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Biblioteka poleca: 
Czy wiesz, że … - część 3 

 

 
 

 

Polecam kolejną „porcję” ciekawostek. 

Jak zwykle są one z różnych dziedzin. 

  

 

Zaczynamy! 

 
1. W 1908 roku w Londynie odbywały się Igrzyska Olimpijskie, na które 

Reprezentacja Olimpijska Imperium Rosyjskiego dotarła z aż 

dwunastodniowych opóźnieniem. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą 

kalendarza juliańskiego, który ówcześnie obowiązywał w Rosji.  To właśnie 

według tego kalendarza został zorganizowany wyjazd, i dlatego doszło do tej 

pomyłki. 

 

2.  Prezydent Meksyku Pedro Paredes jest najkrócej sprawującym ten urząd 

prezydentem w historii świata. Mianowicie, 19 lutego 1913 roku przejął władzę, a już 

po około godzinie, zrezygnował z urzędu. 

 

3. Czy wiesz, co to „błękitna krew”? Pojęcie to, popularne w językach 

europejskich, zostało wymyślone w IX wieku w Hiszpanii, aby odróżnić ludzi 

szlachetnie urodzonych od Maurów oraz od plebsu. Wcale nie chodziło tutaj o inny 

kolor krwi, lecz o żyły, prześwitujące przez bladą skórę. 

 

4. W Rosji za panowania cara Piotra I Wielkiego obowiązywał podatek od 



brody, który musieli opłacać wszyscy z zarostem na twarzy. 

 

5.  Nikola Tesla jest uznawany za autora dziesiątków niezwykłych 

wynalazków. Bez jego odkryć nie byłoby turbin w elektrowniach, prądu 

przemiennego czy pilota do telewizora. Niewielu jednak wie, że ten wielki 

odkrywca cierpiał na oystersaritisfobię – czyli paniczny strach przed perłami. 

 

6. Kostkę Rubika zna chyba każdy.  Jej wynalazca  – Erno Rubik przez cały 

miesiąc próbował ułożyć swój wynalazek, zanim mu się to udało. Jak sam 

twierdził, kostka była pomysłem związanym z jego zainteresowaniem 

przestrzennym. Fascynowały go możliwości związane z tym, jak dany obiekt 

może zmieniać miejsce, przechodzić transformacje. 

 

7. W roku 1906 w Chicago, Alva Fisher zaprojektował pierwszą pralkę. Nie 

był to jednak wówczas wynalazek bezpieczny, gdyż wiele osób zostało wówczas 

porażonych prądem. 

 

8. Nazwa „Francja” pochodzi od germańskiego plemienia Franków. 

 

9. Czy zwykły obywatel może dostać list od królowej? O tak! W Wielkiej 

Brytanii kiedy osiągniesz 100 lat albo obchodzisz 60 rocznicę ślubu, dostajesz 

osobisty list od królowej. 

 

10. Fortepian i skrzypce to europejski wynalazek. 

 

11. Pizzę wymyślono w1860 roku w Neapolu we Włoszech. 

 

12. We Francji produkuje się 400 rodzajów sera. 

 

13. W Szwajcarii jest więcej banków niż dentystów. 

 

14. Nazwa Hiszpania pochodzi się od słowa „Ispania”, co znaczy: „ziemia 

bogata w króliki”. Hm... 

 
 

 

Źródła ciekawostek: 

https://fajnepodroze.pl/smieszne-ciekawostki-historyczne/ 

https://fajnepodroze.pl/20-ciekawostek-o-francji/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-wielka-brytania/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-wielka-brytania/
https://fajnepodroze.pl/smieszne-ciekawostki-historyczne/


https://fajnepodroze.pl/europa-ciekawostki-zdjecia/ 

 

 

 

 

 
 

Pozdrawiam, 

Magdalena Cieślawska 

 

https://fajnepodroze.pl/europa-ciekawostki-zdjecia/

