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Aleksander Wielki
Kraj: Macedonia 

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Jeden z najwybitniejszych wodzów 
i strategów w starożytności, panował, choć 

krótko (żył 33 lata), nad ogromnym imperium 
(od Grecji, przez Egipt i Persję aż do Indii). 
Na podbitych terenach wprowadził kulturę 

hellenistyczną, która w krótkim czasie 
zdominowała niemal cały starożytny świat.



Amenhotep II
Kraj: Egipt

Kontynent: Afryka
Epoka: starożytność

Faraon egipski z czasów Nowego Państwa. 
Wybitny wojownik, słynący z niezwykłej siły 
fizycznej. Podczas powstania w Naharinie

samodzielnie pokonał siedmiu książąt 
– przywódców koalicji antyegipskiej.



Attyla
Lud: Hunowie

Kontynent: Europa/Azja
Epoka: starożytność

Władca Hunów w czasach upadku 
Cesarstwa Rzymskiego, które często 

najeżdżał. Zwany biczem bożym, znany był 
ze swej waleczności i bezwzględności. 

Stworzył imperium sięgające od Bałkanów 
po Morze Kaspijskie. 

Zmarł w kontrowersyjnych okolicznościach, 

najprawdopodobniej w wyniku przepicia.



Boudika
Lud: Celtowie

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Królowa Icenów, która w I wieku n.e. 
wznieciła powstanie przeciw Rzymianom. 

Po serii początkowych sukcesów jej rebelia 
została rozbita przez wojska Swetoniusza 

Paulinusa. Po porażce Boudika oraz 
jej córki połknęły truciznę.



Cyd
Kraj: Hiszpania

Kontynent: Europa
Epoka: średniowiecze

Kastylijski rycerz i bohater narodowy z czasów 
rekonkwisty. Zarządca Walencji. W wyniku 

splotu okoliczności wygnany z Kastylii, walczył 
zarówno po stronie chrześcijan, jak 

i Maurów. Według legendy nie przegrał żadnej 
bitwy – wzór cnót rycerskich i męstwa. 



Czyngis Chan

Kraj: Mongolia
Kontynent: Azja

Epoka: średniowiecze

Właściwe imię – Temudżyn. Założyciel 
imperium mongolskiego – jeden 

z najwybitniejszych przywódców w historii. 
Z niewielkiego plemienia stworzył 

najgroźniejszą i niepokonaną armię swoich 
czasów. Bezwzględny i okrutny, 
panował na terenach od Japonii 

po wschodnią Europę. 



Fryderyk Barbarossa
Kraj: Niemcy

Kontynent: Europa
Epoka: średniowiecze

Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 
Podbił Italię i dowodził III krucjatą, 

podczas której zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Według legendy powróci, 
gdy jego ruda broda owinie się trzy razy 

wokół stołu i poprowadzi raz jeszcze 
Niemcy do wielkiego triumfu.



Hannibal
Kraj: Kartagina

Kontynent: Afryka
Epoka: starożytność

Dowódca wojsk kartagińskich podczas 
II wojny punickiej z Rzymem. W czasie batalii 

odniósł kilka spektakularnych zwycięstw 
(m.in. pod Kannami) i dotarł ze swym 

wojskiem (m.in. słonie, które pokonały Alpy!) 
aż pod Rzym, bezpośrednio zagrażając 

wielkiemu imperium. Pasmo jego sukcesów 
przerwał pod Zamą Scypion Afrykański.



Horatio Nelson
Kraj: Anglia

Kontynent: Europa
Epoka: nowożytność

W zgodnej opinii historyków najwybitniejszy 
dowódca floty w dziejach. Admirał brytyjski, który 

dwukrotnie pokonał wojska samego Napoleona, mimo 
że w wyniku odniesionych wcześniej ran 

nie miał jednego oka i jednego ramienia. Zginął 
postrzelony pod Trafalgarem, pod koniec bitwy, która 

okazała się jego największym zwycięstwem.



Joseph Bologne
Kraj: Gwadelupa

Kontynent: Ameryka Środkowa
Epoka: nowożytność

Syn afrykańskiej niewolnicy i francuskiego 
kolonisty, ze względu na swe niezwykle 

zdolności muzyczne (był genialnym skrzypkiem) 
nazywany Czarnym Mozartem. Powszechnie 

uważany za jednego z najwybitniejszych 
szermierzy w dziejach, uczył także jazdy konnej. 

Walczył w trakcie Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej



Juliusz Cezar
Kraj: Rzym

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Rzymski urzędnik, konsul, dyktator 
i imperator, uważany za pierwszego 

nieformalnego cesarza rzymskiego. Zasłynął 
serią zwycięstw w Galii, trafnymi 

powiedzeniami (np. kości zostały rzucone) 
oraz spektakularną śmiercią z rąk 

senatorów, których decyzje wcześniej 
jawnie zlekceważył. 



Lagherta
Lud: Wikingowie

Kontynent: Europa
Epoka: średniowiecze

Legendarna tarczowniczka, królowa 
Wikingów i żona Ragnara Lodbroka. Znane 

nam dziś informacje o niej pochodzą 
z zapisków średniowiecznego kronikarza 

Saxo Grammaticusa. Wsławiła się odwagą, 
walką u boku mężczyzn i świetnym 

operowaniem włócznią.



Leonidas
Kraj: Sparta

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Legendarny władca Sparty, któremu 
wiekopomną sławę przyniosło 

przeciwstawienie się,  wraz z garstką 
najlepszych wojów, całej niemal 

perskiej potędze militarnej 
w straceńczej obronie wąwozu 

Termopile.



Ludmila Pawliczenko
Kraj: ZSRR

Kontynent: Europa
Epoka: współczesność

Radziecki strzelec wyborowy, jeden 
z najlepszych snajperów w historii bez 

podziału na płeć. W czasie II wojny 
światowej trafiła 309 wrogów, w tym 
36 snajperów przeciwnika. Przeżyła 

wojnę o niemal 30 lat.



Saguamanchica
Kraj: Kolumbia

Kontynent: Ameryka Południowa
Epoka: średniowiecze

Drugi władca (zipa) królestwa Bacata (Bogoty), 
podbił kilka lokalnych plemion, zanim 

w wyniku nieporozumienia doprowadził 
do starcia z Michua, władcą północnej Kolumbii 

w bitwie pod Choconta. Mimo przeważającej 
siły wroga, pokonał go, choć obaj władcy 

polegli w bitwie.



Mosze Dajan
Kraj: Izrael

Kontynent: Azja
Epoka: współczesność

Jeden z najsłynniejszych żołnierzy XX wieku, 
szef Sztabu Generalnego Sił Obrnonnych Izraela 
i minister obrony w czasie trzech największych 

wojen w obronie suwerenności Izraela. 
We wszystkich starciach, mimo ataku ze strony 

zjednoczonych sił arabskich, wojska 
dowodzone przez Dajana odniosły 

spektakularne zwycięstwa.



Musashi
Kraj: Japonia

Kontynent: Azja
Epoka: nowożytność

Japoński ronin, najwybitniejszy obok Josepha 
Bologne szermierz wszech czasów, walczący 

dwoma mieczami naraz. Swój pierwszy 
pojedynek wygrał w wieku 13 lat i do końca 

życia pozostał niepokonany 
(60 udokumentowanych pojedynków), 
zostawiając w polu wielu legendarnych 

wojowników. 



Rob Furlong
Kraj: Kanada

Kontynent: Ameryka Północna
Epoka: współczesność

Snajper wyborowy, przez siedem lat 
rekordzista celnego strzału 

wykonanego z największej odległości 
(2430 m). Brał udział w operacji 

Anakonda w Afganistanie.



Siedzący Byk

Lud: Siuksowie
Kontynent: Ameryka Północna

Epoka: nowożytność 

Autor najbardziej spektakularnego zwycięstwa 

w historii Indian Ameryki Północnej, podczas bitwy 

nad Little Big Horn (1876), w której w pokonanym 

polu znalazła się armia Stanów Zjednoczonych. 

Doprowadził swych ludzi do granicy z Kanadą, gdzie 

przynajmniej przez pewien czas udało mu się 

zachować bezpieczeństwo swego ludu. 

Po powrocie do USA trafił do rezerwatu. Zginął 

zastrzelony przez policję.



Simo Häyhä
Kraj: Finlandia

Kontynent: Europa
Epoka: współczesność

Fiński strzelec wyborowy o przydomku 
„Biała śmierć”, powszechnie uważany 

za najskuteczniejszego snajpera w historii. 
W czasie trwającej rok wojny zimowej 

w ekstremalnych warunkach pogodowych 
trafił celnie aż 705 wrogów. 

Ciężko ranny w szczękę i policzek, przeżył 
wojnę i zmarł w wieku 97 lat.



Simon Bolivar
Kraj: Wenezuela

Kontynent: Ameryka Południowa
Epoka: nowożytność

Przywódca walk o wyzwolenie narodów 
Ameryki Łacińskiej spod panowania Hiszpanii. 
Dzięki prowadzonym przez niego działaniom 
udało się uzyskać niepodległość Wenezueli 

(której został prezydentem), Kolumbii, 
Ekwadoru i Peru, a zainspirowani jego 

działaniami po wolność sięgnęli Argentyńczycy, 
Paragwajczycy i Chilijczycy.



Wercyngetoryks
Lud: Galowie

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Wódz galijskiego powstania przeciwko 
panowaniu Rzymian pod wodzą Juliusza 

Cezara. Potężnie zbudowany wojownik budził 
postrach wśród Rzymian przez 7 lat. 

Pokonany i pojmany w bitwie pod Alezją, 
został zmuszony do ukorzenia się przed 

Cezarem i uczestniczenia w jego triumfalnym 
powrocie do Rzymu.



Windradyne
Kraj: Australia

Kontynent: Oceania
Epoka: nowożytność

Wybitny wojownik aborygeński, który 
wsławił się wojną o Bathurst między 
rdzennymi osadnikami australijskimi 

a wojskami Wielkiej Brytanii. 
Zmarł, raniony w potyczce, 

prawdopodobnie tuż przed swymi 
30-tymi urodzinami.



Yue Fei
Kraj: Chiny

Kontynent: Azja
Epoka: średniowiecze

Generał podczas XII-wiecznych wojen 
domowych w Chinach, znany nie tylko 
ze swych militarnych sukcesów, ale też 

wysokich standardów moralnych i lojalności. 
Uważany za jednego z najlepszych wojowników 

w historii Chin. Jego wrogowie mówili, 
że łatwiej przesunąć górę niż jego armię. 

Niepokonany w bitwie, został stracony przez 
własny rząd w wyniku fałszywych 

zarzutów w wieku 39 lat.



Zulus Czaka
Kraj: RPA

Kontynent: Afryka
Epoka: nowożytność

Wódz plemion zuluskich, na przełomie XVIII 
i XIX wieku doprowadził do ich zjednoczenia 
(od RPA aż po Tanzanię), dzięki stosowaniu 

dyscypliny i rygorystycznego treningu. 
Po śmierci matki oszalał i zaczął wydawać 

irracjonalne rozkazy. Zamordowany został przez 
własnych braci przyrodnich, którzy zbuntowali 

się przeciwko jego władzy.
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en.wikipedia.org



Dziękujemy za uwagę!
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