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Budowa Kanału 
Panamskiego

Kontynent: Ameryka Środkowa
Kraj: Panama

Kanał Panamski to sztuczny kanał wodny 
długości ponad 80 km (12 śluz) zbudowany 
w latach 1904–1914, a oficjalnie otwarty 

w roku 1920, położony w Panamie, 
na Przesmyku Panamskim, łączący wody 

Oceanu Atlantyckiego (przez Morze 
Karaibskie) z wodami Oceanu Spokojnego. 

Jest on jedną z najważniejszych dróg 
wodnych świata, która wydatnie skróciła 
trasę, jaką musiały pokonywać wcześniej 

statki, np. droga morska z San Francisco do 
Nowego Jorku uległa skróceniu o 14 500 km.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/eyLcZwL



Deklaracja niepodległości 
Stanów Zjednoczonych
Kontynent: Ameryka Północna

Kraj: USA

Akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, 
uzasadniający prawo trzynastu kolonii 

brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności 
i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, 

Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii 
podczas II Kongresu Kontynentalnego. 

Deklaracja zawierała filozoficzne, moralne 
i prawne uzasadnienie zerwania przez kolonie 

więzów z Wielką Brytanią, powołując się 
na oświeceniową doktrynę praw naturalnych, 
do których zaliczała prawo do życia, wolności 

i dążenia do szczęścia. Postanowienia Deklaracji 
miały doniosłe znaczenie dla konstytucjonalizmu 

światowego jako pierwowzór deklaracji 
praw obywatelskich. Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/ryL8lxl



Dekolonizacja w Afryce
Kontynent: Afryka

Kraj: Sudan, Ghana i inne
Dekolonizacja Afryki to proces historyczny, który toczył 
się na znacznym obszarze kontynentu afrykańskiego po 

zakończeniu II wojny światowej. Polegał on na uzyskiwaniu 
samodzielności i suwerenności przez terytoria pozostające 
dotychczas w posiadaniu kolonialnym państw europejskich 

oraz formowaniu się nowych, niezawisłych państw 
afrykańskich. Kluczowe znaczenie dla procesu 
dekolonizacji Afryki miały: przewartościowanie 

dotychczasowego spojrzenia na świat i swojego w nim 
miejsca przez elity polityczne metropolii kolonialnych, 
Karta Atlantycka z 14 sierpnia 1941 roku oraz przykład 
takich państw jak Indie, Indonezja czy Wietnam, które 
zdołały zrzucić jarzmo kolonializmu. Spośród krajów 

afrykańskich najprędzej po 1945 r. niepodległość uzyskały 
kraje położone w północnej części kontynentu, należące do 

kręgu kultury arabskiej. W 1956 roku jako pierwsza 
afrykańska kolonia Wielkiej Brytanii, niepodległość uzyskał 

Sudan, a w 1957 roku - Ghana. Rok 1960 przeszedł 
do historii jako "rok Afryki" gdyż niepodległość 

uzyskało aż 17 państw. Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/PyX3fhQ



Imperium Aksum w Afryce
Kontynent: Afryka

Kraj: Etiopia

Aksum to jedna z najważniejszych starożytnych cywilizacji, 
położonych w północnej części dzisiejszej Etiopii i Erytrei. 

Okres świetności Królestwa Aksum przypada na lata 
od 80 roku p.n.e. do 825 n.e. Mocarstwo podbiło okoliczne 
tereny i handlowało z innymi wielkimi potęgami, takimi jak 
Imperium Rzymskie. Od VII wieku rozpoczął się stopniowy 
upadek Aksum, związany z ekspansją islamu i odcięciem 

państwa przez muzułmanów od szlaków handlowych. 
Aksum upadło ostatecznie w IX–X wieku. Jego stolica, 

miasto Aksum, wciąż istnieje i obecnie zamieszkana jest 
przez blisko 60 tys. osób. To tu w kościele w Aksum 

ma znajdować się – według tradycji Kościoła etiopskiego 
– Arka Przymierza, a 1700 lat temu w tym stołecznym 

mieście wzniesiono najwyższy obelisk świata – mierzący 
24 metry wysokości kolos o wadze przeszło 100 ton.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/MyX8c8X



Kodeks Hammurabiego 
Kontynent: Azja

Kraj: Irak

Kodeks Hammurabiego to jeden z najstarszych 
kodeksów świata, wydany ok. 1792–1750 p.n.e. 

przez władcę babilońskiego Hammurabiego, 
który starał się zunifikować i usystematyzować 

obowiązujące prawa. Składał się z 282 
artykułów, prologu i epilogu, zawierał przepisy 
prawa karnego, prywatnego oraz procesowego. 

Prawa ustalone w Kodeksie Hammurabiego 
są obecnie uważane za największe dzieło 

legislacyjne starożytnego Wschodu, którego 
celność myśli prawnej przewyższyły dopiero 
kodyfikacje Justyniana (Digesta Justyniana: 

Corpus Iuris Civilis).

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/xyLcMan



Koniec apartheidu
Kontynent: Afryka

Kraj: RPA 

Apartheid był podstawą polityki władz RPA 
od 1948, utrwalającą władzę białej 
mniejszości, opartą na segregacji 

i dyskryminacji czarnych, kolorowych 
i Azjatów zapisanej w ustawach 

państwowych. 2 lutego 1990 roku Prezydent 
RPA Frederik W. de Klerk ogłosił 

w parlamencie demontaż apartheidu, kończąc 
czterdzieści lat rządów białej mniejszości. 

W 1994 roku po pierwszych powszechnych 
wyborach parlamentarnych powstał 

koalicyjny rząd z udziałem przedstawicieli 
białych i rdzennych Afrykanów; 

pierwszym czarnym prezydentem został 
Nelson Mandela.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/cyLVLc9



Niepodległość Indii 
i Pakistanu

Kontynent: Azja

Kraj: Indie/Pakistan

Walka o niepodległość Indii była wyjątkowo długa. 
W 1915 roku z Afryki Płd. do Indii powrócił Mahatma Gandhi, 
który zasłynął biernym oporem wobec władz brytyjskich, bez 

uciekania się do przemocy. W 1927 r. na scenę 
wkroczył Jawaharal Nehru – przyszły premier Indii. Nehru 
opracował politykę partii w słynnej uchwale z 1931 roku. 

Według niej celem protestów miały być: wolność wyznaniowa, 
prawo do stowarzyszenia, wolność słowa i myśli, a także 

równość wszystkich wobec prawa. W latach 30. Liga 
Muzułmańska rozpoczęła walkę zbrojną. Ostatecznie

15 sierpnia 1947 Indie uzyskują niepodległość od Wielkiej 
Brytanii. Dzieje się to, pomimo sprzeciwu Gandhiego, który 

pragnął uniknąć wojny domowej. Brytyjską kolonię podzielono 
na dwa państwa – Indie i Pakistan. Podziałowi towarzyszyły 

krwawe pogromy i przesiedlenia. Gandhi, starając się łagodzić 
te spory, został zamordowany w 1948 roku. W tym czasie 

niepodległość Indii została ograniczona do statusu 
dominium Wielkiej Brytanii.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/FyLVUQQ



Leif Eriksson przybywa 
do Ameryki

Kontynent: Europa/Ameryka Północna
Lud: Wikingowie

9 października 1000 roku do brzegu Winlandii (dzisiejsza 
Nowa Fundlandia) przybiła łódź dowodzona przez Leifa

Erikssona. Eriksson poszedł w ślady ojca i, kiedy usłyszał 
opowieści podróżnika Bjarniego Herjólfssona o lądzie 

położonym na zachód od znanych ziem, postanowił ruszyć na 
jego podbój. Ameryka miała być kolejnym nowym domem dla 
wikingów. ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. To było 

jedyne miejsce, które zakończyło się kolonizacyjną klęską 
Skandynawów. Ich przygoda w Ameryce Północnej nie trwała 
długo, ale wikingom udało się wybudować przynajmniej jedną 

osadę, której ślady widoczne są do dziś. Gdy zatem 
12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dotarł do wysp 
u brzegów kontynentu amerykańskiego, nie mógł powiedzieć, 
że żaden człowiek z Europy nie dokonał wcześniej tego, co 
on i jego załoga. Dlaczego więc to właśnie jego nazywamy 
odkrywcą Ameryki? Kolumb odkrył Amerykę wtedy, kiedy 

należało ją odkryć. Gdy Europa była na to gotowa. 
Corocznie, 9 października obchodzony jest w Stanach 

Zjednoczonych Dzień Leifa Erikssona.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/qyXMt4c



Odsiecz wiedeńska
Kontynent: Europa

Kraj: Polska/Austria

Bitwa pod Wiedniem (inaczej nazywana Odsieczą 
Wiedeńską lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską) 

to bitwa stoczona 12 września 1683 pod 
Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi 

pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego 
a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą 

wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym 
wydarzeniem w wojnie – zakończyła się klęską 

Osmanów, którzy od tej pory przeszli 
do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla 
chrześcijańskiej części Europy; zwycięstwo pod 

Wiedniem zahamowało ekspansję turecką 
na Półwysep Bałkański.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/zyL4NrA



Pierwsze 
igrzyska olimpijskie

Kontynent: Europa
Kraj: Grecja

Starożytni Grecy dużą wagę przykładali do rozwoju 
fizycznego, dlatego w miastach były wydzielone miejsca 

(gimnazjony), gdzie można było uprawiać sport. 
Rozgrywano też wielkie zawody sportowe zwane 
Igrzyskami Olimpijskimi. Miejsce ich rozgrywania 

to Olimpia. Na czas igrzysk ogłaszano „pokój boży”. 
Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 776 
p.n.e. Rozegrano wówczas pięciobój olimpijski: bieg 

krótki, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem 
i zapasy. W późniejszych latach dodawano kolejne 

konkurencje, wśród nich boks, pankration oraz… zawody 
poetów i trębaczy. Ostatnie zawody w starożytności 
rozegrano w roku 393 p.n.e. Nowożytne Igrzyska 

Olimpijskie rozgrywane są od roku 1896. Symbolami 
olimpijskim są: flaga, hymn oraz znicz. 

Oficjalnym mottem igrzysk jest łacińskie zdanie:
Citius, Altius, Fortius, czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/ayLvXWb



Pierwsze 
prawa wyborcze kobiet

Kontynent: Oceania 
Kraj: Australia/Nowa Zelandia

Najczęściej palmę pierwszeństwa w kwestii prawa głosu 
dla kobiet przyznaje się Nowej Zelandii. Nie bez powodu. 

Tamtejsze obywatelki mogły wybierać swoich 
przedstawicieli do parlamentu już od 19 września 1893 

roku. To bardzo wcześnie, zważywszy na fakt, że 
większość tak zwanych „postępowych państw” wykonała 

ten krok dopiero w okresie międzywojennym, a więc około 
trzy dekady później! Nowa Zelandia wyprzedziła pierwszy 
europejski kraj, który zdecydował się na przyznanie praw 

kobietom, o ponad 10 lat. Na naszym kontynencie 
pionierem była bowiem Finlandia, ale dopiero w 1906 
roku. W Polsce kobiety teoretycznie uzyskały prawa 
wyborcze po odzyskaniu suwerenności w 1918, ale 
potwierdzone zostały one później, 28 listopada tego 
samego roku, dekretem Tymczasowego Naczelnika 

Państwa Józefa Piłsudskiego. 

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/uyLv92j



Podpisanie Magna Carta
Kontynent: Europa

Kraj: Anglia

Wielka Karta Swobód to akt wydany 15 VI 
1215 r. przez króla Anglii Jana bez Ziemi 
na błoniu Runnymede nad Tamizą koło 

Windsoru. Ograniczała władzę monarszą, 
głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie 

podatków za zgodą rady królestwa) 
i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez 
wyroku sądowego), określając uprawnienia 

baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas 
niższych; przyznawała ona feudałom prawo 
oporu przeciwko królowi w razie naruszenia 

przez niego praw w niej zawartych.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/0yLcmz1



Powstanie republiki 
rzymskiej

Kontynent: Europa
Kraj: Rzym

Republika rzymska to państwo powstałe 
w starożytnym Rzymie, istniejące w latach 509 

p.n.e. – 27 p.n.e., które rozwinęło się 
z niewielkiego, monarchicznego państwa-miasta 

w środkowej części Półwyspu Apenińskiego 
do największej potęgi świata antycznego 

kontrolującej cały basen Morza Śródziemnego, 
po czym przekształciło się w cesarstwo 

rzymskie. Za początek republiki przyjmuje się 
upadek króla Tarkwiniusza Pysznego, 

a za koniec przyjęcie przez Oktawiana tytułu 
"augustus" (wywyższony przez bogów), choć 

czasami za datę końca Republiki przyjmuje się 
też triumfalne przybycie Oktawiana Augusta 

do Rzymu po ostatecznym zwycięstwie 
nad Antoniuszem.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/0yLc75a



Powstanie szogunatu 
w Japonii

Kontynent: Azja
Kraj: Japonia

Japonia przez wiele wieków była krajem, w którym panował 
cesarz, ale rządził szogun. Od VIII/IX w. nazwa „szogun” 

oznaczała głównodowodzącego armią do walki 
z barbarzyńcami. Od XII w. szogun stał się militarnym władcą 
Japonii, odsuwając cesarza od realnie sprawowanej władzy. 
Władza przechodziła z ojca na syna. W wyniku długoletniej 

domowej wojny w XVI w. zwyciężył ostatecznie ród Tokugawa. 
Szoguni z tego rodu nie tylko podporządkowali wszystkich 
japońskich feudałów, ale tez kompletnie zamknęli Japonię 
na zewnętrzne wpływy. Skutkiem tego było gospodarcze 

i technologiczne zacofanie w stosunku do szybko rozwijających 
się gospodarek najważniejszych państw świata. Szogunat 

skompromitował się, gdyż nie potrafił zapewnić bezpieczeństwa 
Japonii. Od połowy XIX w. część samurajów, niechętna 

szogunom zainicjowała ruch, którego hasłem było „czcić 
cesarza, obalić szogunat”. W 1868 roku cesarz Mutsuhito zniósł 

instytucje szogunatu, proklamując restaurację cesarskiej 
władzy. Cesarz przeniósł się do „stolicy” szoguna, jakim było 

miasto Edo (obecna nazwa Tokio). 

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/9yZcx96



Reformacja 
95 tez Marcina Lutra

Kontynent: Europy
Kraj: Niemcy

Reformacja to ruch religijno-polityczno
-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra 

w XVI wieku, mający na celu odnowę 
chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne 
zjawiska, które miały miejsce w katolickiej 

hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję 
do katolickiej doktryny dogmatycznej. Ruch 

zapoczątkowało wystąpienie Lutra, który 1517 roku 
ogłosił w Wittenberdze 95 tez przeciwko katolickiej 
nauce o odpustach. W wyniku reformacji powstały 
Kościoły ewangelickie, a w dalszej konsekwencji 
— Kościoły protestanckie; przyczyniła się ona 

znacznie do rozkwitu kultur narodowych, zwłaszcza 
literatury w językach narodowych, oświaty 
i muzyki (kościelnej), a także do rozwoju 

idei tolerancji religijnej.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/XyLBYW8



Rozkwit potęgi Azteków
Kontynent: Ameryka Północna
Lud/kraj: Aztekowie/Meksyk

Aztekowie przed stworzeniem imponującej 
cywilizacji najprawdopodobniej byli 
nomadycznym ludem wędrującym 

po północnym Meksyku, skąd w XIII wieku 
zasiedlili Mezoamerykę, a Tenochtitlan, 

stało się największą potęgą regionu, 
będącym sercem azteckiej religii, filozofii, 

organizacji społecznej oraz nauki. 
Do XV wieku wszystkie państwa-miasta 

w regionie zostały zjednoczone.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/gyLvlaw



Upadek Konstantynopola
Kontynent: Azja

Kraj: Turcja

29 maja 1453 roku Konstantynopol został zdobyty przez 
wojska tureckie sułtana Mehmeda II. 

Zajęcie miasta i śmierć ostatniego cesarza bizantyjskiego 
Konstantyna XI Dragazesa spowodowały ostateczny 

upadek, istniejącego od 395 roku, Cesarstwa 
Bizantyjskiego. Równocześnie Turcy objęli w swoje 

panowanie wschodni basen Morza Śródziemnego 
i rozpoczęli podbój Europy, powstrzymany dopiero przez 

Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w roku 1683. 
Wielu historyków uznaje upadek Konstantynopola za 

kluczowy moment w historii Europy, oddzielający wieki 
średnie od epoki odrodzenia, wyjaśniając to upadkiem 
starego religijnego porządku i zastosowaniem nowych 

broni na polu walki, takich jak proch czy artyleria. Wiele 
uniwersytetów zachodniej Europy przyjęło greckich 

uczonych – uciekinierów z Bizancjum, co odegrało później 
znaczącą rolę w recepcji prawa rzymskiego. 

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/3yZuXTx



Uformowanie potęgi 
Inków

Kontynent: Ameryka Południowa
Lud/kraj: Inkowie/Peru

Cywilizacja Inków pojawiła się na terenie Peru 
na początku XIII wieku. Na przestrzeni lat 

cywilizacja Inków rozprzestrzeniła się po niemal 
całej Ameryce Południowej – zbudowali oni 
ogromne Imperium, sięgające od Quito na 

północy, aż do Santiago na południu. Inkowie 
do historii przeszli przede wszystkim, jako 
wspaniali budowniczowie. Ich niezwykłe 

budowle, wzniesione na stromych zboczach 
Andów, do dziś wzbudzają zachwyt. Najlepiej 
zachowanym miastem Inków jest zbudowane 

w XV wieku Machu Picchu.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/HyLvmr4



Wielka Rewolucja Francuska
Kontynent: Europa

Kraj: Francja

Rewolucja Francuska to okres w historii Francji 
w latach 1789–1799, w którym doszło 

do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia 
monarchii Burbonów. Rewolucja była konsekwencją 

kryzysu gospodarczego i finansowego państwa, 
wpływów filozofii oświecenia oraz sprzeciwu 

społeczeństwa francuskiego wobec istniejących 
podziałów stanowych i absolutyzmu. Jej wybuch 
bezpośrednio spowodowany był zaniechaniem 

realizacji reform postulowanych przez ministrów 
Ludwika XVI. 14 lipca 1789 roku na wieść 

o skierowaniu dział z Bastylii na Paryż lud tego miasta 
ruszył na Bastylię i zdobył ją. Ogłoszono Deklarację 

Praw Człowieka i Obywatela, a w roku 1791 
uchwalono Konstytucję w której zaznaczono,

że nowy ustrój Francji to monarchia konstytucyjna. 
Powstaje trójkolorowa flaga czerwono-

biało-niebieska.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/fyLcw0S



Rewolucja 
Październikowa
Kontynent: Europa/Azja

Kraj: Rosja/ZSRR

Rewolucja październikowa to termin stosowany 
na określenie zbrojnego przejęcia władzy w Rosji przez 

bolszewików. Ma ona swoją genezę w kryzysie 
politycznym, gospodarczym i społecznym w Rosji, który 

spowodował liczne protesty ludności w lutym 1917 
roku. Efektem tej sytuacji była abdykacja cara 
Mikołaja II. Władzę w państwie obejmuje Rząd 

Tymczasowy, a zasadniczo panuje okres dwuwładzy.
W nocy z 24 i 25 października 1917 roku krążownik 

"Aurora" oddał strzał, który był sygnałem do rozpoczęcia 
rewolucji październikowej. Najcięższe walki toczono 

do połowy listopada 1917 roku w Piotrogrodzie
i w Moskwie, w której doszło do kilkudniowych 

krwawych walk. 1918 roku rozpoczęła się długotrwała 
wojna domowa, w czasie której bolszewicy ustanawiali 
instytucje państwowe podporządkowane koncepcjom 
Lenina. W 1922 roku powstaje Związek Radziecki.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/7yXuI6D



Wojna wietnamska
Kontynent: Azja/Ameryka Północna

Kraj: Wietnam/USA

Wojna Wietnamska obejmowała swym działaniem 
półwysep Indochiński. Toczyła się w latach 1957–1975. 
W 1955 roku po wycofaniu się Francji z Wietnamu kraj 

ten podzielono na komunistyczną Demokratyczną 
Republikę Wietnamu na północy i proamerykańską 

Republikę Wietnamu. W 1957 roku partyzantka 
Wietkongu rozpoczęła walki w celu przyłączenia 

Południa do DRW. W 1964 roku atak na okręty USA 
w Zatoce Tonkińskiej stał się powodem zbrojnego 
zaangażowania USA. Rozpoczęły się wyniszczające 
walki w dżungli. Pomimo zaangażowania lotnictwa

i wojsk lądowych walki te nie przynosiły 
rozstrzygnięcia  korzystnego dla USA. 23 stycznia 1973 

roku podpisano w Paryżu zawieszenie broni 
przewidujące wycofanie USA z Wietnamu. Pomimo 

pozostawienia tam ogromnej liczby sprzętu bojowego 
siły Południa nie były w stanie obronić kraju. 

W 1975 roku został on opanowany przez Wietkong. 
Wynikiem tych walk była śmierć 1,5 mln ludzi 

i ogromne zniszczenia. Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/LyZrigv



Wynalezienie prochu
Kontynent: Azja

Kraj: Chiny

Proch to materiał wybuchowy, służący głównie 
jako ładunek miotający w broni palnej.

Najstarszym materiałem wybuchowym tego typu 
jest proch czarny (dymny), wynaleziony przez 

taoistycznego chemika w Chinach już w IX wieku 
naszej ery, a powszechnie używany w Europie 
w celach militarnych około wieku XIII. Miał on 
postać sypkiej mieszaniny koloru czarnego. 

Proch czarny używany był jako materiał 
wybuchowy miotający, a także materiał 

wybuchowy kruszący. Pod koniec XIX wieku 
pojawiły się różne rodzaje prochu bezdymnego,

które wyparły proch czarny jako materiał 
miotający w broni palnej. 

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/nyZqydX



Wynalezienie radia
Kontynent: różne

Kraj: Włochy/Rosja/USA/
Indie/Brazylia

Radio jako wynalazek techniczny pojawia się 
niemal równocześnie z filmem u progu XX wieku. 

Wynalazcą radia jest serbski inżynier Nikola 
Tesla. Za jego ojców uważa się Aleksandra 

S. Popowa i Gugliemo Marconiego. Aż do końca 
I wojny światowej radio służyło celom militarnym 

i komunikacji morskiej. Wkrótce po wojnie na 
posiadanie radia mogła sobie pozwolić przeciętna 

rodzina, a w roku 1993 rozpoczęło działalność 
pierwsze radio internetowe. Obecnie ponad 20 
tysięcy stacji radiowych można słuchać przez 

Internet, a niektórych tylko tam.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/ayLcUs1



Wyprawa Ferdynanda 
Magellana 

Kontynent: różne
Kraj: Hiszpania, Argentyna, Guam, Moluki

Ferdynad Magellan to jeden z najwybitniejszych 
żeglarzy, który 20 września 1519 roku wyruszył 
z Hiszpanii drogą zachodnią, czyli przez Ocean 
Atlantycki, do Wysp Korzennych w Archipelagu 
Malajskim. Opłynął on z załogą po raz pierwszy 

Ziemię dookoła, dzięki czemu praktycznie 
i ostatecznie dowiódł jej kulistego kształtu, ukazał 

właściwe wyobrażenie o jej rozmiarach oraz 
o rozległości Oceanu Spokojnego, a zarazem 

w końcu potwierdził, że Krzysztof Kolumb odkrył 
nową, odrębną część świata. Podróż Magellana 

należy też do największych wyczynów w dziejach 
żeglugi. Wiedzą i umiejętnościami żeglarskimi 

przewyższał on pod wieloma względami 
Kolumba i Vasco da Gamę. 

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/ayLxG58



Zabójstwo Arcyksięcia 
Ferdynanda

Kontynent: Europa
Kraj: Serbia/Austria

Zamach w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda i jego żonę Zofię, księżnę Hohenberg,

został dokonany 28 czerwca 1914 roku przez 
bośniackiego Serba Gawriło Principa, członka serbskiej 

nacjonalistycznej organizacji "Młoda Bośnia". 
Morderstwo następcy tronu austro-węgierskiego 

stworzyło napięcie pomiędzy Wiedniem a Belgradem. 
Austro-Węgry wysunęły ultimatum domagając się 

usunięcia wrogiej propagandy, a także udziału 
reprezentantów rządu cesarsko-królewskiego 

w śledztwie na terenie Serbii. Odrzucenie części żądań 
przez Serbię doprowadziło do tzw. kryzysu lipcowego, 

a w konsekwencji do wybuchu I wojny światowej.

Źródło zdjęcia: https://cutt.ly/pyLxTYP



Dziękujemy za uwagę!

Zespół 
Miejskiego Projektu 

Szkoła Otwarta i Tolerancyjna


