
 

Marsz ku wojnie 
 

od 1882 – trwa tzw. Trójprzymierze zawarte przez Niemcy z Austro–Węgrami i Włochami, 
a skierowane przeciwko Francji, Anglii i Rosji; 

1898–1906 – intensywna rozbudowa niemieckiej floty wojennej. Niemcy stały się drugim 
(po Anglii) w świecie mocarstwem morskim. W 1913 r. Niemcy posiadali już 47 
stoczni, a tonaż floty przed wojną osiągnął ponad 5 mln ton (Anglia w tym czasie 
ponad 20 mln ton). 

8.IV.1904 – podpisano porozumienie angielsko–francuskie zwane Ententą (z fr. entente = 
porozumienie), dotyczyło ono podziału kolonii i wpływów w strategicznych 
strefach świata; 

1904–1905 – wojna rosyjsko–japońska na Dalekim Wschodzie; 

III.1905–I.1906 – pierwszy kryzys marokański, rywalizacja Francji i Niemiec o podział Maroka; 

15.I–7.IV.1906 – konferencja w Algeciras w sprawie Maroka; 

31.VIII.1907 – porozumienie angielsko–rosyjskie zbliżające jeszcze bardziej Anglię do Francji 
i Rosji (wzmocnienie sił Ententy); 

5.X.1908 – proklamowanie niepodległości Bułgarii (kolejny krok ku upadkowi imperium 
tureckiego; 

7.X.1908 – aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro–Węgry – napięcie z Turcją; 

1908 – powstanie w Macedonii przeciw Turkom; 

28.VI–23.VII.1908 – rewolucja młodoturecka w Turcji przeciw samowładztwu sułtana Hamida II, 
następnie próby utrzymania imperium; 

20.IX.1909 – ustawa o utworzeniu dominium brytyjskiego – Związku Południowej Afryki; 

1909 – założenie Anglo–Perskiej Kompanii Naftowej; 

26.IV.1911 – Francuzi zajmują stolicę Maroka, Fez; 

1.VII.1911 – przybycie kanonierki niemieckiej “Panther” do Agadiru (tzw. “skok pantery”), sam 
ten fakt omal nie wywołał wojny światowej; 

VII–XI.1911 – drugi kryzys marokański. Energiczna interwencja Anglii zmusiła Niemcy 
do pójścia na kompromis – zgodzili się na przekazanie Maroka Francji w zamian 
za uzyskanie części Konga; 

4.XI.1911 – porozumienie francusko–niemieckie w sprawie Maroka; 

1911–1912 – wojna włosko–turecka (tzw. trypolitańska) o wpływy w Libii wygrana przez 
Włochy; 

1912 – ogłoszenie francuskiego protektoratu nad Marokiem. Hiszpania ogłosiła swój 
protektorat nad północno–zachodnim Marokiem. Utworzenie w Tangerze (port 
nad Cieśniną Gibraltarską) strefy międzynarodowej; 

9.X.1912 – początek pierwszej wojny bałkańskiej – Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra 
występują przeciw Turcji; 

30.V.1913 – zawarcie pokoju w Londynie po I wojnie bałkańskiej; 

29.VI–10.VIII.1913 – druga wojna bałkańska Bułgarii z jej niedawnymi sprzymierzeńcami i z Turcją; 

7.VIII.1913 – uchwalenie przez parlament francuski ustawy o trzyletniej służbie wojskowej 
powoduje atak prasy niemieckiej; 

10.VIII.1913 – podpisanie w Bukareszcie traktatu pokojowego po II wojnie bałkańskiej; 

1913 – Niemcy realizują nadzwyczajny kredyt dla armii w wysokości 1 mld marek; 

28.VI.1914 – zamach w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga 
bratanka cesarza Franciszka Józefa I i jego małżonkę. Oboje giną zastrzeleni 
przez studenta serbskiego Gawryłę Principa. Zamach ten stał się głównym 
pretekstem do rozpętania wielkiej wojny. 

 


