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1. Minele de sare Royal Wieliczka și Bochnia 

 

Depozitele de sare din Wieliczka și Bochnia au fost extrase încă din secolul al XIII-lea. 

Această întreprindere industrială principală are statut regal și este cea mai veche de acest tip din 

Europa. Site-ul este o 

proprietate în serie formată 

din Wieliczka și Minele de 

sare Bochnia și Castelul 

Wieliczka Saltworks. Minele 

de sare regale Wieliczka și 

Bochnia ilustrează etapele 

istorice ale dezvoltării 

tehnicilor miniere din Europa 

de la sec. XIII la secolele XX: 

ambele mine au sute de 

kilometri de galerii cu opere 

de artă, în subteran capele și 

statui sculptate în sare, făcând 

un pelerinaj fascinant în 

trecut. Minele au fost 

administrate, administrativ și tehnic de Castelul Wieliczka Saltworks, care datează din perioada 

medievală și a fost reconstruit de mai multe ori în decursul istoriei sale. Minele de sare Wieliczka 

și Bochnia sunt amplasate pe același zăcământ geologic de sare din sudul Poloniei. Situate 

aproape unul de altul, au fost lucrate în paralel și continuu din secolul al XIII-lea și până la 

sfârșitul secolului XX, constituind unul dintre cele mai timpurii și mai importante centre 

industriale europene. Cele două mine includ un ansamblu mare de galerii timpurii care se extind 

până la adâncimi mari. săpăturile reziduale au fost modificate și transformate în capele, ateliere și 

depozite, etc. Un ansamblu 

substanțial de statui și 

elemente decorative sculptate 

în sare a fost păstrat în 

ambele mine, împreună cu un 

ansamblu de unelte și utilaje. 

În subteran traseul turistic 

există de la începutul 

secolului al XIX-lea. 

Minele de sare Wieliczka și 

Bochnia ilustrează etapele 

istorice ale dezvoltării  

tehnicilor miniere din Europa, 

din secolele XIII - XX. 

Galeriile, camerele subterane 

amenajate și decorate în 

moduri care reflectă minerii, 

tradiții sociale și religioase, unelte și utilizarea sării.  
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2. Bisericile (Tserkvas) de lemn din regiunea carpatică din Polonia și Ucraina  

 

 

Situată în estul Europei Centrale, proprietatea transnațională este o selecție din șaisprezece 

tserkvas (biserici). Au fost 

construite din bușteni 

orizontali din lemn, în secolele 

al XVI-lea și al XIX-lea de 

comunități de credințe 

ortodoxe și greco-catolice. 

Tserkvas, în tradiție reprezintă 

o clădire distinctă, 

înrădăcinată în designul 

bisericesc orthodox împletite 

cu elemente din tradiția locală 

și referințe simbolice.  

Tserkvas-urile sunt construite 

pe un plan tripartit depășit de 

un patrulater deschis sau 

cupole octogonale și cupole. 

Impotrante pentru tserkvas 

sunt imaginile iconostaselor, 

în interior decorațiuni 

policromate și mobilier istoric. 

Elemente importante ale 

unor Tserkvas includ 

turnuri de clopot din lemn, 

curți de biserică, porți și 

cimitire. 

Construcțiile de lemn, 

eclesiastice ortodoxe, 

reprezintă tradiția în țările 

slave care supraviețuiește 

până în zilele noastre. 

Construite din bușteni 

orizontali, tserkvas-urile 

erau ridicate pe pervazele 

de lemn așezate pe 

fundații de piatră, cu 

șindrilă din lemn 

acoperind acoperișuri și 

pereți. Tserkvas-ul cu 

cimitirul lor asociat și 

uneori turnurile clopotelor 
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independente sunt delimitate de pereți perimetrali sau garduri și porți, înconjurați de copaci. 

3. Auschwitz - Birkenau  

 

Auschwitz a fost o 

rețea de lagăre de 

concentrare și 

exterminare 

construite și operate 

de Al Treilea Reich 

în teritoriul polonez 

anexat de Germania 

Nazistă în timpul 

celui de-Al Doilea 

Război Mondial. 

Aceasta a fost cel 

mai mare dintre 

lagărele de 

concentrare germane, constând din Auschwitz I (Stammlager sau lagărul de bază); Auschwitz II–

Birkenau (Vernichtungslager sau lagăr de exterminare); Auschwitz III–Monowitz, cunoscut și ca 

Buna–Monowitz (un lagăr de muncă); și 45 de lagăre satelit. 

Tabăra de concentrare și exterminare germană din Germania (1940-1945) 

Zidurile fortificate, sârmă ghimpată, platforme, barăci, orificii, camere de gaz și incinerare 

cuptoarele arată condițiile în care a avut loc genocidul nazist în fosta concentrare și tabără de 

exterminare de la Auschwitz-Birkenau, cel mai mare din al treilea Reich. In conformitate cu 

investigațiile  istorice, 1,5 milioane de oameni, printre care un număr mare de evrei, au fost 

înfometați sistematic, torturati și ucisi în această tabără, simbolul cruzimii umanității față de 

semenii săi din secolul XX. 

 

Auschwitz Birkenau a 

fost principalul și cel mai 

notoriu dintre cele șase 

concentrări și tabere de 

exterminare înființate de 

Germania nazistă pentru 

a pune în aplicare politica 

sa de soluție finală care a 

avut ca scop uciderea în 

masă a poporului evreu 

din Europa. Construit în 

Polonia sub ocupația 

germană inițial ca un 

lagăr de concentrare 

pentru polonezi iar mai 

târziu pentru prizonierii 
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sovietici  din război, a devenit curând închisoare 

pentru o serie de alte naționalități. 

  

4. Castelul ordinului teutonic din Malbork  

 

Castelul Ordinului Teutonic din Malbork (în 

poloneză Zamek w Malborku) este cel mai mare 

castel din lume după suprafață, și una dintre cele 

mai mari construcții de cărămidă din Europa. A 

fost construit în Prusia de către Cavalerii Teutoni, 

un ordin religios romano-catolic german de 

cavaleri, în forma tipică a cetăților cruciate 

teutone (Ordensburg). Ordinul l-a numit 

Marienburg („Castelul Mariei”). Orașul care s-a 

dezvoltat în jurul castelului a fost de asemenea 

denumit Marienburg (în prezent Malbork, din 

Voievodatul Pomerania, Polonia). astelul Malbork din Polonia este cel mai mare castel din lume 

ca suprafata (pe lista celor mai mari se afla si castelul Himeji din Japonia). Acest castel a fost 

construit de catre Ordinul Cavalerilor Teutoni. Ordinul infiintat in Acra, si-a mutat aici sediul in 

1309. Timp de 40 de ani, teritoriul manastirii, construită în secolul XIII,  a fost extins si 

transformat intr-un mare castel fortificat.  

Castetelul Malbork este localizat pe râul Nogat la circa 40 km de coasta Mării Baltice, în 

apropierea orașului Gdańsk. Denumirea sa initiala a fost „Marienburg” dupa sfanta patroana a 

Ordinului. A fost extins de cateva ori pentru a putea gazdui numarul mare de cavaleri, devenind 

ce-a mai mare fortificatie gotica din caramida. Complexul castelului este alcatuit din 3 castele 

separate: castelul superior, de mijloc si inferior. Acestea sunt separate prin diverse santuri. 

Castelul a suferit mari daune in urma bombardamentelor din timpul celui de-al Doilea Razboi 

Mondial. Acesta a fost in mare parte restaurat si reconstruit, insa catedrala principala a castelului 

inca se afla in ruine. 

Castelul este un exemplu unic de fortăreață medievală și, la terminarea sa în 1406, a devenit cel 

mare castel din cărămidă din lume. UNESCO a desemnat în decembrie 1997 „Castelul Ordinului 

Teutonic din Malbork” și Muzeul Castelului 

Malbork ca făcând parte din Patrimoniul 

Mondial UNESCO. 

 

5. Sala Centenarului din Wrocław  

 

Sala Centenarului ( în poloneză Hala Stulecia, 

fostă Hala Ludowa) este o clădire istorică din 

Wroclaw. Aceasta a fost construită după 

planurile arhitectului Max Berg în 1911-1913, 

atunci când orașul făcea parte din Imperiul 

German. Max Berg a proiectat Sala Centenarului 

să servească drept structură multifuncțională 
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pentru a găzdui expoziții, concerte, spectacole de teatru și operă și evenimente sportive. 

Construcția și împrejurimile sunt vizitate frecvent de turiști și de populația locală. Aceasta se află 

aproape de alte atracții turistice populare, cum ar fi Grădina Zoologică din Wrocław, Grădina 

Japoneză, și Pergola cu havuzul. 

Ca un prim punct de reper al arhitecturii din beton armat, clădirea a devenit unul dintre 

monumentele oficiale naționale istorice ale Poloniei desemnat astfel la 20 aprilie 2005, împreună 

cu cele Patru Cupole Pavilion, Pergola, și Iglica. Listarea sa este menținută de către Consiliul 

Patrimoniului Național din Polonia. Aceasta a fost, de asemenea, listată ca fiind unul din Locurile 

din Patrimoniul Mondial UNESCO în 2006. 

 

 

6. Bisericile  păcii din Jawor și Świdnica 

 

 

Bisericile Păcii din Jawor și Świdnica din Silezia sunt denumite după Pacea Westfalică din 1648 

care a permis luteranilor din părțile romano-catolice din Silezia să construiască trei biserici 

evanghelice din lemn, lut și paie în afara zidurilor orașului, fără turle și clopote. Timpul de 

construcție a fost limitat la un an. 
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7. Centrul istoric din Cracovia  

 

Centrul istoric sau Orașul vechi (în poloneză Stare Miasto) al Cracoviei este sectorul istoric 
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central al Cracoviei, Polonia. Este una dintre cele mai renumite cartiere vechi din Polonia de azi și 

a fost centrul vieții politice din Polonia din anul 1038 până când în 1596 regele Sigismund al III-

lea Vasa și-a mutat curtea la Varșovia. 

Întregul oraș vechi medieval este printre primele site-uri alese pentru Lista inițială a Patrimoniul 

Mondial UNESCO, înscris pe listă ca Centrul istoric al Cracoviei. 

Orașul vechi (Centrul istoric) este parte a primului cartier administrativ al orașului, care este de 

asemenea, numit "Stare Miasto", deși acoperă o arie mai largă decât Orașul vechi în sine. 

Cracovia Medievală a fost înconjurată de un zid de apărare de 3 km completată cu 46 de turnuri și 

șapte intrări (porți) principale. Fortificațiile din jurul orașului vechi au fost construite de-a lungul 

a două secole. Actualul plan arhitectural al Stare Miasto - orașul negustorilor din secolul al XIII-

lea - a fost proiectat în 1257, după distrugerea orașului în timpul invaziilor tătare din 1241, urmată 

de raidurile din 1259 și respinse în 1287.  

Cartierul are ca trăsătură distinctă Piața Centrală (Rynek Glowny), cea mai mare piață medievală 

europeană 

În vecinătatea sa există o serie de repere istorice, cum ar fi Bazilica Sf. Maria (Kościół Mariacki), 

Biserica Sf. Wojciech (Sf. Adalbert), Biserica Sf. Barbara, precum și alte edificii. 

În Piața centrală, înconjurată de clădiri rezidențiale kamienice (case dispuse în șir) și reședințe 

nobiliare, se află Hala Postăvarilor (Sukiennice) construit în stil renascentist (în prezent cu 

magazine de suveniruri, restaurante și tarabe comerciale), cu Galeria Națională de Artă aflată sus 

la etaj. Acesta este flancat de Turnul Primăriei (Wieża Ratuszowa). 

Întregul cartier este străbătut de Calea Regală, traseul de încoronare traversată de regii polonezi. 

Traseul începe de la Biserica Sf. Florian din afara flancului nordic al zidurilor orașului vechi, în 

suburbia medievală Kleparz, trece prin Turnul de pază, construit în 1499, și intră în Stare Miasto 

prin Poarta Florian. Se duce în jos strada Floriańska prin Piața Centrală, și până Grodzka la 

Wawel, fostul sediu al regilor polonezi, cu vedere spre râul Vistula. 

În secolul al XIX-lea cea mai mare parte a fortificației care înconjura Orașul Vechi a fost 

dărâmată. șanțul care înconjura zidurile a fost umplută cu pământ și transformat într-o centură 

verde, cunoscută sub numele de Parcul Planty. 

 

8. Centrul istoric din Varșovia  

Centrul istoric al oraşului Varşovia (Warszawa), capitala Poloniei, refăcut integral în anii '50-'60 

ai secolului XX, este inclus din anul 1980 în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO. 

Oraşul vechi din Varşovia a fost înfiinţat în secolul al XIII-lea. Iniţial a fost înconjurat de un val 

de pământ terasat, înainte de 1339, fiind fortificat cu ziduri de cărămidă. Oraşul iniţial s-a ridicat 

în jurul castelului Ducelui de Mazovia, care mai târziu a devenit Castelul Regal. Piaţa principală 

(Rynek Starego Miasta) a fost construită spre sfârşitul secolului al XIII-lea sau începutul secolului 

al XIV-lea, de-a lungul drumului principal care leagă castelul cu oraşul nou, la nord. 

Varşovia, oraşul situat  pe râul Vistula, devine din 1596 capitala regatului polonez, loc de 

desfăşurare a şedinţelor Seimului (Parlamentului). Distrus în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial (1943 - răscoala Ghetoului, 1944 - insurecţia antigermană), oraşul este reconstruit în 

epoca postbelică. 

Reconstrucţia oraşului vechi în forma sa istorică urbană şi arhitecturală a reprezentat o provocare 

pentru asigurarea supravieţuirii uneia dintre cele mai importante mărturii ale culturii poloneze. 

Oraşul a fost reconstruit ca un simbol al autorităţii elective şi al toleranţei, loc în care a fost 

adoptată prima constituţie democratică europeană, cea din 3 mai 1791. Reconstrucţia a inclus 
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recrearea holistică a planului urbanistic, împreună cu piaţa oraşului vechi, casele şi clădirile 

interioare, circuitul zidurilor citadelei, Castelul Regal şi importantele clădiri religioase. 

 
 

Proiectul de reconstrucţie a utilizat toate structurile existente, nedeteriorate, construite între 

secolele al XIV-lea şi al XVIII-lea, împreună cu reţeaua târzie-medievală de străzi, pieţe şi piaţa 

principală, precum şi circuitul zidurilor oraşului. Au fost respectate două principii: în primul rând, 

să se utilizeze documente de arhivă relevante acolo unde sunt disponibile, şi, în al doilea rând, să 

se urmărească recrearea aspectului secolului al XVIII-lea al oraşului istoric. În plus, inventarele 

de conservare compilate înainte de 1939 şi după 1944 au fost folosite, împreună cu cunoştinţele 

ştiinţifice şi expertiza istoricilor de artă, arhitecţilor şi conservatorilor. 
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9. Kalwaria Zebrzydowska: arhitectura manieristă și peisajul parcului  

     Parcul  Pilgrimage  
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Kalwaria Zebrzydowska este un peisaj cultural uluitor de mare însemnătate spirituală. Cadrul său 

natural - în care o serie de lăcașuri simbolice de cult legate de Pasiune a lui Iisus Hristos și viața 

Fecioarei Maria a fost pusă la începutul anului 17 secol - a rămas practic neschimbat. Este încă 

astăzi un loc de pelerinaj. Kalwaria Zebrzydowska: Complexul arhitectural și manieristic de 

peisaj din  parc și pelerinaj, care datează din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este un peisaj 

cultural situat la sud de Cracovia care acoperă o zonă deluroasă din Żar și Lanckorońska. 

Această mărturie extraordinară a pietății și culturii a fost primul calvarele pe scară largă construite 

în Polonia,și a devenit un model pentru numeroase proiecte ulterioare. Este notabil printre 

calvarul european pentru caracteristicile sale distinctive, caracteristici arhitecturale, pt 

amalgamarea iscusită a religiilor devotament și natură și pentru tradiție neîntreruptă a misterelor 

adoptat aici. Sanctuarul, devotat venerației din Pasiunea și închinarea mariană este un  anexemplu 

remarcabil de sfinții calvarului în perioada de Contrareforma, care a contribuit la creșterea pietății 

sub formă de pelerinaje. 

Parcul de pelerinaj, o grădină de rugăciune, sunt îndeaproape legate de temele Patimii lui Hristos 

și viața Fecioarei Maria. Creatorul și fondatorul Kalwaria Zebrzydowska a fost Mikołaj 

Zebrzydowski, voievodul din Cracovia și starostea din Lanckorona, care a comandat lui Felix 

Żebrowski, distinsul matematician, astronom și sondaj,pentru a crea o copie a Ierusalimului așa 

cum a fost cred că există la vremea lui Hristos. El a folosit un sistem de măsurare pe care el 

dezvoltat pentru a o îmbina cu naturalul local peisaj și topografie. Terenul este caracteristicile 

naturale au fost inteligent utilizate, topografice elemente fiind date cu denumiri la peisajul 

Sfântului Oraș (de exemplu, Valea Cedronului, Muntele Măslinilor,Golgota) și arhitecturale 

complementare structurile fiind conectate pe căi și alei cu trei linii care simbolizează vechiul 

trasee ridicate pe ele. 

Complexul este format dintr-o mănăstire, precum și un număr de biserici, capele și alte structuri 

arhitecturale. Cea mai notabilă pentru reprezentarea celor mai înalte valori artistice ale 

Manierismul a fost construit în anii 1605-1632, din care au fost proiectate primele 14 capele de 

Paul Baudarth. Ceilalți aveau a fost construit succesiv din Al 17-lea până la începutul Secolului 

20. Căile de legătură caracteristicile arhitecturale erau creat inițial prin tăierea largă trasee printr-o 

pădure densă stand. Peisajul a devenit treptat mai deschis din cauza golirii pădurii, prin urmare, la 

sfârșitul secolului XVIII, pentru a demarca definitive aceste căi în originalul lor dispunere, erau 

căptușite cu copaci, îmbogățirea compoziției spațiale a calvarul. Arhitectura și peisajul parcului 

asigurați setarea pentru înscriere misterele Căii de Crucea și pentru sărbătorirea sărbătoarea 

Adormirii Maicii Domnului Fericita Fecioară Maria. Aceste evenimente au fost ținute aici în mod 

regulat de atunci începutul secolului al XVII-lea, pentru mai mult 400 de ani și sunt prezenți mii 

de pelerini și turiști. 
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10. Orașul medieval Torun  
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Toruń are multe monumente arhitecturale care au fost edificate începând cu Evul Mediu, inclusiv 

200 de structuri militare. Orașul este celebru pentru că a păstrat aproape intact aspectul său spațial 

medieval și multe clădiri gotice, toate construite din cărămidă, inclusiv biserici monumentale, 

Primăria și multe case burgheze. În 1236, ca urmare a inundațiilor frecvente,  orașul a fost mutat 

la site-ul actual al orașului vechi. În 1264 în apropiere a fost fondat Orașul Nou. În 1280, orașul 

(sau cum a fost atunci, ambele orașe) au aderat la mercantilele Ligii Hanseatice, și astfel a devenit 

un important centru comercial medieval. 

11. Parcul Muskauer / Parcul Mużakowski  

Parcul Muskau este cel mai mare și unul dintre cele mai renumite parcuri peisajistice din 

Germania și Polonia. Situat în regiunea istorică Silezia Luzațiană, el acoperă 3,5 km² de pământ 

în Polonia și 2,1 km² în Germania. UNESCO a adăugat parcul în Lista Patrimoniului Mondial, ca 

un exemplu exemplar a colaborării culturale transfrontaliere între Polonia și Germania. 

Un parc amenajat pe 559,9 ha astride râul Neisse și granița dintre Polonia și Germania, a fost 

creată de prințul Hermann von Puckler-Muskau în perioada 1815 - 1844. Amestec perfect cu 

fermă din jur peisaj, parcul a fost pionier în noile abordări la proiectarea peisajului și influențat 

dezvoltarea arhitecturii peisajului în Europa și America. Proiectat ca „pictură cu plante”, nu 

încercați să evocați peisaje clasice, paradis, sau o oarecare perfecție pierdută, folosind în schimb 

plantele locale pentru a spori inerentul calitățile peisajului existent.  
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Acest peisaj integrat se extinde în orașul Muskau cu pasaje verzi care au format parcuri urbane 

care încadrează zone pentru dezvoltare. Orașul a devenit astfel un design componentă într-un 

peisaj utopic. De asemenea, site-ul prezintă o reconstructive castel, poduri și un arboretum. Parcul 

/ Parcul Muskauer Mużakowski este un peisaj extins dezvoltat inițial între 1815 și 1844 de prințul 

Hermann von Pückler-Muskau pe motivul moșiei sale și a continuat de elevul său, Eduard 

Petzold. Amplasați-vă armonios în valea râului lusacian Neisse, integrarea parcului în orașul local 

și în peisajele agricole din jur a prezentat o nouă abordare a proiectării peisajului și a contribuit la 

avansarea peisajului arhitectura ca disciplină. Situl extins include râul Neisse, alte ape 

caracteristici, realizate de oameni și naturale, poduri, clădiri, zone împădurite și poteci. 
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12. Orașul vechi din Zamość  

 

Jan Zamoyski i-a dat comandă arhitectului italian Bernardo Morando să proiecteze orașul care s-a 

bazat pe un concept antropomorf. Principalele caracteristici distinctive ale orașului vechi au fost 

bine conservate de la înființarea sa. Printre acestea se numără Piața Mare regulată de 100 x 100 

metri cu o Primărie splendidă și așa-numitele case armene, precum și fragmente ale cetăților 

originale și fortificațiilor, inclusiv cele din perioada ocupației ruse din secolul al XIX-lea. 

13. Minele de plumb-argint-zinc Tarnowskie Góry și managementul apei subterane 
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Aflate în Silezia Superioară, în sudul Poloniei, zonă minieră importantă a Europei Centrale, 

acestea cuprind „întreaga mină subterană cu galerii, puțuri și sisteme de gestionare a apei. Mare 

parte din sit se situează sub pământ, dar și la suprafață se află rămășițe ale stației de pompare a 

apei cu aburi din secolul al XIX-lea, mărturie a eforturilor permanente de-a lungul a trei secole de 

a scoate apa din zona subterană de extracție. Ea a făcut posibilă utilizarea apei nedorite din mine 

pentru a alimenta orașele și industria. Tarnowskie Góry reprezintă o importantă contribuție la 

producția globală de plumb și zinc. 

 

 

14. Bisericile de lemn din sudul Malopolska  
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Bisericile de lemn din sudul Poloniei Mici reprezintă exemple marcante ale diferitelor aspecte 

ale tradițiilor medievale de construire a bisericii în cultura romano-catolică. Au fost costruite 

folosind tehnica jurnalului orizontal, obișnuită în estul și nordul Europei. Aceste biserici au 

fost sponsorizate de familii nobile și au devenit simboluri de statut. Ei a oferit o alternativă la 

structurile de piatră ridicate în centrele urbane. Bisericile de lemn din sudul Małopolska 

constituie o inscripție în serie a celor șase cele mai bune păstrate și cele mai vechi biserici 

gotice din lemn, caracteristice acestei regiuni. Ele sunt situate în orașele și satele Blizne, 

Binarowa, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana și Sękowa, care se află în 

regiunea istorică Małopolska din sudul și sud-estul Poloniei, care cuprinde poalele Carpaților. 

Bisericile reprezintă un exemplu unic al tradiției medieval, biserici construite din lemn în 

cultura romano-catolică. Au fost construite folosind jurnalul orizontal tehnică, care era 

obișnuită în Europa de Nord și de Est în Evul Mediu. Gama de soluții structurale 

idiosincratice utilizate în construcția lor, cu toate acestea, le-a făcut unice. 

  



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

 
 

 
 

 

 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


