylu niderlandzkiego gotyku w latach 1495-1500. Według 
opowiadań, Napoleonowi podczas wyprawy do Moskwy tak się 
spodobał kościół św. Anny, Ŝe z chęcią przeniósłby go na dłoni do 
ParyŜa. Autorem projektu kościoła był architekt Benedykt Rejt. W 
XVI wieku świątynia przechodziła burzliwe dzieje. Była w rękach 
protestantów, a następnie przeszła w ręce bernardynów. Podczas 
poŜaru klasztoru bernardynów, ze względu na nieduŜą odległość, 
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spalił się równieŜ kościół św. Anny. Odbudowa nastąpiła za 
panowania Zygmunta II Augusta w stylu gotyckim. W 1812 na 
kilka lat kościół zamieniono na magazyn wojskowy. Świątynia 
posiada efektowną, koronkową fasadę, dekorowaną 
kilkudziesięcioma rodzajami ceglanych kształtek oraz 
neogotyckie wnętrze z XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje 
się obraz św. Anny Samotrzeciej. Obok kościoła stoi neogotycka 
dzwonnica z końca XIX wieku, nawiązująca stylem do kościoła. 
TuŜ obok znajduje się pomnik Adama Mickiewicza. 
 

Następnie udamy się do Aten. 

  
Zwiedzimy tam Akropol,  czyli  wzgórze w centrum Aten 

(wys. 156 m), najstarsza część miasta; w II tysiącleciu p.n.e. osada 
neolityczna, w czasach mykeńskich - pałac króla otoczony 
potęŜnym murem; do VI w. p.n.e. rezydencja tyranów ateńskich, 
następnie miejsce kultu. Bramą wejściową na Akropol są 
Propyleje zbudowane 437-432 p.n.e. przez Mnesiklesa w 
porządku doryckim; na platformie bastionu znajduje się mała 
świątynia jońska Ateny Nike największą budowlą na Akropolu 
jest Partenon, świątynia Ateny, zbudowana 447-432 p.n.e. w 
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porządku doryckim przez architektów Itkinosa i Kallikratesa; w 
jego wnętrzu stał posąg Ateny Partenos ze złota i kości słoniowej, 
dzieło Fidiasza; unikalny w swej formie Erechtejon wzniesiono 
421-406 p.n.e. ku czci Erechteusza (takŜe miejsce kultu Ateny), 
na asymetrycznym planie, z charakterystycznym Gankiem Kor 
(posągów 6 dziewcząt). Niszczenie budowli na Akropolu 
rozpoczęło się w IV w. n.e. za czasów cesarzy Teodozjusza I i 
jego wnuka Teodozjusza II; później padły ofiarą wandalizmu 
Turków i Wenecjan. W XVII w. Turcy zamienili wzgórze w 
fortecę, 1687 kula armatnia zrujnowała Partenon.  Badania 
archeologiczne i zabezpieczanie pozostałości podjęto w XIX w. 
                                                                                                                                                             

W kolejnym mieście - Rzymie, odwiedzimy Bazylikę 

św. Piotra. 

  
Michał Anioł nawiązując do szkiców Barmatego, 

zaprojektował ogromną bazylikę na planie krzyŜa greckiego, 
zwieńczoną wspaniałą kopułę. Prace prowadził do śmierci, czyli 
do 1564 r. W tym czasie ukończono budowę absydy z lewej 
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strony bazyliki oraz bęben kopuły. Dzieło Bramantego, Rafaela i 
Michała Anioła było kontynuowane. Zbudowana została w latach 
1506-1626 na placu św. Piotra na Watykanie. To drugi co do 
wielkości kościół na świecie  

i jedno z najwaŜniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. 
Wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyŜowania i pochówku św. 
Piotra, uznawanego za pierwszego papieŜa - jego grób leŜy pod 
głównym ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się 
takŜe groby innych papieŜy w tym PapieŜa Polaka - Jana Pawła II. 
Przy jej głównym ołtarzu msze celebruje zwierzchnik kościoła 
katolickiego (papieŜ). Bazylika, połoŜona poza murami Rzymu, 
stała się miejscem pielgrzymek dla wyznawców chrześcijaństwa. 
Po jej ograbieniu przez arabskich piratów (w 846) papieŜ Leon IV 
podjął decyzję o otoczeniu bazyliki i przylegających do niej 
budynków murem obronnym. W ten sposób powstało tzw. 
"miasto leonowe". 
                     

             Potem wyruszymy do Pizy, aby obejrzeć Krzywą 

WieŜę. Krzywa WieŜa w istocie jest kampanilą, czyli dzwonnicą 
przykatedralną, częścią zespołu złoŜonego z katedry, dzwonnicy, 
baptysterium i cmentarza. WieŜa ma 55 m wysokości i jest aŜ o 
ponad 4 metry odchylona od pionu, poniewaŜ następuje stopniowe 
obsuwanie się gruntu, na którym postawiono wieŜę. Na początku 
XX wieku odchylenie od pionu wynosiło 4,3 m, obecnie jest to 
juŜ 4,6 m. Budynek zbudowano na planie okręgu. Ma on osiem 
kondygnacji, razem z bębnem dzwonu. Sześć środkowych pięter 
otaczają aŜurowe galeryjki, będące prawdopodobnie wyrazem 
wpływów architektury bizantyjskiej lub muzułmańskiej. 
Świadectwem wpływów muzułmańskich są zewnętrzne obwódki z 
czerwonego i białego marmuru. Przyziemie katedry zdobi z 
zewnątrz ślepa galeryjka arkadowa, a na pełnej wdzięku fasadzie 
frontowej widać aŜurowe galerie arkadowe wznoszące się aŜ pod 
szczyt. Na skrzyŜowaniu naw dodano później piękną kopułę. 
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Galileusz podobno wykorzystał Krzywą WieŜę do jednego ze 
swoich doświadczeń, zrzucając z wierzchołka róŜne przedmioty. 

 

Następnie wybierzemy się do ParyŜa, aby podziwiać 

wspaniałą WieŜę Eiffla. Nazwano ją od nazwiska jej 
budowniczego, francuskiego inŜyniera budowy mostów 
Aleksandra Gustawa Eiffla. Jest to olbrzymia budowla na Polu 
Marsowym w ParyŜu. Została wzniesiona w 1889roku z okazji 
wystawy światowej. WieŜa posłuŜyła jako brama wejściowa na 
tereny wystawy.Wsparta na czterech potęŜnych podporach 
połączonych łukami, zwęŜająca się ku górze smukłą konstrukcją 
kratownicową. Posiada trzy pomosty widokowe na róŜnych 
wysokościach. Ogólne wysokość to 324m, lecz w październiku 
2000 roku na szczycie wieŜy zamontowano nadajnik fal 
ultrakrótkich, który zwiększył jej wysokość z 318,5m do 324m.  
W przejrzysty i bezchmurny dzień moŜliwe jest zobaczenie ze 
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szczytu wieŜy Eiffli terenów połoŜonych o 42 mile w kaŜdą 
stronę. Konstrukcja waŜy 7000 ton. Projekt powstał w 1884, 
budowa trwała dwa lata. Ostra krytyka środowisk intelektualnych 
ParyŜa omal nie doprowadziła do zburzenia wieŜy Eiffla w 1909 
roku. WieŜa utrzymała status najwyŜszej budowli świata aŜ do 
roku 1929, gdy w Nowym Jorku wzniesiono biurowiec Chryslera. 
Obecnie stanowi jeden z symboli stolicy Francji. WieŜa jest 
odmalowywana co 7 lat, zuŜywa się na to 50 ton ciemno-brązowej 
farby. 

  

Na końcu udamy się do Londynu, zobaczyć Big Bena. 

WaŜy on 13 ton. Jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii. 
Cztery tarcze mają średnicę 7,5 m kaŜda, a wskazówki są o 
długości 4,25m. Podaje on niemalŜe dokładny czas i co kwadrans 
wybija melodię. W 1949 r. zegar opóźnił się o 41 minut, po tym 
jak stado ptaków usiadło na wskazówce pokazującej minuty. W 
1962 r. zegar wybił Nowy Rok dziesięć minut za późno, z powodu 
duŜego nagromadzenia się śniegu na jego wskazówkach.  O 
północy 31 grudnia 1923 roku dźwięk zegara moŜna było po raz 
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pierwszy usłyszeć w radiu BBC. Budowlę tej neogotyckiej wieŜy 
podjęto po tym, jak znaczna część pałacu spłonęła w 1834 roku. 
Ostateczne otwarcie nastąpiło 31 maja 1859 roku. W 2009 roku 
Big Ben będzie obchodził 150-lecie. Nazwa Big Ben 
prawdopodobnie wzięła się od imienia sir Benjamina Halla, 
głównego komisarza robót w 1858 roku, gdy wieszano dzwon. 
Niektórzy twierdzą, Ŝe nazwa wzięła się od boksera Bena Canta. 

 
 

 
Mamy nadzieję, Ŝe zachęciliśmy Was do bliŜszego 

poznania Europy i jej zabytków, które mogliśmy Wam 
pokazać. 


