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W połowie lipca 1863 roku główne siły tureckie znalazły się pod Wiedniem i rozpoczęły oblężenie
miasta. Wiedeń miał silne fortyfikacje i odpowiednią ilość dział, ale armia turecka była wyspecjalizowana w
zdobywaniu fortec. Turcy budowali tunele, w których umieszczali miny, i wysadzali poszczególne elementy
fortyfikacji. Zamieniali w kupę gruzów kolejne linie obronne i posuwali się w kierunku miasta. Zdobycie
Wiednia było tylko kwestią czasu.
Zgodnie z wcześniejszą umową król Polski Jan III Sobieski wysłał swoje siły na odsiecz Wiednia. W
krótkim czasie wystawił armię liczącą około 21 tysięcy żołnierzy. Wojska Rzeczypospolitej stanowiły jedną
trzecią wojsk sprzymierzonych, które tworzyły ponadto wojska austriackie cesarza Leopolda I oraz wojska
wystawione przez Rzeszą Niemiecką.
Do połączenia wojsk sprzymierzonych doszło na Morawach i 6 września przekroczyły one rzekę Dunaj
pod Tulln, 40 kilometrów od Wiednia. Wodzem naczelnym został Jan III. Wojskami cesarskimi dowodził
książę Karol Lotaryński, na czele oddziałów Rzeszy Niemieckiej stał feldmarszałek Georg Waldeck, a
oddziałów polskich – hetman Wielki Stanisław Jabłonowski i hetman polny Mikołaj Sieniawski.
Bitwa rozpoczęła się od bardzo uciążliwego marszu przez Las Wiedeński, gdzie głównym wrogiem nie
byli Turcy, lecz przyroda, gdyż ten gęsto zalesiony teren poprzecinany był strumieniami i stromymi jarami.
12 września wojska sprzymierzonych stanęły na pozycjach wyjściowych. Karol Lotaryński wraz z
wojskami cesarskimi miał atakować wzdłuż Dunaju na lewym skrzydle, natomiast na prawym – Jan III Sobieski
z armią polską.
W pierwszej fazie bitwy weszły do walki głównie siły lewego skrzydła, które spychały Turków w
kierunku Wiednia. Dowódca turecki, obawiający się, że Karol Lotaryński może się przebić do miasta, w
tamtym kierunku przerzucał swoje oddziały. W ten sposób osłabiał własne lewe skrzydło, przed którym
pojawiła się w południe armia polska. Wspaniała szarża polskiej husarii, rozpoczęta o godzinie 17:00, złamała
szyki tureckie. Jeźdźcy wdarli się do obozu tureckiego. Wielki wezyr Kara Mustafa rzucił się do ucieczki, a w
ręce Polaków trafiły liczne łupy. Wiedeń został uwolniony.
13 września 1683 roku Jan III Sobieski wjechał do Wiednia, gdzie był entuzjastycznie witany przez
ludność miasta.
(Na podstawie: Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2007)
Poniższa mapa z Google maps przedstawia teren, o którym pisze Mariusz Markiewicz:
https://www.google.pl/maps/@48.2761661,16.2287298,27045m/data=!3m1!1e3
(1) Wskaż elementy krajobrazu, które nie uległy większym zmianom od czasów bitwy, stoczonej przez
wojska króla Sobieskiego; a także te, które się zmieniły.
Przykładem tych pierwszych jest bieg rzeki Wiedenki na południe od Wiednia, zaś tych drugich –
autostrada numer 1, która prowadzi wzdłuż Wiedenki.
(2) Na podstawie opisu bitwy umieść postaci dowódców wojskowych w miejscach, w których operowali
w 1683 roku (możesz np. poprowadzić linie w różnych kolorach albo wyciąć postaci i wkleić na mapie).
Strzałkami zaznacz na mapie trasy, którymi mogli się przemieszczać. Plan bitwy pod Wiedniem
wykorzystaj jako narzędzie do sprawdzenia albo jako pomoc przy wykonywaniu tego zadania.
(3) Na portretach wskaż te atrybuty (charakterystyczne przedmioty, sposoby ukazania postaci), które
świadczą o tym, że przedstawiają one dowódców wojskowych.

© Joanna Wojdon, 2019

