
Siedem cudów świata

Przez wieki  i  tysiąclecia ludzie  wznosili  piękne budowle,  pomniki,  grobowce.
Budowali  i  zakładali  miasta.  W  różnych  regionach  świata  rozwijały  się
cywilizacje. Do dzisiejszego dnia można podziwiać ich dokonania.  Ponad dwa
tysiące lat po tym jak starożytni Grecy wybrali pierwsze siedem cudów świata,
szwajcarska  firma New  Open  World  Corporation (NOWC)  postanowiła  je
zmienić. Zorganizowała plebiscyt mający na celu wyłonienie 7 nowych cudów
świata z  listy prawie 200 istniejących zabytków w krajach na całym świecie.
Ostatecznie  listę  siedem  nowych  cudów  świata  ogłoszono  7  lipca  2007r.  w
Lizbonie.  Ludzie  z  całego globu w głosowaniu  internetowym i  telefonicznym
wybrali: Petrę, Machu Picchu, Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro,
Chichen  Itza,  Koloseum,  Tadż  Mahal  i  Wielki  Mur  Chiński. Po  bardzo  ostrej
interwencji  rządu  egipskiego  do  listy  automatycznie  (bez  głosowania)
dołączono Wielkie Piramidy w Gizie. Stały się one dodatkowym ósmym cudem
świata.

Oto ich  krótka charakterystyka:

1. Machu Picchu / Peru
Machu  Picchu  to zaginione  miasto  Inków ukryte  w peruwiańskich  Andach.

Powstało  prawdopodobnie  w  II  połowie  XV  w.,  a  odkrył  je  w  1911r.
amerykański  odkrywca  Hiram  Bingham.  Było  miejscem  kultu  słońca  i
sanktuarium kobiet  zwanych Dziewicami  Słońca.  Mieszkali  tam kapłani,
żołnierze, arystokraci oraz opiekunowie świątyni. Budowniczowie bardzo
skrupulatnie wznosili budynki wykorzystując rzeźbę terenu. Mury łączyli z
istniejącymi już skałami.  Na stromych zboczach otaczających miasto były
tarasy  uprawne.  Istnieje  teoria,  że  Machu  Picchu  było  swego  rodzaju
astronomicznym  obserwatorium.  Dowodem  ma  być  kamienny  słup
znajdujący sie w centrum. Miasto opuszczono ok. 1537 roku. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/894529,Machu-Picchu-
%e2%80%93-najbardziej-tajemnicze-miasto-swiata
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Źródło: hispanico.pl

2. Petra /Jordania
To  ruiny  miasta Nabatejczyków,  którego  rozkwit  miał  miejsce  w  czasach
antycznych, III  w.  p.n.e. do I  w.  n.e. Petra  była  wtedy  stolicą  ich  królestwa.
Znajduje  się  w  południowo-zachodniej Jordanii.  Przez  wiele  wieków  nikt  nie
wiedział o tym miejscu. Dziś można oglądać  rozległe ruiny tego starożytnego
miasta  wykutego w stromych wapiennych skałach, zabarwionych odcieniami
różu i czerwieni. Prowadzi do nich jedna wąska droga wśród skał, gdyż miasto
to położone jest w skalnej dolinie. Petra została wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 https://wesolowski.co/2018/12/09/petra-jordania/
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Źródło: wesolowski.co

3. Tadż Mahal /Indie/
To  indyjskie mauzoleum wzniesione  przez Szahdżahana z  dynastii Wielkich
Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal.
Obiekt bywa nazywany świątynią miłości.  Zbudowany jest z białego marmuru.
Budowa trwała 22 lata. To główny punkt programu dla zwiedzających Indie. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BA_Mahal
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Źródło: sites.google.com

4. Chichen Itza /Meksyk
To prekolumbijskie  miasto  Majów położone  na  meksykańskim  półwyspie
Jukatan. Najlepsze czasy przeżywało w okresie między X i XI wiekiem naszej ery.
Po tym czasie  stopniowo traciło  na znaczeniu,  aż  w XV wieku całkowicie  je
opuszczono.  Zachowane zabytki w jego częściach południowej i zachodniej są
związane  z  wcześniejszą  kulturą  Majów,  natomiast  w  części  północnej  –  z
późniejszą kulturą Tolteków. W 1988 roku zabytek ten  został wpisany na listę
Światowego  Dziedzictwa  UNESCO.  Miasto  to  prezentowało  typowe  cechy
architektury Majów– niskie budynki wznoszone z kamienia o gładkich ścianach.
Ostateczny układ powstał po 900r. w okresie wpływów Tolteków. Z tego okresu
pochodzą  największe  budowle. Najcenniejszym  zabytkiem  jest  świątynia
Kukulkana, która ma kształt piramidy.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.dalekoniedaleko.pl/tam-gdzie-pierzasty-waz-schodzi-na-ziemie/
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Źródło: budowle.pl

5. Koloseum /Włochy
To  amfiteatr  wzniesiony  w  Rzymie  w  latach  70-72  do
80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa –  cesarzy  z  dynastii Flawiuszów.  Wymiary
budowli:  188 m długości, 156 m szerokości, 524 m obwodu i 48,5 m wysokości.
Widownia mogła pomieścić od 45 do 50 tysięcy widzów. Znajdowały sie tu m.in.
natryski,  bufety,  pomieszczenia  dla  gladiatorów,  klatki  dla  zwierząt.  Było  to
miejsce  imprez  i  krwawych  walk.  Organizowano  tu  również  uroczystości  o
charakterze  religijnym,  święta  państwowe  oraz  pokazy  historyczne. Budowla
została częściowo zniszczona przez dwa trzęsienia ziemi, jednak do dzisiejszego
dnia zachowała się znaczna jej część, którą udostępniono zwiedzającym.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.rzym.it/
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Źródło: podrozepoeuropie.pl

6. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio /Brazylia
To 38-metrowy pomnik  Jezusa  Chrystusa,  wzniesiony  na  szczycie  granitowej
góry i  zarazem  największy  tego  typu  posąg  na  świecie.  Pomnik  upamiętnia
setną  rocznicę  niepodległości  Brazylii.  Został  zaprojektowany  przez
francuskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia – Paula Landowskiego. Autorem
głowy  posągu  jest  rumuński  rzeźbiarz Gheorghe  Leonida. Cała  konstrukcja
mierzy 38 metrów wysokości, sama rzeźba 30 metrów. Głowa Chrystusa ma 3,5
metra wysokości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 28 metrów.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.budowle.pl/budowla/statua-chrystusa-zbawiciela
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Źródło: salon24.pl

7. Wielki Mur Chiński /Chiny
To  nazwa  systemów  obronnych  składających  się  z  zapór  naturalnych,  sieci
fortów  i  wież  obserwacyjnych  oraz  murów  obronnych z  ubitej  ziemi,
murowanych lub kamiennych, osłaniających północne Chiny przed najazdami
ludów  z Wielkiego  Stepu. Oprócz  bezpośredniej  ochrony  przed  atakami mur
miał  duże  znaczenie  handlowe.  Jego  zachodni  odcinek  chronił  chińską
część jedwabnego  szlaku.  Ma  ok.  21  196  km  długości. W  1987  roku  został
wpisany  na  listę  światowego  dziedzictwa UNESCO. Wielki  Mur  Chiński  jest
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największą  budowlą  tego  typu  na  świecie  lecz  wbrew  powszechnym
wierzeniom nie widać go z kosmosu. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.bryla.pl/wielki-mur-chinski-jedna-z-najslynniejszych-budowlli-chin

Źródło: kartkazpodrozy.pl
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