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1. Biserica Fortificată Precista
Este cel mai vechi monument istoric din Galați fiind construită între anii 1643-1647.Există o
legendă cum că în jurul altarului ar exista camere și de asemenea un tunel în care erau puse obiecte
de valoare în timpul atacurilor otomane și tătare. Despre acest tunel se spune că în urmă cu
aproximativ un secol ar fi acoperit cu pământ la capătul tulcean. În zidărie pe lângă cărămidă este
folosită și piatră, metodă nefolosită de alte biserici ridicate în anii 1600. În zidul pereților de deasupra
ferestrelor este dublu cu spațiu în care poate umbla comod un om.
Numărați geamurile bisericii de la primul nivel …..............

1. Mănăstirea Metoc
Mănăstirea a fost construită pe locul unei altei biserici în anul 1801. În casele mănăstirii a
funcţionat prima şcoală publică din Galaţi. Această şcoală, existentă şi astăzi, a fost inaugurată la 16
aprilie 1853.Este construită în stilul moldovenesc târziu, cu influenţe munteneşti, fără turlă deschisă
deasupra naosului.
Numărați câți îngeri se află la intrarea în biserică, pe partea dreaptă.............

2. Biserica Sf.Nicolae
Biserica a fost ridicată între anii 1839-1845 fiind o clădire neo-românească iar în prezent este un
monument istoric. Biserica era folosită ca un sălaș în timpul invaziilor tătare. Nemții au dat găuri în
biserică cu burghiul, acestea fiind umplute cu batoane de dinamită.
Care este culoarea celei de a doua turle ………….

3. Sinagogă( Templul Meseriașilor)
A fost inaugurată în 1896. Singura existentă în zilele noastre din cele 12 originale, care au fost
distruse de bombele nemților și demolările din perioada comunistă, refăcută în 2014.
Desenați simbolul care apare în mod repetat pe peretele ei……….

4. Biserica Greacă
A fost construită de negustorii greci în 1864, ca semn de recunoștință pentru orașul în care au ales să
se stabilizeze. Biserica are opt vitralii cu apostoli şi sfinţi, care creează o lumină deosebită: pe latura
nordică sunt reprezentaţi Petru, Andrei, Marcu, Toma, Bartolomeu și Luca, iar pe latura sudică Pavel, Simion, Ioan, Iacob şi Filip.
Specificați numele celor 2 sfinți arhangheli de pe ușa de lemn de la intrare
……………………………………………………………. .
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5. Biserica Vovidenia
A fost ctitorită in anul 1790 de banul Ion Cârjă. La fel ca și Precista și alte biserici din Galați și
aceasta a fost arsă de turci. Până în anul 1863 a servit ca și catedrală a Galațiului. Alexandru Ioan
Cuza și Costache Negri au depus jurământ la această biserică după alegeri. De asemenea, mama lui
A.I.Cuza a fost înhumată în curtea bisericii , în 1865, iar după moartea domnitorului au fost
înmormântați la Ruginoasa (Jud. Iași).
Scena reprezentată la intrare se numește ..........................................................

6. Biserica Romano-Catolică
Construită în 1844, deoarece consulul Regatului Sardiniei a dorit o nouă biserică catolică în
Galați. De o parte și de alta a bisericii se află statuia Sfântului Francis, întemeietorul Ordinului
călugăresc francisan și a Sfântului Anton de Padova ,monah Franciscan și preot .
Pe cine reprezintă cele două statui aflate în curtea bisericii?
……………………………………………………………………………………………..
7. Catedrala Arhiepiscopală
A fost construită între anii 1906-1917, în stil neobizantin, cu influențe din cultul moldovenesc.
La exterior, temelia este realizată din blocuri de piatră cioplită, iar la interior are podea din dale de
marmură de Carrara, albe și roșii și este pictată în frescă. Candelabrul mare de 900 de kg este unul
frumusețile care se remarcă chiar de la intrare. Din cauza cutremurului din 1940 și a pânzei freatice
ridicate din zonă, biserica a fost restaurată și sfințită de 3 ori, de la inaugurare.
Care sunt numele celor 2 sfinți pictați pe peretele exterior de la intrarea în
catedrală?
……………………………………………………………………………………

8. Muzeul istoriei, culturii și spiritualității creștine de la Dunărea de Jos (Palatul Episcopal)
Construit în perioada 1897-1900, după planurile arhitectului Toma Dobrescu. Palatul avea 30 de
camere, mansardă și pivnițe și sobe care foloseau lemn. Gradina bogată adăpostea numeroși pomi
fructiferi din diferite specii, vie pe rod și migdali din Orient și aclimatizați la noi. Între anii 1965 și
2014 a funcționat ca și Muzeul de Artă Vizuală (unicul muzeu din țară). Din 2015 are utilizarea
actuală.
Ce edificiu este construit în fața muzeului? ............................................................

Mulțumim ca ați participat la o vânătoare de comori în orașul Galați și sperăm că ați aflat multe lucruri
interesante! Prin activitatea noastră dorim promovarea turistică a Galațiului!
Liceul Teoretic Emil Racoviță Galați

