Klasa 4 b. Historia Polski do 1980 roku.
Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia
wykonanych zadań na telefon 511 842 420 do 6 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych
pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część VI. Odsiecz wiedeńska 1683 roku.

Słowniczek:
- Odsiecz – pomoc wojskowa udzielana okrążonym. Z odsieczą oblężonym Austriakom w Wiedniu przybył
Jan III Sobieski – król Polski.

1. Oddziały tureckie pod Wiedniem liczyły około 100 tysięcy ludzi. Jan III Sobieski, który objął
dowództwo nad odsieczą, przywiódł pod Wie3deń 21 tysięcy żołnierzy polskich. Siłą uderzeniową
była husaria, licząca ok. 2,5 tysiąca ludzi. W tej największej szarży w historii wojen wzięło udział
około 10 tysięcy jazdy polskiej. Wojska tureckie zostały rozbite. Zdobyto obóz turecki, wzięto ok. 5
tysięcy Turków do niewoli. Było to jedno z największych zwycięstw w historii wojskowości
polskiej.
2. Husaria. Przez prawie 300 lat do XVIII wieku, była najskuteczniejszą formacją wojska polskiego.
Uzbrojenie i wygląd. Husarze mieli najdłuższe w historii wojen kopie o długości powyżej 6 metrów.
Posługiwanie się tak długą bronią, wymagało niemałej siły. W bitwie pod Połonką pojedynczy cios
przebił 6 piechurów rosyjskich naraz. Koń husarza musiał być wytrzymały na długie przemarsze.
Wyszkolone były do trudnych ewolucji – np. przy zwrocie o 180 stopni utrzymały się w kole o
średnicy 2 metrów w pełnym biegu.
Husaria kojarzy się ze skrzydłami. Husarze mocowali skrzydła do pancerzy w czasie walki, jak i na
paradach. Przyczepiali do pleców, tarcz skóry tygrysów, lampartów, wilków. Po tym, jak łamała im
się kopia, używali do walki szabli, koncerzy (podobny do miecza), pistoletów. Dokonania bojowe
husarii były równie świetne, jak jej wygląd. Husaria kilkakrotnie pokonała liczniejszego
nieprzyjaciela np. w 1621 roku pod Chocimiem 600 husarzy pokonało ok. 10 tysięcy Turków, w
bitwie pod Kłuszynem w 1610 roku, husarzy pokonali czternastokrotnie liczniejsze wojska
szwedzko-rosyjskie.
Ciekawostka. Koń husarza miał wartość ok. 60 kg srebra. Do walki, przemarszów husarz potrzebował
minimum 3 wierzchowców.
Proszę o obejrzenie filmu „Husaria – Postrach Europy” – link poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=11poWyXQFN4

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

