"Śladami Słynnych Budowli"
A oto roczny program audycji:

IX PIACH ARENY Koloseum -14.09.2018r.
Olbrzymi amfiteatr pełen kolumn i łuków zaprasza nas do swego wnętrza. Z początku widzimy tylko
mury. Ale po jakimś czasie daje się słyszeć głosy sprzed wieków. Głosy widzów, strofy wierszy i
krzyki gladiatorów ogarną naszą wyobraźnię.
X SERCE DZWONU Katedra Notre Damme - 19.10.2018r.
Koronkowe wieże Kościoła MP w jednej z swych cel kryją napis „Przeznaczenie”. Co oznacza, kto
go napisał i dlaczego? O tym opowiemy wraz niezbyt urodziwym dzwonnikiem, zakochanym w pięknej
cygance.
XI ŻELAZNA DAMA Wieża Eiffla – 23.11.2018r
Strzelista wieża ze stali ma zostać rozebrana. Jej konstruktor, Alfred Eiffel, nie chce do tego
dopuścić. Z pomocą w ratowaniu wieży przychodzi mu polski psycholog Julian Ochorowicz.
XII HANDLARZE I PRZEKUPKI Sukiennice Krakowa , Żuraw Gdański – 14.12.2018r.
Do portu w Gdańsku przybywają zamorskie towary. Wyładowane na brzeg przez wielki dźwig
ładowane są na wozy by być przewiezione na kramy krakowskich kupców. Może po drodze spotkają
rabusiów?
I ARIE I RECYTATYWY Opera w Sydney – 18.01.2019r.
W pustynnym świecie palącego słońca, w krainie Aborygenów bieleje, niczym potężna, otwarta
muszla, budynek wielkiej opery. W królestwie ludzkiego głosu, fantazji i muzyki usłyszymy wiele
znanych melodii.
II ŚWIĄTYNIA MIŁOŚCI Tadż Mahal- 15.02.2019r.
Jakby wyjęty z baśni 1001 nocy pałac kryje tajemnicę miłości. Dlaczego powstał i skąd jego nazwa?
Kim była piękna Mahal i dlaczego jej mąż wybudował tę budowlę? O tym powiemy w walentynkowej
audycji.
III ZŁOTY SMOK Mur Chiński – 22.03.2019r.
Jedyna budowla widziana z kosmosu. Ciągnący się tysiące kilometrów mur, stojący na granicy Chin
bronił przed ludami z północy... Czy tylko przed nimi? I kto nauczył Chińczyków Kung Fu i po co?
IV SZPIEGOWSKIE INTRYGI Biały Dom – 12.04.2019r.
Okazuje się, że w jednym z najpilniej strzeżonych budynków na świecie, nie jest jednak aż tak
bezpiecznie. Do mieszkania prezydenta Stanów Zjednoczonych wejdziemy, by poznać szpiegowską
historię.
V KULE PANA GALILEUSZA Krzywa Wieża w Pizie – 24.05.2019r.
Jedna z najczęściej fotografowanych wież to nie tylko atrakcja turystyczna. Kiedyś posłużyła
pewnemu uczonemu do przeprowadzenia ważnego doświadczenia. Do Pizy zapraszamy po naukowe
i .. kulinarne doświadczenia
VI LABIRYNT KORYTARZY Piramida Cheopsa – 7.06.2019r
Ściany pełne hieroglifów, tajemne przejścia, pułapki, skarby oraz figury postaci mitologicznych Egiptu.
Opowieści o pięknej Kleopatrze i życiodajnej rzece Nil, zakończą szósty sezon audycji FNW.

