Wystawa plenerowa z okazji 500. rocznicy pierwszego opłynięcia
Ziemi
2020-07-06
500 lat temu Ferdynand Magellan i Juan Sebastian de Elcano po raz pierwszy opłynęli Ziemię.
O podróży, która odbyła się w latach 1519-1522 przypomina wystawa plenerowa, którą
można oglądać w parku Jordana do piątku, 31 lipca. Ekspozycja przedstawia fotografie
okrętu Nao Victoria, historycznej repliki jednego ze statków biorących udział w pamiętnej
wyprawie.

Pod koniec XV wieku, w świecie, który nie zna jeszcze oceanów, Portugalczycy i
Hiszpanie szukają nowych dróg morskich na daleki Wschód, by dotrzeć do miejsc
pochodzenia cennych przypraw. W 1518 r. portugalski żeglarz Ferdynand Magellan
przekonuje Koronę hiszpańską, że żeglując na zachód przez przesmyk znajdujący się
na południu Ameryki, da się dopłynąć do wysp korzennych i dowieść, że należą się
Hiszpanii.
W ciągu trzech lat ekspedycja przepłynęła trzy oceany i okrążyła tyle samo
kontynentów. Załoga okrętu przeżyła wszelkie możliwe przygody, na skutek których
wielu jej członków straciło życie, inni osiedli na nowych ziemiach. Magellan,
pomysłodawca wyprawy, nie dożył jej końca – zmarł na Filipinach. W roli dowódcy
zastąpił go kapitan Juan Sebastian de Elcano, który mając u swego boku zaledwie 17
wycieńczonych ludzi, ukończy pierwszy rejs dookoła Ziemi na pokładzie żaglowca
Victoria, jedynego z pięciu okrętów, któremu udaje się powrócić do Sewilli 8 września
1522.
W trakcie tej największej przygody morskiej w historii, po raz pierwszy człowiek
okrążył kulę ziemską, potwierdzając tym samym rozmiary naszej planety. Dzięki
dowodom na to, że Ziemia jest okrągła, potwierdzono istnienie stref czasowych, udało
się również zebrać ogromną ilość danych nawigacyjnych i astronomicznych, które
później służyły wszystkim narodom europejskim. Wyprawa dała również początek
wielkiej wymianie handlowej i kulturalnej, która od tamtej chwili nieprzerwanie łączy
kontynenty europejski, amerykański i azjatycki.
Ekspozycja w parku Jordana została przygotowana przez hiszpańską Fundację Nao
Victoria, we współpracy z Ambasadą Hiszpanii w Polsce oraz organizacją Turespaña,
dla uczczenia obchodów 500. rocznicy pierwszego opłynięcia Ziemi. Prezentacja
wystawy mieszkańcom Krakowa jest efektem współpracy: miasta, Ambasady
Hiszpanii w Polsce, organizacji Turespaña i Instytutu Cervantesa w Krakowie.
Wystawa potrwa do 31 lipca. Wstęp wolny.
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