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Wędrując ścieżkami Lasu Wiedeńskiego, przypomnijmy jedno z  największych zwy-
cięstw polskiego oręża – Wiktorię Wiedeńską. Zobaczmy historyczne miejsca związane 
z królem Polski, Janem III Sobieskim, bohaterem wydarzeń z 12 września 1683 roku.

Mam nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do spopularyzowania wielkiego wydarze-
nia w dziejach Polski, świadczącego o jej pozycji i znaczeniu w Europie przed ponad trzystu 
laty, będącego również najważniejszym wydarzeniem w kontaktach polsko-austriackich.

Zapraszam więc do wędrówki szlakiem zwycięstwa jednego z najwybitniejszych i naj-
mężniejszych polskich królów.

Wydawca: Österreichisch – Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“,
Graben 12, Vienna Office Center,

A - 1010 Wien
www.polonika.at

Wiedeń 2022

Okładka: 
Portret Jana III w wieńcu laurowym, malarz nieznany, po 1683. Muzeum Pałac w Wilanowie, 

fot. W. Holnicki
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OPIS TRASY
Długość ok. 15 km. Czas przejścia ok. 4-5 godz. Trasa prowadzi przez miejsca zwią-

zane ze stanowiskami dowodzenia króla Jana III Sobieskiego i walkami wojsk polskich 
podczas Odsieczy Wiedeńskiej. Początek i koniec trasy łączą dwa symboliczne miejsca: 
Kahlenberg i Szaniec Turecki – dzisiejszy Türkenschanzpark.

Trasa o dużych walorach rekreacyjnych i widokowych wiedzie oznakowanymi szlaka-
mi turystycznymi przez zalesione wzgórza Lasu Wiedeńskiego – Wienerwald. Prowadzi 
asfaltowymi drogami lub gruntowymi ścieżkami. Szlak o umiarkowanym stopniu trud-
ności z przewagą łagodnych odcinków opadających w dół oraz z niewielkimi podejściami 
pod górę. Dla tych, którzy chcą wcześniej zakończyć wędrówkę, w opisie trasy podane są 
informacje dotyczące komunikacji miejskiej.

Przed wędrówką wskazane jest zapoznanie się z  częścią historyczną przewodnika 
(od str. 12).

Türkenschanzpark

Michaelerberg

Kahlenberg

Vogelsangberg
Hermannskogel

Dreimarkstein

Schafberg

Przebieg trasy
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Początek trasy – wzgórze Kahlenberg 
(484 m n.p.m.). Dojazd autobusem 38A ze 
stacji końcowej metra U4 – Heiligenstadt.

Ze wzgórz Kahlenberg i  Leopoldsberg 
12.09.1683 roku o godz. 6.00 jako pierwsze 
do walki przystąpiły wojska lewego skrzydła 
armii odsieczowej – cesarskie i  saskie. Zo-
baczmy ich szlak ataku w kierunku Wiednia.

Stojąc na tarasie widokowym na Kah-
lenbergu, widzimy panoramę Wiednia. 
Z  lewej strony znajduje się wzgórze Le-
opoldsberg (425 m n.p.m.) położone naj-
bliżej Dunaju. U  jego stóp położona jest 
miejscowość Kahlenbergdorf, pierwsza 
wioska, o którą stoczono bój. Przed nami 
– na lewo, po prawej stronie Dunaju – wi-
doczne jest Nussberg, wzniesienie, które 
wojska lewego skrzydła zdobyły około go-
dziny 10. Za wzgórzem widoczne są dawne 
wioski, dziś dzielnice Wiednia: Nussdorf 
i  Heiligenstadt, zdobyte do godzin połu-
dniowych. Prosto w  kierunku Wiednia 
widzimy dzielnice Döbling i Hernals, opa-
nowane do godz. 17. Od prawej strony wi-
dzimy wzgórza Cobenzl, zwane też Latis-
berg (492 m n.p.m.) i Vogelsangberg (516 
m n.p.m.).

W miejscu gdzie dziś stoi kościół świę-
tego Józefa, rano, w dniu bitwy – w kaplicy 
zniszczonego przez Tatarów kościoła – Jan 
III Sobieski wysłuchał mszy. Następnie 
z  tego wzgórza król obserwował pierwsze 
starcia wojsk. Około godziny 11 udał się 
na wzgórze Dreimarkstein (454 m n.p.m.), 
gdzie znajdowały się wojska polskie, aby 
tam osobiście nadzorować dalszy przebieg 
bitwy.

fot. S. Iw
anow

ski
fot. S. Iw

anow
ski

Widok z Kahlenbergu - tu rozpoczęła się bitwa

Kościół św. Józefa
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Zanim opuścimy Kahlenberg, jeszcze 
raz spójrzmy na Wiedeń. Według legen-
dy, komu z Kahlenbergu uda się dostrzec 
wieżę katedry świętego Szczepana, tego 
w  najtrudniejszej chwili życia nie opuści 
nadzieja i wiara. Dziś w dostrzeżeniu kate-
dry pomagają turystyczne lornety ustawio-
ne na tarasie widokowym.

Podążmy więc za królem w  kierunku 
Dreimarkstein – najpierw 70 minut szla-
kiem czerwonym na wzgórze Hermann-
skogel przy polanie Jägerwiese (według 
oznakowań kierunek Sulzwiese – Jägerwie-
se – Hermannskogel).

Naprzeciw kościoła świętego Józefa, po 
drugiej stronie parkingu, obok źródełka 
zaczyna się szlak czerwony. Po 5 minutach, 
idąc nim pod górę, dochodzimy do naj-
wyższego miejsca na wzgórzu Kahlenberg. 
W 1887 roku wybudowano tu 22-metrową 
wieżę widokową ufundowaną przez arcy-
księżniczkę Stefanię i nazwaną od jej imie-
nia Stefanie –Warte.

Wejście na wieżę otwarte jest od maja 
do października (soboty 12.00-18.00, nie-
dziele i święta 10.00-18.00). Po pokonaniu 

125 schodków możemy podziwiać wspa-
niały widok na Wiedeń i  Las Wiedeński. 
Od strony południowo-zachodniej widzi-
my wzgórze Vogelsangberg, po jego lewej 
stronie wzgórze Cobenzl, a z prawej wzgó-
rze Hermannskogel (542 m n.p.m.) – naj-
wyższe wzgórze Lasu Wiedeńskiego. Obok 
wieży widokowej stoi również radiowo-te-
lewizyjna wieża nadawcza.

Wyruszamy dalej czerwonym szlakiem, 
który prowadzi w  dół. Po 5 minutach do-
chodzimy do mostu nad ulicą Höhenstras-
se. Po przejściu przez most nadal porusza-
my się wzdłuż ulicy czerwonym szlakiem 
wiodącym w dół. Po upływie 10 minut przy 
przystanku autobusowym 38A czerwony 
szlak skręca w  prawo w  kierunku katolic-
kiego ośrodka Schönstatt am Kahlenberg, 
położonego nieopodal polany Sulzwiese. 
Siostry zakonne prowadzą tam kawiarnię, 
ale na odpoczynek jest jeszcze za wcześnie. 
Przed bramą ośrodka skręcamy więc w lewo  
i  podążamy nadal czerwonym szlakiem 
prowadzącym pod górę. Po upływie 15 
minut dochodzimy do polany Agneswiese. 
Po lewej stronie rozpościera się wzgórze 

fot. S. Iw
anow

ski

fot. S. Iw
anow

ski

Stefanie - Warte

Oznakowanie tras
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Vogelsangberg. To na tym wzgórzu i  na 
jego przedłużeniu – Langer Berg – oraz 
na wzgórzu Hermannskogel biwakowały 
wojska niemieckie stanowiące część armii 
zmierzającej na odsiecz Wiedniowi. Pa-
trząc ze szczytu Vogelsangberg w kierunku 
południowym, możemy zobaczyć wzgórza 
Cobenzl i Pfaffenberg (393 m n.p.m.), któ-
re zostały zdobyte przez wojska niemieckie 
nacierające w kierunku Wiednia.

Podążamy dalej szlakiem czerwonym na 
wzgórze Hermannskogel (według oznako-
wań kierunek Jägerwiese – Hermannskogel).

Od polany Agneswiese czerwony szlak 
prowadzi w  dół, przechodzimy wzgórzem 
Langer Berg i po upływie 15 minut docho-
dzimy do gospody Agnesbrünnl przy pola-
nie Jägerwiese. Aby na tym etapie zakończyć 
wędrówkę, należy udać się w kierunku Co-
benzl, gdzie kursuje autobus 38A. My nato-
miast idziemy dalej, podążając nadal wzdłuż 
polany czerwonym szlakiem prowadzącym 
na Hermannskogel – najwyższe wzgórze 
w Lesie Wiedeńskim. Po 20 minutach stro-
mego podejścia docieramy do polany na 
szczycie. Skręcając w  lewo w  zielony szlak, 
po upływie 5 minut dojdziemy do 27-me-
trowej wieży widokowej – Habsburgwarte 
– z  której podziwiać można najrozleglejszy 

widok na Wiedeń i Las Wiedeński. Wieża 
ta została wybudowana na samym szczycie 
wzgórza w 1888 roku z okazji jubileuszu 40 
rocznicy panowania cesarza Franciszka Józe-
fa I. Fundatorem wieży był Österreichischer 
Touristenklub. Obecnie wieża jest zamknię-
ta, można ją zwiedzić tylko po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Öster-
reichischer Touristenklub, tel. 01/ 512 38 44.

Na wzgórze Hermannskogel, przezna-
czone na miejsce postoju wojsk niemieckich, 
omyłkowo weszły w nocy z 11 na 12 września 
1683 roku oddziały polskiej konnicy hetma-
na Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Dziś, 
patrząc na strome zbocza, możemy sobie wy-
obrazić, jak ogromną trudność sprawiało żoł-
nierzom poruszanie się po ciemku wąskimi 
ścieżkami w nieznanym terenie wraz z końmi 
i  pełnym ekwipunkiem. Oddziały polskie, 
które zbłądziły na Hermannskogel, zostały 
skierowane na wyznaczone dla nich miejsce 
postoju – wzgórza Dreimarkstein i  Sauberg 
(432 m n.p.m.). Podążamy więc za nimi, co-
fając się w dół szlakiem zielonym, który za 45 
minut doprowadzi nas na Dreimarkstein.

fot. S. Iw
anow

ski

fot. S. Iw
anow

ski

Szlak czerwony

Habsburgwarte
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Idąc szlakiem zielonym, po upływie 15 
minut docieramy na niższe wzgórze – Sau-
berg. Tu przed bitwą nocowały oddziały jaz-
dy polskiego lewego skrzydła dowodzonego 
przez hetmana Sieniawskiego. Tam gdzie 
szlak zielony dochodzi do szlaku czerwone-
go, skręcamy w lewo i dalej schodzimy w dół 
zielonym szlakiem. Po upływie 10 minut do-
cieramy do polany Rohrerwiese. Przed nami 
rozpościera się widok na wzgórza, przez któ-
re przeszliśmy: począwszy od lewej widzimy 
Hermannskogel z widocznym szczytem wieży 
widokowej, następnie Vogelsangberg i  Co-
benzl. W dali dostrzec można wzgórze Kah-
lenberg z charakterystyczną wieżą nadawczą. 
Skręcamy w prawo i nadal zielonym szlakiem 
prowadzącym asfaltową ścieżką w dół podą-
żamy w kierunku gospody Grüss di a Gott – 
Wirt, którą mijamy z lewej strony pięć minut 
później. W pobliżu jest przystanek autobusu 
43 A, którym możemy dojachać do Cobenzl, 
a stamtąd autobusem 38A wrócić na Kahlen-
berg lub dojechać do Heiligenstadt. Przecho-
dzimy ulicę Sieveringerstrasse i idąc szlakiem 
niebieskim w kierunku Dreimarkstein, łagod-
nym podejściem pod górę po upływie 15 mi-
nut dochodzimy do szczytu.

To tutaj biwakowała piechota hetmana 
Sieniawskiego i przy niej z 11 na 12 września 
przed bitwą nocował Sobieski. Z  tarasu wi-
dokowego przed gospodą Häuserl am Roan 

rozciąga się wspaniała panorama Wiednia. 
Przed nami, z lewej strony, widzimy wiedeń-
skie dzielnice Sievering i  Döbling (dawne 
wioski zdobyte przez oddziały niemieckie), 
natomiast lekko w  prawo – Pötzleinsdorf 
(miejscowość zdobyta w  ciężkich walkach 
przez Polaków). Dalej, w kierunku centrum 
– Gersthof, a  za nim – Türkenschanzpark, 
miejsce dowodzenia wezyra Kara Mustafy. 
Po prawej stronie widoczne są wzgórza Mi-
chaelerberg (387 m n.p.m.) i Schafberg (390 
m n.p.m.), na których kolejne stanowiska do-
wodzenia objął Jan III Sobieski. W pobliskiej 
gospodzie możemy zregenerować siły przed 
dalszym etapem wędrówki. Obok parkingu 
jest przystanek autobusu 43A.

Następnym naszym celem jest wzgórze 
Michaelerberg. Wyruszamy szlakiem czer-
wonym prowadzącym w  dół, w  kierunku 
Hameau. Szlak biegnie równolegle do wi-
jącej się serpentyną w  dole ulicy Höhen-
strasse. Po upływie 10 minut dochodzimy 
do skrzyżowania ze szlakiem zielonym. 
Skręcamy w  lewo i  zielonym szlakiem 
podążamy w  kierunku Pötzleinsdorfer 
Schlosspark (dotrzemy tam za 45 minut).

Przechodzimy tunelem pod Höhen-
strasse. Zielony szlak (połączony z żółtym) 
prowadzi w dół, w kierunku Salmannsdorf. 
Po 10 minutach stromego zejścia w dół mi-
jamy po prawej stronie pamiątkową leśną 
kapliczkę – Waldandachtskapelle „Maria 
Einsiedeln“. W tym miejscu w 1683 roku do 
jednego z  drzew jako wotum dziękczynne 

fot. S. Iw
anow

ski

fot. S. Iw
anow

ski

Szlak zielony

Widok z Dreimarkstein na Michaelerberg 
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przytwierdzono portret Najświętszej Marii 
Panny w podziękowaniu za ratunek w cza-
sie najazdu tureckiego. Modliło się tu coraz 
więcej wiernych, którzy chcieli upamiętnić 
to wydarzenie. Po pewnym czasie obraz 
zastąpiono kamiennym obeliskiem z posą-
giem Marii Panny i wybudowano kapliczkę.

Kilkadziesiąt metrów później nasz szlak 
wychodzi z  lasu. Znajdujemy się przy ulicy 
Promenadeweg 29 w Salmannsdorf. W 1683 
roku była to wioska licząca około 30 domostw, 
które zostały całkowicie spalone przez woj-
ska tureckie. Dziś miejscowość ta wchodzi 
w skład 17 dzielnicy Wiednia (kursuje tu au-
tobus 43A). Nasz zielony szlak prowadzi przez 
osiedle domów jednorodzinnych, skręcając 
w  pierwszą uliczkę w  lewo – Waldrandweg. 
Po przejściu 100 metrów skręcamy w prawo 
w  uliczkę Quellenweg i  schodzimy w  dół. 
Po upływie 5 minut ponownie przechodzi-
my tunelem pod Höhenstrasse. Przed nami 
po lewej stronie widzimy pobliskie wzgórze 
Michaelerberg, o które walkę stoczyła polska 
piechota. Idziemy cały czas zielonym szlakiem 
prowadzącym w dół. Z prawej strony widzimy 
wzgórze Grünberg (462 m n.p.m.) – miejsce 
nocnego postoju królewskiej konnicy – chorą-
gwi husarskich i pancernych. Po chwili znów 
przechodzimy ulicę Höhenstrasse. Po 50 me-
trach szlak zielony łączy się ponownie z żół-
tym i  skręca w prawo. Podążamy teraz szla-
kiem żółtym, który prowadzi nas u podnóża 
Michaelerberg.

Po upływie 10 minut skręcamy w  pra-
wo w  uliczkę Geroldgasse prowadzącą 
w  dół (na jej końcu znajduje się przysta-
nek autobusowy 43A). Przy Geroldgas-
se 5 skręcamy w  lewo i  wchodzimy na 
czerwony szlak prowadzący łagodnie pod 
górę. Z  lewej strony mijamy wzgórze Mi-
chaelerberg, a z prawej wzgórze Schafberg.  
15 minut później dochodzimy do gospo-
dy Wirtshaus Steirerstöckl przy Pötzleins-
dorferstr. 127. Obok gospody znajduje się 
dąb, na którym w dowód wdzięczności za 
ocalenie Wiednia, podobnie jak w Waldan-
dachtskapelle, zawieszane są religijne obrazy.

Kończy się tu leśny szlak, którym szliśmy 
do tej pory, a rozpoczyna się ulica Pötzleins-
dorferstrasse. Podążając nią cały czas w dół, 
po upływie 40 minut dojdziemy do Tür-
kenschanzpark. Po prawej stronie mijamy 
Pötzleinsdorfer Schlosspark – park założony 
w XVIII wieku na zboczu wzgórza Schafberg. 
Po prawej stronie wzgórza znajdują się wie-
deńskie dzielnice Neuwaldegg i  Dornbach. 
Dawniej były to wioski, które w  krwawych 
walkach zostały zdobyte przez wojska het-
mana Jabłonowskiego. Po obu stronach ulicy  
Pötzleinsdorferstrasse łagodnie opadają zbo-
cza wzgórz Michaelerberg i  Schafberg. To 
z  tych zboczy jazda hetmana Sieniawskiego 
oraz królewskie chorągwie husarskie i pan-

fot. S. Iw
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ski
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Waldandachtskapelle

Pamiątkowy dąb
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cerne rozpoczęły szarżę w kierunku Szańca 
Tureckiego. Dawniej rosły tu krzewy i winni-
ce, dziś jest to dzielnica willowa.

W centrum Pötzleinsdorf, przy Pötzleins-
dorferstrasse 108, mijamy znajdujący się po 
lewej stronie ulicy Ägydiuskirche – pochodzą-
cy z XVIII w. kościół św. Egidiusza. Został on 
wybudowany w miejscu zniszczonej w 1683 
roku przez Turków kaplicy służącej miesz-
kańcom dawnej wsi Pötzleinsdorf. Kilkadzie-
siąt kroków dalej, przy Pötzleinsdorferstr. 89, 
po prawej stronie mijamy kawiarnię „Zum 
Türkenloch”. Na ścianie budynku widnieje 
obraz przedstawiający Odsiecz Wiedeńską. Po 
oswobodzeniu Wiednia okoliczni mieszkańcy 

odkryli w tym miejscu ogromny tunel, wyko-
pany przez armię turecką. Trudno jest usta-
lić, do czego miał służyć. Dziś przypomina o 
tym nazwa lokalu. Tamten czas upamiętnia 
również krzyż – Rote Kreuz stojący na tere-
nie parku, przy końcu ulicy Schafberggasse, 
którą mijamy po prawej stronie, przechodząc 
obok przystanku tramwaju 41. Tramwajem 
tym (trzy przystanki) można dojechać do 
Türkenschanzpark. Mimo zmęczenia, mając 
na względzie trud, które zniosło wojsko pol-
skie walcząc w 1683 r., czego upamiętnieniem 
ma być przemierzenie przez nas ich bojowe-
go szlaku, polecam jednak dalszą wędrówkę. 
Idziemy więc dalej pieszo ulicą Pötzleinsdor-
ferstrasse, która przechodzi w  Gersthofer-
strasse. Przechodzimy przez Gersthof, dziś 

dzielnicę Wiednia, a dawniej wioskę, o którą 
stoczono walkę w  drodze do oswobodze-
nia miasta. Dochodzimy do skrzyżowania 
ulic przy Türkenschanzplatz, tam skręcamy 
w lewo i po przejściu 100 metrów docieramy 
do Türkenschanzpark – parku przy Tureckim 
Szańcu.

Tutaj kończymy naszą wędrówkę. Dziś 
tylko nazwa parku przypomina, że w 1683 
roku znajdowały się tu obronne umocnie-
nia zbudowane przez armię turecką.

Z  Türkenschanzpark możemy wrócić 
na Kahlenberg autobusem 10A (z Peter 
Jordan Str.) do stacji metra U4 Heiligen-
stadt, a następnie autobusem 38A.

W  parku (od strony Feistmantelstr., róg 
Dänenstr.) znajduje się pomnik upamiętniają-
cy Odsiecz Wiedeńską. Przedstawia on odpo-
czywającego po bitwie Kozaka i pasącego się 
jego konia. Oddział liczący ok. 150 Kozaków 
walczył o Wiedeń pod dowództwem Jana III 
Sobieskiego. O czym może myśleć zadumany 
kozacki żołnierz? O tym, że ocalał w bitwie? 
Że jest wdzięczny swemu królowi za zwycię-
stwo? Że jest zmęczony, musi odpocząć, bo 
przed nim długa droga do rodzinnego domu? 

Zanim wrócimy do swoich domów, tak-
że my odpocznijmy po długiej drodze, którą 
przebyliśmy przez góry Lasu Wiedeńskiego. 
Usiądźmy obok zamyślonego Kozaka, wspo-
mnijmy przez chwilę naszego króla i wyobraź-
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Obraz na budynku kawiarni

Pomnik upamiętniający wojska 
kozackie
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my sobie jego skrzydlatych rycerzy – husarię, 
najpiękniejszą i najgroźniejszą jazdę świata.

HUSARIA
Czym zasłużyła sobie husaria, że do 

dziś wzbudza podziw, a w polskim hymnie 
narodowym upamiętnione jest nazwisko 
hetmana Stefana Czarnieckiego, który był 
porucznikiem chorągwi husarskiej?

Było to wojsko wyjątkowe w skali świa-
towej. Ta skrzydlata kawaleria – skrzydlaci 
jeźdźcy, jak ich nazywano – istniała do koń-
ca XVIII wieku. Na polu bitwy mało kto był 
w stanie się im oprzeć. Odznaczali się od-
wagą, niezrównanym męstwem i  brawurą. 
Atakowali wielokrotnie większe liczebnie 
wojska przeciwnika i  w  gwałtownej szarży 
pokonywali je. Odnosili oszałamiające suk-
cesy, podziwiani byli przez cały współcze-
sny im świat. Stanowili ozdobę i siłę wojska 
polskiego. Określano ich mianem „pięść 
Rzeczpospolitej”. Dla swojej rycerskiej sła-
wy gotowi byli poświęcić własne życie. Woj-
ska przeciwnika często na sam ich widok 

uciekały z pola walki. Uchodzili za formację 
niepokonaną, dlatego też Austriacy zabie-
gali o  polską pomoc w  obronie Wiednia, 
szczególnie licząc na husarię.

Charakterystyczną ich bronią była 
ponad pięciometrowa kopia, najdłuższa 
w dziejach wojen. Tak długa broń pozwalała 
ugodzić przeciwnika, zanim on mógł zadać 
cios lancą lub szablą. Do kopii przyczepio-
ny był prawie trzymetrowej długości barw-
ny proporzec, który powiewając w pełnym 
pędzie jeźdźca, straszył konie przeciwnika. 
Kopie były wykonane ze specjalnego drew-
na zakończonego żelaznym grotem i  były 
tak zbudowane, że po uderzeniu w przeciw-
nika przebijały jego pancerz, łamiąc się przy 
tym. Do ponownej szarży husarz musiał 
użyć nowej kopii, którą podawała mu cze-
ladź. W jednej bitwie husarz często wykony-
wał kilka szarż aż do zwycięstwa. Złamanie 
kopii było konieczne, w  przeciwnym razie 
ogromna siła uderzeniowa mogła zrzucić 
husarza z  konia. Aby siła uderzenia kopii 
była jak największa, husarze rozpędzali ko-
nie do galopu i  – puszczając je w  pełnym 
pędzie – byli w  stanie jedną kopią przebić 
kilku przeciwników naraz. W  maksymal-
nym pędzie tratowali wszystko, co stanęło 
im na drodze, pełniąc podobną funkcję jak 
czołgi we współczesnej wojnie. Po złamaniu 
kopii husarze wyjmowali pistolety i strzelali 
w twarz przeciwnika. W związku z tym, że 
z ówczesnych pistoletów mogli oddać jeden 
strzał, dobywali następnie szabli lub kon-
cerzy – prawie półtorametrowych mieczy 
przeznaczonych do kłucia.

Charakterystyczną ozdobą husarzy 
były narzucane na ich zbroję skóry dzikich 
zwierząt: lampartów, wilków, niedźwiedzi. 
Słynne skrzydła zakrzywione nad głową 
husarza służyły nie tylko do ozdoby. Wy-
konane były z piór orlich, sępich czy soko-
lich. Przytwierdzone do siodła lub pleców 
husarza swym szumem w  pełnym pędzie 
miały za zadanie płoszenie koni przeciw-

Encyklopedia staropolska - obraz A
. Strzałeckiego
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nika, co powodowało chaos w  szeregach 
wroga. Husarz oszałamiał i przerażał prze-
ciwnika, swym wyglądem sprawiając wra-
żenie istoty niemal nadprzyrodzonej, upo-
dabniającej się do drapieżnych zwierząt.

Pod względem organizacyjnym husaria 
podzielona była na chorągwie, składające się 
ze stu kilkudziesięciu husarzy. Służbę w hu-
sarii uważano za zaszczytną. Jednak husa-
rzem mógł zostać jedynie bogaty szlachcic 
posiadający majątek ziemski. Wiązało się 
to bowiem z  ogromnymi kosztami, które 
husarze sami musieli ponosić. Każdy z nich 
musiał we własnym zakresie kupić kilka spe-
cjalnie szkolonych rasowych koni, sprzęt, 
uzbrojenie oraz utrzymać czeladź opiekują-
cą się końmi i dobytkiem. W owych czasach 
jeden bojowy koń husarski kosztował kilka-
dziesiąt razy więcej niż wynosił miesięczny 
żołd husarza. W walce często padały konie, 
więc husarz musiał mieć ich kilka.

Tym, co skłaniało bogatą szlachtę do 
ponoszenia tak wysokich kosztów w woj-
skach husarskich, była chęć zdobycia sła-
wy w  służbie dla ojczyzny. W  myśl etosu 
rycerskiego dążyli do pomnażania osią-
gnięć i  sławy przodków ze swojego rodu, 
aby swoim bohaterstwem dać przykład po-
tomnym. Na opowieściach o bohaterstwie 
swojego przodka, hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego, wychował się jego prawnuk, 
Jan III Sobieski.

Dziś biało-czerwone proporce i skrzy-
dła husarskie są symbolicznymi znakami 
w Wojsku Polskim. W Siłach Powietrznych 
RP, będących współczesną „skrzydlatą 
jazdą”, skrzydła husarskie otaczają orła na 
czapkach lotników. Natomiast w wojskach 
pancernych, dzisiejszej „ciężkiej jeździe”, 
żołnierze noszą na mundurach oznaki, na 
których widnieje sylwetka czołgu z husar-
skimi skrzydłami.

ODSIECZ WIEDEŃSKA
Turcja Osmańska w  XVII wieku była 

zaliczana do największych mocarstw eu-
ropejskich i azjatyckich. Po sukcesach mi-
litarnych w  Europie Południowej i  Środ-
kowej jej siły zwracają się w 1683 roku ku 
Zachodowi. Celem staje się monarchia 
habsburska. Decydując się na wojnę, Turcy 
sądzili, że niewiele państw przyjdzie Au-
strii z pomocą. W marcu 1683 roku sułtan 
Mehmed IV wysyła więc spod Adrianopo-
la ponad 150-tysięczną armię, która 14 lip-
ca 1683 roku dociera pod Wiedeń i przy-
stępuje do szturmu na miasto.

Na ratunek Wiedniowi
Już dwa dni po rozpoczęciu oblężenia 

Wiednia do króla Polski, Jana III Sobie-
skiego, dociera rozpaczliwy list, w którym 
austriacki cesarz, Leopold I, prosi: „Nie 
tyle oczekujemy wojsk Waszej Królewskiej 

Mości, ile osoby Waszej, pewni, że osoba 
Waszej Królewskiej Mości na czele naszych 
wojsk i imię Wasze, tak groźne dla wspól-
nych nieprzyjaciół, same zapewnią wro-
gom klęskę“.

W  myśl sojuszu między Austrią 
i Rzeczpospolitą Jan III Sobieski spieszy na 
ratunek stolicy habsburskiej. W  połowie 
sierpnia 1683 roku król na czele polskiej 
armii opuszcza Kraków. Pospiesznym mar-
szem w kierunku Wiednia podąża około 22 
tysięcy żołnierzy. Drugie tyle liczy czeladź 
obozowa przy 6 tysiącach wozów taboro-
wych, wiozących broń, amunicję, namioty, 
żywność. Towarzyszy im ponad 30 tysięcy 
koni – wierzchowce dla jeźdźców, konie 
pociągowe ciągnące wozy oraz armaty.

17 sierpnia 1683 roku kronikarz wie-
deński zanotował: „Najjaśniejszy król pol-
ski Jan III sam swoją osobą z  wojskiem 
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w  sukurs idzie, ta nowina niewymowną 
Wiedniowi uczyniła pociechę, tak że lu-
dzie po ulicach publicznych do radosnych 
łez się rozpływali. Żołnierzowi zaś wiedeń-
skiemu do obrony większe przybyło serce”.

Armia polska forsownym marszem 
pokonuje ponad 500 kilometrów i dociera 
nad Dunaj. Wkracza na tereny wyniszczo-
ne wojną. Do Wiednia pozostaje już tyl-
ko kilkadziesiąt kilometrów. Wokół same 
zgliszcza i ślady mordów. Podczas gdy Tur-
cy przystąpili do oblężenia Wiednia, Tata-
rzy ruszyli w głąb Austrii, paląc wszystkie 
wioski, a mieszkańców mordując lub bio-
rąc w niewolę.

Wojciech Stanisław Chruściński, poeta 
i żołnierz biorący udział w Odsieczy Wie-
deńskiej, tak wówczas napisał:

Patrzcie, jak dymem austriackie tleją
Wsi, miasta, grody, zamki i pałace
Jak winogrady, pola jałowieją…
Z obywatelów – wygnańcy, tułacze;
Krwawych łez strumem przenikają nieba;
Boże! Polskiego Orła tu potrzeba!

Sobieski dowódcą
3 września 1683 roku w  pobliżu Du-

naju odbyła się narada wojenna na zamku 
w Stetteldorf. Dowódcy armii koalicyjnych 
powierzyli dowodzenie wszystkimi woj-
skami królowi Janowi III Sobieskiemu, 
jako najwyższemu spośród nich rangą 
oraz mającemu największe doświadczenie 
w  walce z  Turkami. Uzgodniono również 
plan ataku, który miał nastąpić od strony 
wzgórz Lasu Wiedeńskiego – Wienerwal-
du. Pokonanie stromych, prawie 500-me-
trowych wzgórz, szczególnie dla husarii, 
ciężkiej jazdy i  artylerii, było niezwykle 
trudne. Była to jednak najkrótsza droga 
do Wiednia, który rozpaczliwie bronił się 
ostatkiem sił. W stolicy panował już głód, 
szerzyły się choroby, śmiertelność wśród 
obrońców miasta była duża. Turcy zaciekle 

atakując mury miasta, zdobywali kolejne 
umocnienia. Dzień po dniu wdzierali się 
coraz głębiej. Pętla wokół Wiednia zaciska-
ła się coraz mocniej.

Liczył się już każdy dzień. Sobieski, jako 
głównodowodzący, odpowiedzialny był 
nie tylko za przebieg samej bitwy, ale i  za 
sprawne współdziałanie wszystkich armii 
sprzymierzonych. Było to niezwykle trud-
ne, zważywszy na ogromną liczbę podle-
głych mu wojsk z wielu krajów, różniących 
się uzbrojeniem i poziomem wyszkolenia.

… król jegomość i oka nie zmrużywszy, 
ani się zdawał trudzić. Ordynanse usta-
wicznie na wszystkie strony szły, bo jako 
u naczelnego wodza, z każdego wojska szli 
odkomenderowani do tego ludzie przy jego 
boku, a listy, a rozkazy, a nieustanne odwie-
dziny książąt, grafów, wodzów, cudzoziem-
ców wszelkiego narodu, najróżniejszych ję-
zyków i twarzy, wolontariuszów, kawalerów 
chciwych sławy wojskowej i nauki rycerskiej 
pod tak wielkim wodzem…* – tak króla 
wspominał Jan Mroczek, literacki bohater 
powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.

* W rozdziale „Odsiecz Wiedeńska” cy-
taty zaznaczone kursywą pochodzą z  tej 
powieści.

Przez Las Wiedeński
Wszystkie armie sprzymierzone spo-

tkały się pod Tulln, blisko 50 km od Wied-
nia. W dniach 6 i  7 września armia pol-
ska w  liczbie 22 tysięcy żołnierzy i ponad 
18-tysięczna armia austriacka przeprawiły 
się pontonowymi mostami na południowy 
brzeg Dunaju. Tu połączyły się z prawie 30 
tysiącami żołnierzy armii księstw niemiec-
kich: bawarskich, saskich, frankońskich, 
które przeprawiły się przez Dunaj pod 
Kremsem. Wojska koalicyjne liczyły w su-
mie około 70 tysięcy żołnierzy. 9 września 
wszystkie armie rozpoczęły marsz przez 
Las Wiedeński i po dwóch dniach dotarły 
do ostatnich wzgórz przed Wiedniem.
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Według wcześniejszych ustaleń cały 
front walki miał się rozciągać na 12 km 
wzdłuż pasma wysokich wzgórz, począw-
szy od Leopldsberg na północy, poprzez 
Kahlenberg, Vogelsangberg, Cobenzl, Her-
mannskogel, Dreimarkstein, Grünberg, po 
Rosskopf na południu. Wojska sprzymie-
rzone podzielono na lewe skrzydło, cen-
trum i prawe skrzydło. W skład wojsk le-
wego skrzydła wchodziły wojska cesarskie 
i  saskie pod dowództwem księcia Karola 
Lotaryńskiego. To oni mieli zaatakować 
jako pierwsi od strony Dunaju ze wzgórz 
Leopoldsberg oraz Kahlenberg. Mieli zwią-
zać w walce jak największą liczbę wojsk tu-
reckich i  odwrócić uwagę dowódcy armii 
tureckiej, wielkiego wezyra Kara Mustafy, 
od manewru wykonywanego przez armię 
polską na prawym skrzydle.

Głównymi siłami prawego skrzydła 
byli Polacy. To właśnie prawe skrzydło 
miało dokonać decydującego uderzenia 
i odciąć wojskom tureckim drogę odwrotu.

Oddziały centrum stanowiły wojska 
niemieckie: frankońskie i  bawarskie pod 
dowództwem księcia Georga Friedricha 
von Waldeck.

Wojska polskie miały najdłuższą i naj-
trudniejszą drogę do pokonania Lasu 
Wiedeńskiego, która wiodła przez wzgó-
rza. W ciągu ostatnich dwóch dni marszu, 
z powodu trudności z zaopatrzeniem, nie 
otrzymały od sojuszników obiecanego za-
prowiantowania, przez co groził im głód, 
a konie karmione były tylko liśćmi.

Nie mieliśmy już ani namiotów, ani 
żywności, ani nawet wody; król sam w  te 
dni chlebem suchym się karmił… Drudzy 
z ludzi stękali, a on się uśmiechał, prawiąc, 
że przed wielką uroczystością zawsze ko-
ściół post nakazuje, aby do niej duszę przy-
gotować, ciału ujmując. Co tam drudzy 
ze swymi końmi mieli, nie wypowiedzieć; 
niektórym pospadały z gór i karki pokręciły 
w niwecz.

Husarze musieli zsiadać z koni i wspi-
nać się wąskimi leśnymi ścieżkami na stro-
me zbocza. Ziemia była grząska i  rozmo-
kła, bowiem od kilku dni padały ulewne 
deszcze. Żołnierze piechoty, którymi byli 
polscy chłopi, w  błocie, na własnych bar-
kach ciągnęli działa i  wozy amunicyjne, 
gdy konie nie dawały już rady. To właśnie 
oni przetransportowali wszystkie działa 
polskiej artylerii na plac boju, podczas gdy 
Austriacy i Niemcy, nie dając rady, zosta-
wili swoje u podnóża wzgórz.

Przed bitwą
11 września wieczorem, w przeddzień bi-

twy, Jan III Sobieski dotarł na szczyt wzgórza 
Kahlenberg. Jego oczom ukazał się rozłożo-
ny na równinie wokół Wiednia obóz turecki, 
szczelnie otaczający całe miasto. 25 tysięcy 
namiotów, wokół 30 tysięcy pasących się wo-
łów, wielbłądów i owiec, kilkadziesiąt tysięcy 
wozów taborowych. Armia turecka, mimo 
strat poniesionych w walkach, była ogromna 
i liczyła prawie 100 tysięcy żołnierzy.

Odkrył się nam przed nocą widok wielki 
na miasto całe i  na to obozowisko wezyra, 
które było straszliwie rozległe, jakby miasto 
drugie, gdzie wśród namiotów i szałasów ty-
siąców tysięcy, dopatrzyłeś i księżyców złotych, 
i  różnych wspaniałości, kolorów, chorągwi 
mnóstwo. Wszystko to jak mrowie u stóp na-
szych leżało na takiej przestrzeni, że obliczając 
co tam ludu być mogło, przestrach ogarniał.

Na dalekim horyzoncie, wśród dy-
mów i  łun pożarów, dostrzec można było 
strzeliste wieże wiedeńskich kościołów. 
Z najwyższej spośród nich, wieży katedry 
św. Szczepana, Austriacy wystrzelili kil-
ka świetlnych rac jako znak, że dostrzegli 
zbliżającą się pomoc. Do Wiednia pozo-
stawało niespełna 10 km. W  oblężonych 
mieszkańców wstąpiła nadzieja.

Na Kahlenbergu król odbył ostatnią 
naradę z dowódcami wojsk sprzymierzo-
nych. Sobieski na podstawie obserwacji 



16

SOBIESKI–WANDERWEG • WĘDRÓWKA SZLAKIEM KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

pola przyszłej bitwy doszedł do wnio-
sku, że walki mogą trwać nawet dwa dni. 
Najpierw bowiem należało opanować 
ostatnie przed Wiedniem pasmo niż-
szych wzgórz obsadzone przez Turków: 
Cobenzl, Pfaffenberg, Michaelerberg, 
Schafberg, Heuberg i Gallitzinberg, a na-
stępnie na podmiejskiej równinie stoczyć 
główne starcie. Uzgodniony i  podpisany 
przez Sobieskiego plan bitwy kończył się 
jego słowami: „Proszę wszystkich panów 
generałów, ażeby, w miarę jak wojska zstę-
pować będą z ostatniej góry, wchodząc na 
równinę, każdy zajął swe stanowisko, jak 
to jest oznaczone w niniejszym planie”.

Po naradzie król opuścił wzgórze Kah-
lenberg. Udał się na nocleg do oddziałów 
polskiej piechoty, która dotarła na wzgórze 
Dreimarkstein. Tam do późnych godzin 
nocnych ustalał szczegóły bitwy, rozsyłając 
przez kurierów ostatnie rozkazy.

Od rana do nocy zajęty, czynny i zapo-
minający o sobie, zawsze gotów bez uprzy-
krzenia, wesół a  dziwnie majestatycznego 
oblicza, jakby w nim Duch święty mieszkał, 
przezeń mówił i kierował nim. Coś wielkie-
go i potężnego wydawało się w każdym jego 
słowie i  ruchu… Chodził, mówił, rozkazy-
wał, jakby w  świętej jakiejś gorączce, nie 
zastanawiając się i  nie potrzebując się na-
myślać ani poprawiać.

Około północy król udał się na spoczy-
nek do namiotu, który rozstawiono dla nie-
go. Cały czas grzmiał huk tureckich dział. 
Ciemne niebo nad Wiedniem czerwieniło 
się od łun pożarów i  błysków armatnich 
wystrzałów. Turcy zaciekle atakowali mury 
Wiednia, chcąc go zdobyć jeszcze przed 
mającą nazajutrz nastąpić bitwą. Szale 
zwycięstwa lub klęski miały ważyć się do 
ostatniej godziny. Noc z 11 na 12 września 
dla wielu żołnierzy była bezsenna.

Mało kto tej nocy zasnął pewnie, bo nie-
mal przez całą noc z dział bito ustawicznie 

i łyskało ciągle a huczało; drudzy też, choć 
zmęczeni pochodem, z  ciekawości zdrzem-
nąć się nie mogli i niepokoju o dzień jutrzej-
szy. Przypomniał się każdemu dom, rodzi-
na, przyjaciele, krewni, a tu bój i śmierć były 
za rzeką tylko, a w sercach przeczucia różne, 
więc i w mowie pełno żałości.

Już przed świtem, w niedzielę 12 wrze-
śnia o 3 nad ranem, Sobieski zaczął pisać 
list do swej żony, królowej Marii Kazimie-
ry, w  którym relacjonował wydarzenia 
ostatnich dni: „Oznajmuję, żeśmy już tu 
za łaską bożą stanęli nad obozem tureckim 
wczora przed wieczorem. Począwszy tedy 
od piątku, nie jemy nic ani śpimy, ani konie 
nasze. Wojsko nasze stoi wszerz z wielkie 
półmile po górach, w lasach, że miejsce le-
dwo jest ścieżką przedrapać się od skrzydła 
do skrzydła. Ja tu na samym nocowałem 
skrzydle prawym przy piechotach. Obóz 
wszystek widać turecki. Działa zmrużyć 
oka nie dały“.

Skoro świt Sobieski pojechał konno na 
wzgórze Kahlenberg, aby śledzić przebieg bi-
twy, która właśnie tam miała się rozpocząć.

Pierwszy atak
Nadszedł historyczny dzień, 12 wrze-

śnia 1683 r. Rozległa podwiedeńska rów-
nina spowita była mgłą. Z  pierwszymi 
promieniami słońca mgła opadła niczym 
kurtyna, odsłaniając pole bitwy. Książę 
Karol Lotaryński ze swojego punktu do-
wodzenia, znajdującego się na ruinach 
spalonego przez Tatarów kościoła na Kah-
lenbergu, ujrzał w  oddali przemieszcza-
jące się ogromne ilości wojsk tureckich. 
Wielki wezyr, Kara Mustafa, naczelny 
wódz armii tureckiej, wraz ze swoją świtą 
zajął stanowisko dowodzenia w  centrum 
swych wojsk, wśród zbudowanych for-
tyfikacji – w  Szańcu Tureckim „Türken-
schanz”.

Chcąc ubiec przeciwnika przygotowu-
jącego się do walki, książę Karol Lotaryń-
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ski o godzinie 6 rano wydał rozkaz ataku 
dla całego lewego skrzydła. Salwy dział 
z  Kahlenbergu dały jego wojskom sygnał 
do rozpoczęcia ataku. Wzeszło słońce. Za-
powiadał się upalny dzień.

Od rana dnia tego skwar był tak okrut-
ny, jak w kanikułę nikt nie pamiętał; słoń-
ce piekło gdyby rozpalonym żelazem, że się 
nam szyszaki na łbach palić zdawały, a pot 
z koni i ludzi strumieniami się lał, pragnie-
nia zaś nie było czym ugasić, ni człeku się 
czym orzeźwić.

Na Kahlenbergu
Książę Karol Lotaryński udał się nie-

zwłocznie na spotkanie z  Janem III So-
bieskim, który przybył już na Kahlenberg. 
W obecności pozostałych dowódców zre-
ferował Sobieskiemu aktualną sytuację. 
Król zatwierdził jego decyzję o  rozpoczę-
ciu ataku i wydał rozkaz wojskom niemiec-
kim, znajdujących się w centrum, do zaję-
cia pozycji bitewnych. Po godz. 6 wojska te 
rozpoczęły schodzenie ze swych nocnych 
biwaków znajdujących się na wzgórzach 
Vogelsangberg i Hermannskogel.

Plan z : A
. Śliw

iński „O
dsiecz W

iedeńska”

Kierunki uderzeń wojsk. Kolor biało-czerwony: wojska polskie, kolor niebieski: 
wojska niemieckie, kolor zielony: wojska cesarskie
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Po spotkaniu z  księciem Lotaryńskim 
król wysłuchał mszy w  ocalałej kaplicy 
spalonego kościoła św. Józefa, którą odpra-
wił wysłannik papieża Innocentego XI, oj-
ciec Marek d’Aviano. Sobieski zdawał sobie 
sprawę z trudnej sytuacji i wypraszał łaskę 
zwycięstwa u  Boga. Według przekazów 
król podczas mszy miał służyć jako mini-
strant, a  swego syna, 16-letniego królewi-
cza Jakuba, pasować na rycerza.

Gdy król udał się do kaplicy, kto tylko 
mógł, to się tam za nim cisnął; drudzy z od-
krytymi głowami stawali przede drzwiami, 
bo ledwie dla przedniejszych miejsca stało 
we środku. Kapelani też i różni duchowni po 
chorągwiach, gdzie było można, na ołtarzach 
z  darni i  pniów wprędce przysposobionych 
dla wojska, wszędzie mszę świętą odprawiali.

Po mszy świętej i  otrzymaniu błogosła-
wieństwa na bój, Sobieski obserwował ze 
szczytu Kahlenbergu rozwój sytuacji na polu 
bitwy. Wzdłuż Dunaju nacierała piechota 
i kawaleria wojsk lewego skrzydła. W zacię-
tych walkach zdobyły one Kahlenbergdorf 
– wieś u podnóża Leopoldsberg, a około go-
dziny 10 – najbliżej położone wzgórze Nuss-
berg. Po opanowaniu Nussbergu książę Lo-
taryński ponownie zdał raport Sobieskiemu.

Książę Karol Lotaryński uzyskał akcep-
tację polskiego króla do dalszego natarcia. 
Wojska lewego skrzydła kontynuowały 
więc zaciętą walkę. Piechota turecka za-
wzięcie broniła się wśród ruin spalonych 
domów, przymurków winnic, zamienia-
jąc je w  trudne do zdobycia punkty opo-
ru. Mimo silnych tureckich kontrataków 
zdobyto podwiedeńskie wsie Nussdorf 
i  Heiligenstadt. Ponieważ wojska księcia 
Lotaryńskiego wysunęły się zbyt daleko do 
przodu, około godziny 13 wstrzymano dal-
szy atak, czekając na wyrównanie frontu 
przez wojska niemieckie i polskie.

Tymczasem wojska niemieckie po zej-
ściu ze wzgórz Vogelsangberg i Hermann-
skogel lasami przeszły przez wzgórza Co-

benzl i Pfaffenberg. Około godziny 9 wyszły 
na zbocza pokryte winnicami. Żołnierze 
natrafiali na niewielki opór piechoty turec-
kiej, która cofała się przed przeważającym 
przeciwnikiem. Około godziny 13 wojska 
centrum po opanowaniu wsi Sievering za-
jęły pozycje wyjściowe do natarcia i utwo-
rzyły jedną linię frontu z wojskami lewego 
skrzydła. Wszyscy czekali już tylko na Po-
laków, którzy mieli zaatakować jako ostatni 
– z prawego skrzydła armii odsieczowej.

Sobieski po upewnieniu się, że wstępny 
przebieg bitwy przebiega zgodnie z  pla-
nem, około godziny 11 w  asyście przy-
bocznego pocztu zszedł pieszo ze wzgórza 
Kahlenberg, po czym na przełęczy przed 
wzgórzem Vogelsangberg dosiadł konia 
i udał się w kierunku wzgórza Dreimark-
stein, gdzie znajdowały się wojska polskie.

Walki wojsk polskich
Armia polska podzielona była na trzy 

grupy: lewe skrzydło, centrum oraz prawe 
skrzydło. Lewym skrzydłem wojsk pol-
skich dowodził hetman polny koronny, 
Mikołaj Hieronim Sieniawski. Jego piecho-
ta nocowała na wzgórzu Dreimarkstein, 
natomiast konnica – na wzgórzu Sauberg. 
W  centrum, na wzgórzu Grünberg, znaj-
dowały się królewskie chorągwie husarskie 
i  pancerne pod bezpośrednim dowódz-
twem samego króla. Natomiast wojska pra-
wego skrzydła, dowodzone przez hetmana 
wielkiego koronnego Stanisława Jabłonow-
skiego, nocowały na wzgórzu Rosskopf.

Jednak nie wszystkie wojska polskie 
z 11 na 12 września nocowały na podwie-
deńskich wzgórzach. Wiele polskich od-
działów przez całą noc, dźwigając broń, 
pancerze, działa, przedzierało się przez 
gęsto zalesiony Las Wiedeński. Mimo wy-
czerpania i  nieprzespanej nocy żołnierze 
z marszu musieli przystąpić do walki.

Już przed godziną 6 wyruszyły oddzia-
ły, które nocowały w obozowiskach. Woj-
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ska hetmana Sieniawskiego przemieszcza-
ły się w  kierunku wsi Pötzleinsdorf oraz 
ku wzgórzom Michaelerberg i  Schafberg. 
Wkrótce rozpoczęły się pierwsze starcia. 
Turcy wycofali się w kierunku wsi Pötzle-
insdorf. Wieś tę w  ciężkich walkach zdo-
była polska piechota, którą stanowili głów-
nie chłopi uzbrojeni w  muszkiety, szable 
i  topory. Za piechotą postępowała polska 
jazda.

Szło tedy dalej wojsko, padając z tej góry 
na nieprzyjaciela coraz szybciej, nadeszły 
w tym punkcie piechoty nasze i zawzięła się 
bitwa okrutna, na którą król patrzał, nie-
ustannie rozsyłając gońców w różne strony, 
a  pobudzając wszystkich do czynienia po-
winności.

Mimo silnego oporu tureckiej piecho-
ty, która broniła się wśród wzniesień i wą-
wozów, około godziny 14 odziały hetmana 
Sieniawskiego opanowały wzgórze Micha-
elerberg. Wywołało to ogromną euforię 
wśród wojsk niemieckich, dostrzegli oni 
bowiem niezliczoną ilość powiewających 
biało-czerwonych proporców zatknię-
tych na wzniesionych kopiach husarskich. 
Po wzgórzach przetoczył się triumfalny 
okrzyk żołnierzy austriackich i  niemiec-
kich. Na Michaelerberg dotarł również So-
bieski, aby obserwować pole walki.

Pojawienie się wojsk polskich ze swego 
punktu dowodzenia zobaczył również Kara 
Mustafa. Dostrzegł grożące mu niebezpie-
czeństwo, zrozumiał bowiem, że główne 
natarcie nie idzie jednak od Dunaju, od 
wzgórza Leopoldsberg, lecz z drugiej stro-
ny, od południa, ze wzgórz zajętych przez 
wojska polskie, które mogą mu odciąć 
ewentualną drogę odwrotu przez mosty na 
rzece Wiedence – Wienfluss. Kara Mustafa 
zaczął więc pospiesznie przegrupowywać 
swe wojska, przesuwając piechotę i  jazdę 
na swoje lewe skrzydło, aż do podnóży 
wzgórz Schafberg i Gallitzinberg. Ale było 
już za późno.

Polska piechota, ponosząc w  krwa-
wych walkach duże straty, zdobyła kolejne 
wzgórze, Schafberg. To na tym wzgórzu 
Sobieski zajął swe ostatnie stanowisko do-
wodzenia i obserwował kolejną fazę walk, 
przekazując generałom rozkazy przy po-
mocy kurierów.

Tymczasem wojska hetmana Jabło-
nowskiego po zejściu ze wzgórza Rosskopf 
opanowały wzgórze Heuberg oraz w  za-
ciętych walkach zdobyły wsie Neuwaldegg 
i Dornbach. Grupa Jabłonowskiego miała 
również za zadanie odparcie ataku Tata-
rów, których obóz znajdował się nad rzeką 
Wiedenką. Tatarzy, zgodnie z  rozkazem 
Kara Mustafy, zaatakowali, chcąc wejść na 
tyły armii polskiej, jednak wojska Jabło-
nowskiego odparły atak i zepchnęły ich ze 
wzgórza Gallitzinberg.

Około godziny 16, po opanowaniu 
czterech ostatnich wzgórz przed Wied-
niem: Michaelerberg, Schafberg, Heuberg 
i  Gallitzinberg, wojska polskie dotarły na 
bardziej płaski teren i  wyrównały linię 
frontu ze wszystkimi wojskami armii so-
juszniczej.

Wojska hetmana Sieniawskiego zajęły 
pozycje przed wsią Pötzleinsdorf oraz na 
północnych stokach wzgórza Schafberg. 
W centrum wojsk polskich, na środkowym 
i południowym stoku Schafbergu, znajdo-
wała się królewska jazda, złożona głównie 
z chorągwi husarskich i pancernych, łącz-
nie ponad 2500 konnych. Natomiast woj-
ska Jabłonowskiego ustawiły się przed wsią 
Dornbach i  przed wzgórzami Heuberg 
oraz Gallitzinberg.

Do obozu tureckiego wiodły już tyl-
ko niewielkie pochyłości, co umożliwiało 
włączenie jazdy do walki. Sobieski polecił 
przegrupowywanie szyków w  wojskach 
polskich. Chorągwie husarskie zaczęły 
wysuwać się na pierwszą linię, a  za nimi, 
w drugiej linii, zaczęły ustawiać się chorą-
gwie pancerne.
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Próbny atak
Chociaż zbocza ostatnich wzgórz przed 

Wiedniem opadały już łagodnie, znajdo-
wały się tam jednak rowy i nasypy otacza-
jące winnice. Stanowiły one przeszkodę dla 
jazdy i mogły utrudnić, a nawet uniemoż-
liwić jej natarcie. Sobieski chciał również 
sprawdzić siłę oporu szeregów armii turec-
kiej. Po godzinie 16 wydał więc rozkaz, by 
z centrum wojsk polskich, ze stoku wzgó-
rza Schafberg, przeprowadzić próbny atak. 
Szarża ta, zwana rozpoznaniem bojem, 
wymagała wyjątkowej odwagi.

Chorągiew husarska – imienia króle-
wicza Aleksandra, drugiego syna Sobie-
skiego – pod dowództwem por. Zygmunta 
Zbierzchowskiego, ruszyła do samotnego, 
niemal samobójczego ataku. Stu kilkudzie-
sięciu husarzy nabrało rozpędu i uderzyło 
z impetem na stojącą w odległości kilkuset 
metrów całą armię turecką. Husarze wpadli 
w szeregi wroga, wywiązał się krwawy bój. 
Przełamali pierwszą linię tureckiej obrony, 
a  utknąwszy na następnych, zawrócili do 
własnego wojska. Straty odniesione przez 
husarzy były duże, jednak zadanie swoje 
wypełnili i dowiedli, że teren nadaje się do 
głównej szarży.

Widząc to, hetman Sieniawski wydał 
również rozkaz próbnego ataku na swoim 
lewym skrzydle. Dwie chorągwie, husarska 
i  pancerna, ruszyły od wsi Pötzleinsdorf 
w kierunku Szańca Tureckiego, gdzie znaj-
dowało się stanowisko dowodzenia Kara 
Mustafy. Rozpoczęła się zażarta walka. 
Turcy odparli natarcie i przeszli do kontr-
ataku. Jazda turecka miała jednak utrud-
nione zadanie, ponieważ musiała kontr-
atakować pod górę, co osłabiło impet jej 
natarcia. Atak turecki został powstrzyma-
ny przez wojska księcia Waldecka i działa 
polskiej artylerii, dowodzonej przez gene-
rała Marcina Kątskiego. Hetman Sieniaw-
ski rzucił ponownie do ataku jazdę, tym 
razem znacznie większą liczebnie, dwuty-

sięczną. Po ciężkim starciu Turcy cofnęli 
się w kierunku wsi Gersthof.

Husarze, naprzód!
W tym samym czasie na lewym skrzy-

dle wojsk sprzymierzonych książę Lota-
ryński, wykorzystując fakt, że Kara Musta-
fa przesunął większą część swych wojsk do 
walki z oddziałami polskimi, wznowił na-
tarcie. Turcy nie byli już w stanie utrzymać 
swych pozycji na południe od Heiligen-
stadt. Po opanowaniu wsi Döbling piecho-
ta cesarska i saska z przydzielonymi księciu 
oddziałami polskimi: pułkiem pancernych 
Hieronima Augustyna Lubomirskiego oraz 
trzema chorągwiami husarii na czele, skie-
rowały atak w kierunku wsi Hernals. Mimo 
znacznych strat, wojska księcia Karola Lo-
taryńskiego ustawicznie parły w kierunku 
Wiednia. W  oddziałach tureckich zaczęły 
pojawiać się oznaki chaosu.

Zmagania te obserwował Sobieski z przy-
bocznym sztabem ze swojego stanowiska do-
wodzenia na wzgórzu Schafberg.

Nikt nic nadzwyczajnego nie dopatrzył, 
żadnego szczęśliwego ani złego znaku; tylko 
królewskie oko, bystrzejsze, nawykłe do tu-
reckich wojen i ich sposobu poczynania, czy-
li też jakąś osobliwszą łaską bożą oświeco-
ne, więcej od wszystkich dopatrzyło. Jak stał 
król, tak nagle ruszył się, rękę podnosząc do 
góry. – Niech będzie imię Pańskie błogosła-
wione! – zawołał – Bóg z nami! Pierzchną, 
złamani są! Husarzy naprzód! Husarzy, na 
miłość Chrystusa, naprzód! 

Król nie zważając na zdziwienie po-
wszechne, bo tam, oprócz niego, nikt nic oso-
bliwszego między Turkami nie dopatrzył – 
ciągle powtarzał: – Na rany Chrystusa, teraz 
pora lub nigdy! Do jutra się opamiętają!

Sobieski, dostrzegając załamanie się 
frontu tureckiego od północy, zrozumiał, że 
planowana na dwa dni walka może zostać 
rozstrzygnięta w ciągu jednego dnia. Posta-
nowił natychmiast rozstrzygnąć los całej bi-
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twy. Król wydał polecenie ataku dla wszyst-
kich wojsk niemieckich i  polskich, a  więc 
równoczesnego natarcia na całej długości 
frontu. Kurierzy niezwłocznie przekazali 
rozkaz księciu Waldeckowi oraz hetmanom 
Sieniawskiemu i Jabłonowskiemu.

Na przeciągły dźwięk trąb, bojowe dud-
nienie bębnów i kotłów, rozwinięto sztandary. 
W niektórych chorągwiach zabrzmiała pieśń 
bojowa polskiego rycerstwa – Bogurodzica.

W pierwszym rzędzie do ataku stanęła 
polska husaria, za nią chorągwie pancerne 
i lekka jazda. Naprzeciw niej na całej dłu-
gości Gersthof – Ottakring – Baumgarten 
ustawiła się jazda turecka, a za nią piechota. 
Król ze swym synem u boku, królewiczem 
Jakubem, u  podnóża wzgórza Schafberg 
osobiście stanął na czele 2 tysięcy husarzy.

Wstąpił taki duch we wszystkich, taka 
gorącość i  ufność w  pewne zwycięstwo, że 
choć na dziesięćkroć liczniejszego szliśmy 
nieprzyjaciela, jużeśmy w  sercach czuli, że 
go złamiemy. Od tego rozkazu posunięcia 
się naprzód zależało wszystko…

Ponad 20 tysięcy kawalerii polskiej 
i niemieckiej ruszyło do ostatecznego star-
cia. Cała konnica z chrzęstem zbroi powoli 
ruszyła, pokonując ostatnie nierówności 
terenu. Z  pochyłości wzgórza Schafberg 
Sobieski osobiście podprowadził husarię 
w stronę przeciwnika. Na widok króla ja-
dącego na czele całe wojsko ogarnął nie-
bywały zapał do walki. Sobieski zatrzymał 
się z królewiczem Jakubem na niewielkim 
wzniesieniu, obserwując przebieg starcia.

Ostateczne starcie
Z coraz większym szumem skrzydeł, z fur-

kotem proporców husaria nabierała rozpędu. 
Przechodząc z kłusa w galop, niczym niepo-
wstrzymana nawałnica staczała się ze wzgórz. 
Tętent dziesiątków tysięcy kopyt końskich zlał 
się w jeden przeciągły grzmot. Ziemia zaczęła 
drżeć. W niebo wzbił się ogromny tuman ku-
rzu. Zaraz zagrzmiały działa przeciwnika. Nie 

zatrzymały one skrzydlatych jeźdźców, którzy, 
pędząc do boju, zniżyli swe kopie. Naprzeciw 
nich do starcia ruszyła niezliczona ilość cięż-
kiej jazdy tureckiej. Z  bojowym okrzykiem 
„Jezus, Maria, ratuj”, husaria całym frontem 
runęła na przeciwnika. Uderzenie było nie-
zwykle gwałtowne. Rozległ się trzask dwóch 
tysięcy złamanych na wrogu husarskich kopii. 
Jazda i piechota turecka nie wytrzymały impe-
tu uderzenia i rzuciły się w szoku do uciecz-
ki. Husaria tratowała uciekające w popłochu 
masy żołnierzy.

Przed naszymi husarzami jako wymiótł 
pierzchało wszystko, a  skoro pierwsze cho-
rągwie tureckie tył podały, stał się niewy-
powiedziany popłoch i  tumult w  wojsku 
nieprzyjacielskim, a trwoga taka, jakby sam 
Pan z niebios na nich zstąpił. Rzesze te nie-
zliczone waliły się, cofały, uciekały, rzucając 
oręże i krzycząc, potraciwszy głowy i przy-
tomność wszelką. Namioty gruchotano, 
pole uścielało się trupami, konie po ciałach 
żywych i zabitych, po targających się i oba-
lonych rumakach, po wszelkim rynsztunku 
nagromadzonym kupami przeskakiwały…

Była to największa kawaleryjska szarża 
w  historii świata. Wespazjan Kochowski, 
husarz – uczestnik tej bitwy, tak ją opisał:

Wszędzie huk straszny, łoskot i okrzyki,
A krew się leje, co dalej to sporzej,
Bo choć z furyją Turcy lecą srogą
Impetu naszych wytrzymać nie mogą.

Widząc załamanie się swych wojsk, 
Kara Mustafa odważnie podjął jeszcze 
próbę rozpaczliwej obrony, jednak za na-
mową swych doradców, którzy widzieli 
już beznadziejność sytuacji, wydał rozkaz 
całkowitego odwrotu, by ocalić swą armię 
przed zupełnym zniszczeniem. Turcy za-
częli uciekać z całego pola bitwy.

Wezyr starał się jeszcze zgromadzić tro-
chę swej jazdy, ale husaria z kopiami łamała 
tak szyki, iż nie podobna było oporu stawić.
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Około godziny 18 Szaniec Turecki i cały 
obóz został zdobyty. Pojedyncze, odosob-
nione walki trwały jeszcze do godziny 22, 
bowiem nie do wszystkich żołnierzy turec-
kich dotarł rozkaz wycofania się. Historycz-
ny dzień 12 września 1683 r. dobiegł końca. 
Nadeszła noc, ucichły ostatnie strzały. Roz-
brzmiały dzwony we wszystkich wiedeń-
skich kościołach. Wiedeń był wolny. Jego 
mieszkańcy wyszli na obronne mury i  za-
częli wiwatować na cześć zwycięzców.

A król nasz i pan tak wyrósł przez dzi-
siejszy dzień, że mu już ludzie ledwie do 

nogi dostają, a  chwalą, całują, a  wielbią, 
a na rękach noszą, boć to wszystko jego jest 
dzieło.

Gdyby główny atak nie zakończył się 
zwycięstwem, Turcy już następnego dnia 
wdarliby się do miasta.

Po bitwie
Straty tureckie były duże, około 10 tys. 

poległych, głównie wśród piechoty, która 
dzielnie stawiała opór w walkach o wzgó-
rza Lasu Wiedeńskiego. Straty wojsk sprzy-
mierzonych były mniejsze i wynosiły około 

Fragment listu Jana III Sobieskiego do królowej Marii Kazimiery z 13.09.1683 r.
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1500 poległych żołnierzy, z  czego połowę 
stanowili Polacy, w  tym wielu oficerów 
prowadzących swe oddziały do walki.

Zwycięstwo było wspólnym dziełem 
wszystkich wojsk sprzymierzonych. Poje-
dyncze armie: polska, austriacka czy nie-
miecka, nie pokonałyby pod Wiedniem 
potęgi osmańskiej.

Następnego dnia, 13 września 1863 r., 
król polski Jan III Sobieski wysłał dwa 
listy. Do żony, królowej Marii Kazimie-
ry, zaczynający się od słów: „Bóg i  Pan 
nasz na wieki błogosławiony dał zwycię-
stwo i  sławę narodowi naszemu, o  jakiej 
wieki przeszłe nigdy nie słyszały“. Nato-
miast w liście do papieża Innocentego XI 
napisał: „Venimus, vidimus, Deus vicit” 
– „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwy-
ciężył“. Wraz z  listem przesłał do Rzymu 
zdobytą turecką chorągiew.

Wiktoria Wiedeńska położyła kres 
tureckiej ekspansji w  Europie. Zdobycie 
Wiednia miało być początkiem marszu 
wojsk osmańskich w głąb kontynentu. So-
bieski, ocalając naddunajską stolicę, ocalił 
również inne kraje Europy. Utorował rów-
nież drogę Austrii dla jej przyszłych zwy-
cięstw, dzięki którym stała się potęgą.

Sława króla Jana III Sobieskiego po zwy-
cięstwie pod Wiedniem obiegła cały ówcze-
sny świat. Jedynie w Polsce sukces wiedeń-
ski przysporzył mu kłopotów. Magnateria 
polska, obawiając się wzrostu znaczenia 
króla, co ograniczyłoby jej przywileje, za-
częła knuć przeciw niemu intrygi i  parali-
żować jego plany, doprowadzając do coraz 
większej anarchii i samowoli w Polsce.

Ze strony Austrii król polski także nie 
otrzymał takiej wdzięczności, jakiej się 
spodziewał. Rezultatem ekspansywnej po-
lityki Austrii był późniejszy rozbiór Polski, 
która została wymazana z mapy świata na 
123 lata. Sobieski jednak nie mógł przewi-
dzieć, co stanie się w  89 lat po Odsieczy 
Wiedeńskiej.

Turcja natomiast jako jedyna nie uzna-
ła rozbiorów Polski, a  powstańcom kolej-
nych zrywów niepodległościowych udzie-
lała schronienia na swej ziemi. Nieopodal 
Istambułu istnieje osada Polonezköy (czyli 
„Polska Wieś”) założona przez uczestni-
ków powstania listopadowego, którzy mu-
sieli uciekać z kraju. Do dziś zamieszkana 
jest przez około 100 ich potomków, którzy 
kultywują polski język i polskie tradycje.

Chorągiew zdobyta w  1683 r. pod 
Wiedniem i  przesłana przez Sobieskiego 
do Rzymu została w roku 1965 zwrócona 
rządowi tureckiemu. Przechodzimy więc 
do czasów współczesnych.

Epilog
Dzisiejszy Wiedeń nie przypomina tego 

sprzed 300 lat. W miejscu gdzie stały mury 
obronne miasta, znajduje się opasająca 
centrum miasta ulica – Ring. Dawniejsze 
wioski wokół miasta są jego dzielnicami. 
Jedynie po zachowanych nazwach można 
rozpoznać dawne miejsca. I  tylko poro-
śnięte lasem wzgórza Lasu Wiedeńskiego 
pozostały takie same. A  na Kahlenbergu 
rokrocznie Polacy obchodzą rocznicę zwy-
cięstwa pod Wiedniem jako symbol daw-
nej potęgi Polski i  pamięci o  królu Janie 
III Sobieskim, jednym z największych pol-
skich dowódców, bohaterze swojej epoki.

Zakończmy naszą opowieść o Wiktorii 
Wiedeńskiej i  wędrówkę przez Las Wie-
deński słowami napisanymi ponad trzysta 
lat temu przez naocznego świadka Odsie-
czy Wiedeńskiej i  jej uczestnika, husarza 
Wespazjana Kochowskiego:

Za co, o możny Królu, Janie Trzeci,
Jedyny wieku tego bohatyrze,
Poko horyzont przez ten nasz poleci
Słońce, będziemy opowiadać szczerze
Synom twe dzieła, a zaś nasze dzieci
Spisawszy, wnukom dadzą na papierze.
O nich usłyszy dzisiaj kraj daleki,
O nich i późne nie zapomną wieki.
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– Kahlenberg, XIX dzielnica Wiednia: 
Po oswobodzeniu Wiednia zakon Kamedu-
łów odbudował spalony 8 lipca 1683 r. przez 
Tatarów kościół św. Józefa. W  dwusetną 
rocznicę odsieczy, w 1883 r., władze miasta 
Wiednia ufundowały dużą kamienną tabli-
cę, którą powieszono nad głównym wej-
ściem do kościoła: Z tego wzgórza rankiem, 
12 września 1683 r. Jan III Sobieski, król pol-
ski, cesarski porucznik generalny książę Ka-
rol V Lotaryński, książęta Jan Jerzy III saski, 
Maksymilian Bawarski i Jerzy Fryderyk von 
Waldeck, margrabiowie bawarscy Herman 
i Ludwik Wilhelm von Baden i inni dowódcy 
wojsk cesarza Leopolda I wyruszyli do walki 
z potęgą turecką dla oswobodzenia ciężko za-
grożonego przez 61 dni Wiednia. Z wdzięcz-
nym wspomnieniem sławnego zwycięstwa 
miasto Wiedeń, 12 września 1883.

W  1906 r. kościół przeszedł w  posia-
danie polskiego zakonu Zmartwychwstań-
ców. Odnowiono w  kościele małą kaplicę 
przy zakrystii, którą nazwano kaplicą So-
bieskiego. Nad wejściem do kaplicy znaj-
duje się tablica z napisem: Tę kaplicę, w któ-
rej Marco d`Aviano, legat pap. Innocentego 
XI, dnia 12 września 1683 r. o świcie odpra-
wił Mszę św., do której służył król polski Jan 
III Sobieski i w czasie której przyjął Komu-
nię św., Zgromadzenie Zmartwychwstania 
P.J.N. Chrystusa, w roku Pańskim 1930 od-
nowiło i pięknie przyozdobiło dzięki fundu-
szom własnym i dobrodziejów, a szczególnie 
dzięki ofiarom członków rodów polskich, 
których przodkowie wraz z innymi wojska-
mi chrześcijańskimi walczyli tego dnia pod 
Wiedniem za wiarę, pod dowództwem króla 
Jana III odnieśli z pomocą Bożą świetne, ni-
gdy niezapomniane zwycięstwo nad srogim 
nieprzyjacielem.

W  zakrystii utworzono Muzeum Od-
sieczy. Papież Jan Paweł II podczas swej 
pierwszej pielgrzymki do Austrii w  dniu 
13.09.1983 r. dokonał odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej umieszczonej na fasadzie ko-
ścioła, poświęconej 300 rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej. Napis na niej głosi: Janowi III 
Sobieskiemu, królowi Polski, naczelnemu do-
wódcy wojsk sprzymierzonych, w trzechsetle-
cie Odsieczy Wiedeńskiej w obronie chrześci-
jaństwa, wdzięczni rodacy ze Zgromadzeniem 
księży Zmartwychwstańców. 12 IX 1983.

– Schwechat pod Wiedniem: Obelisk 
wykonany z  piaskowca wzniesiono pod 
koniec XVII wieku na pamiątkę spotka-
nia cesarza Leopolda I  z  królem Janem 
III Sobieskim. U podstawy ma cztery kule 
armatnie, zaś u  zwieńczenia – metalowy 
krzyż, stąd też potoczna nazwa tego po-
mnika – Kugelkreuz lub Sobieskikreuz. Pra-
wie już nieczytelny dziś napis na obelisku 
głosi w  języku łacińskim: W  roku 26 peł-
nego chwały panowania cesarza Leopolda 
I dnia 15 września na tym miejscu zeszli się 
w  przytomności obu elektorów, wielu ksią-
żąt udzielnych, książąt i  licznego orszaku 
magnatów dwaj najwięksi monarchowie 
Europy: Leopold cesarz rzymski i Jan III król 
Polski, po szczęśliwym wyzwoleniu Wiednia 
oblężonego przez niezliczone wojska bar-
barzyńców, które rozproszyli zdobywszy 
wszystkie działa, składy prochu, broń; w ob-
liczu zwycięskich wojsk pośród wzajemnego 
szczęścia i pozdrowienia.

To właśnie w pobliżu ówczesnej podwie-
deńskiej wioski Schwechat stacjonowały po 
bitwie wojska polskie, i tutaj, trzy dni po bi-
twie, doszło do spotkania monarchów, pod-
czas którego Leopold I wyraził swą wdzięcz-

POLSKIE PAMIĄTKI ODSIECZY 
ZNAJDUJĄCE SIĘ W AUSTRII
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ność królowi za oswobodzenie Wiednia. 
Spotkanie było krótkie, obydwaj monarcho-
wie zamienili kilka zdań po łacinie. Cesarz, 
który przez cały ciąg operacji wojennych 
pozostawał z  daleka od Wiednia, podczas 
spotkania z Sobieskim zachowywał się jed-
nak na tyle wyniośle, że Sobieski odczuł 
podziękowania jako niesatysfakcjonujące. 
Zachowanie cesarza wynikało z  urażonej 
dumy, że cały splendor zwycięstwa przy-
padł polskiemu monarsze. Sobieski poczuł 
się zawiedziony i zlekceważony, zachował to 
jednak tylko dla siebie, ponieważ – jak napi-
sał dwa dni później w liście do swojej żony, 
przytaczając fraszkę Jana Kochanowskiego:

Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka 
boli /By nie rzekł nieprzyjaciel, że cię mam 
powoli.

18 września król wyruszył ze swymi 
wojskami spod Schwechat i skierował się na 
Węgry, aby ścigać armię turecką. Dopiero 
23 grudnia, po wielu stoczonych walkach, 
Sobieski uroczyście powrócił do Krakowa.

– Franziskanerkirche, Franziskaner-
platz, 1 dzielnica Wiednia: W  bocznej ka-
plicy kościoła oo. franciszkanów, pierwszej 
na lewo od głównego wejścia, znajduje się 

pamiątkowa tablica z końca XVII w. ku czci 
Stanisława Potockiego, dowódcy polskiej 
chorągwi pancernej. Gdy hetman Sieniaw-
ski wydał rozkaz do próbnej szarży na Sza-
niec Turecki, to właśnie Stanisław Potocki 
zgłosił do niej ochotniczo swoją chorągiew. 
I ugodzony szpadą poległ w tej szarży wraz 
z  wieloma swoimi żołnierzami. On i  jego 
oddział zachowali się w pamięci jako wzór 
rycerskiej odwagi. Jego zabalsamowane 
ciało odwieziono do kraju, natomiast jego 
serce złożono w tym właśnie kościele. Na-
grobek w  formie tablicy Stanisławowi Po-
tockiemu, swemu dowódcy, wystawili jego 
towarzysze broni w wyprawie wiedeńskiej: 
Jan Ponikiewski oraz Stanisław Poradowski.

Napis na tablicy po łacinie głosi: Wied-
niu! Witaj i żegnaj Ciebie Jaśnie Oświecony 
i  Wielmożny Stanisławie z  Potocka, w  Sta-
nisławowie, Halicki, Kołomyjski starosto, 
pułkowniku Jego mości króla Polski, który 
przewodząc pod okiem najwznioślejszego, 
najłaskawszego i  niezwyciężonego Jana III, 
króla polskiego atakowi na obozy tureckie 
krwią swą, męstwem i śmiercią w odsieczy – 
życie poświęcił. Oddaj Wiedniu chwałę Bogu, 
najjaśniejszemu królowi polskiemu dzięki, 
przechowaj wiecznie pamięć imienia i dzieła 

 fot. Z. Reszka

Spotkanie cesarza Leopolda I z królem Janem III w Schwechat, według obrazu 
Johanna Nepomuka Hoechle, pocz. XX w., Muzeum Pałac w Wilanowie
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Polaków, najwierniejszych jego towarzyszy 
i pułkowników; Jana Ponikiewskiego miecz-
nika i Stanisława Poradowskiego chorążego.

– Park przy Schmerlingplatz,
1 dzielnica Wiednia: w 300 rocznicę Od-

sieczy Wiedeńskiej, 12 września 1983 r., po-
łożono tu kamień pod budowę pomnika Jana 
III Sobieskiego z napisem w języku niemiec-
kim: Kamień węgielny pod Pomnik Odsieczy, 
prowizorycznie położony przez Przyjaciół So-
bieskiego, Wiedeń, 12 września 1983.

Niestety inicjatorzy budowy pomni-
ka idei tej nie zrealizowali, a  pokryty już 
mchem kamień węgielny ponad 30 lat 
znajduje się ciągle w tym miejscu. W dniu 
12.09.2013 r. wmurowano nowy kamień 
węgielny pod budowę pomnika, tym ra-
zem na Kahlenbergu.

– Katedra św. Szczepana,
1 dzielnica Wiednia: W dwusetną rocz-

nicę oblężenia tureckiego miasto Wiedeń 
ufundowało pomnik upamiętniający Od-
siecz Wiedeńską. Pomnik stanął w katedrze. 
Wśród rzeźb głównych bohaterów Odsieczy 
była też postać Jana III Sobieskiego. Duże 
niezadowolenie ówczesnej Polonii wywołało 
umieszczenie na pomniku małej postaci So-
bieskiego i w dodatku w dalekim tle. Podczas 
wojny w  1945 r. pomnik został zniszczony 
przez spadający dzwon, Alte Pummerin. Co 
ciekawe, dzwon ten został odlany w 1711 r. 
ze zdobytych dział tureckich. Zachowane 
do dziś fragmenty pomnika; postać cesarza 
Leopolda I, papieża Innocentego XI oraz po-
stać Madonny opatrzone tablicą pamiątko-
wą wmurowane są w ścianę w południowej 
wieży katedry. Napis w  języku niemieckim 
głosi: Niegdyś, w tureckiej nędzy, przyszła Ma-
ryja i uratowała. Dumne postaci w kamieniu 
świadczyły o  wdzięczności jej miasta. Teraz 
najokrutniejsza wojna zniszczyła katedrę 
i  pomnik Dziewicy, cesarza i  papieża pożar 
jedynie oszczędził. Spójrzcie na Innocentego 

XI i na Leopolda I, klęcząc, upominają was: 
nie porzucajcie nadziei! Matka Austrii nigdy 
w przyszłej burzy nie opuści swego modlącego 
się Wiednia. Ona pomoże, bądźcie tylko silni 
i  wierni. Preradović (Paula von Preradović, 
autorka tekstu austriackiego hymnu narodo-
wego – przypis red.)

Postać Sobieskiego z  tegoż pomnika 
znajduje się w katakumbach i udostępnio-
na jest dla zwiedzających.

– Augustinerkirche, 1 dzielnica Wied-
nia: To w  kościele oo. augustianów, daw-
nym kościele dworskim, 13 września 1683 r.,  
następnego dnia po zwycięstwie, Jan III So-
bieski wziął udział w  mszy dziękczynnej 
i odśpiewał triumfalną pieśń „Te Deum Lau-
damus” (Ciebie Boga wysławiamy). Następ-
nie odwiedził katedrę św. Szczepana. Jako 
ciekawostkę warto przypomnieć, że przez 
pierwsze stulecie po oswobodzeniu Wiednia 
w każdą rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej uli-
cami miasta odbywała się uroczysta procesja 
z kościoła augustianów do katedry św. Szcze-
pana. W trakcie procesji niesiono chorągwie 
miejskie, pod którymi wiedeńczycy bronili 
swego miasta podczas tureckiego oblężenia.

W 1983 r., z  inicjatywy Komitetu Ob-
chodów 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, 
na kościele oo. augustianów powieszono 
tablicę upamiętniającą Jana III Sobieskie-
go. Napis na tablicy w języku niemieckim 
głosi: Jan III Sobieski, król polski, główno-
dowodzący sprzymierzonymi armiami, po 
oswobodzeniu Wiednia od oblegających go 
Turków, uczestniczył tutaj we Mszy św. dnia 
13 września 1683 r.

– Sobieskigasse, Sobieskiplatz, 9 
dzielnica Wiednia: W  drugiej połowie 
XIX w. władze miasta nazwały nazwiskiem 
króla niewielką uliczkę i placyk w 9 dziel-
nicy Wiednia. Znajdują się one w miejscu, 
w  którym nazajutrz po zwycięskiej bi-
twie Jan III Sobieski wjeżdżał do Wiednia 
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wśród wiwatów mieszkańców i  okrzyków 
„Ach, nasz dzielny król”!

Polacy w Austrii skomentowali to wów-
czas tak: „Nareszcie, po prawie 200 latach 
wiedeńczycy uczcili pamięć swego oswobo-
dziciela, oczywiście bez żadnych kosztów”.

– Kolschitzkygasse, IV dzielnica 
Wiednia: Od nazwiska Jerzego Francisz-
ka Kulczyckiego nazwano tak w  drugiej 
połowie XIX w. jedną z wiedeńskich ulic. 
Mimo protestów Polaków mieszkających 
wówczas w Wiedniu, aby zachować polską 
pisownię nazwiska Kulczycki, rada miasta 
utrzymała nazwę ulicy Kolschitzkygasse.

W archiwalnych księgach wiedeńskiej 
parafii św. Szczepana zapisane jest, że Kul-
czycki był „urodzony w Polsce, w mieście 
Sambor”. W trakcie oblężenia Wiednia wy-
dostał się z miasta, przeszedł we wschod-
nim stroju przez obóz turecki i dostarczył 
księciu Lotaryńskiemu listy od hrabiego 
Starhemberga, dowódcy obrony Wied-
nia. Następnie udało mu się wrócić do 
Wiednia z  wiadomością o  zbliżającej się 
odsieczy. W  przedostaniu się przez obóz 
turecki pomogła mu znajomość języka tu-
reckiego, którego się nauczył, będąc przed 
wojną kupcem handlującym wschodnimi 
towarami. Według legendy po oswobo-
dzeniu Wiednia za swój bohaterski czyn 
Kulczycki otrzymał od Starhemberga 
wyłączność na handel kawą, której pełne 
worki zostawili Turcy w  swym obozie. 
Austriacy początkowo sądzili, że to karma 
dla wielbłądów, dopiero Kulczycki miał 
Starhembergowi powiedzieć: „Ja znam te 
ziarna. Z nich sporządza się napitek, któ-
ry krew mile wzburza, a przytem zmysłów 
nie mąci. Dajcie mi, miłościwy panie, te 
wory z ziarnami a ja zrobię z nich wybor-
ny napitek, zwany kawą, który stanie się 
tak samo ulubionym u wiedeńczyków, jak 
nim jest od setek lat u  Turków”. Począt-
kowo Kulczycki sprzedawał kawę na uli-

cach, nosząc na tacy imbryk i filiżanki, po 
kilku latach miał ponoć założyć pierwszą 
kawiarnię w Wiedniu.

Do dziś na rogu ulic Kolschitzkygasse 
i  Favoritenstrasse na narożnym budynku, 
w którym do połowy XX w. mieściła się ka-
wiarnia „Zum Kolschitzky”, na wysokości 
pierwszego piętra zachowała się kamienna 
rzeźba przedstawiająca Jerzego Franciszka 
Kulczyckiego w tureckim stroju, trzymające-
go dzbanek i tacę z filiżankami na kawę. Na-
tomiast w ścianę kamienicy przy Domgasse 
8 w  1 dzielnicy Wiednia, gdzie podobno 
mieszkał Kulczycki, w  1983 r. wmurowano 
w 300 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej tablicę 
pamiątkową ufundowaną przez Cech Rze-
miosł Spożywczych w Warszawie.

– Sobieski w  malarstwie: Postać Jana 
III Sobieskiego i  jego armia uwiecznione 
zostały również na obrazach namalowanych 
w tamtej epoce. W Wiedniu dwa takie ob-
razy można podziwiać w Muzeum Historii 
Wojska w Arsenale oraz jeden w Muzeum 
Historycznym Miasta Wiednia. Obraz au-
torstwa nadwornego malarza Jana III So-
bieskiego znajduje się w  galerii malarstwa 
w opactwie Herzogenburg. Przedstawia on 
Sobieskiego na czele atakującej husarii. Po-
stać Sobieskiego z polskimi wojskami przed-
stawia również obraz znajdujący się w opac-
twie cystersów w Heiligenkreuz, natomiast 
spotkanie króla z  cesarzem w  Schwechat 
przedstawione jest na obrazie znajdującym 
się na zamku we Franzersburgu.

– Zbroje Jana III Sobieskiego. Jeszcze 
pod koniec XIX wieku w  zbrojowniach 
miejskiej oraz cesarskiej znajdowały się 
zbroje Jana III Sobieskiego, m.in. pozła-
cany pancerz i  przyłbica. Po opuszczenia 
Wiednia przez Sobieskiego część rzeczy 
królewskich zostało u  wiedeńskich jezu-
itów, skąd zapewne trafiły do owych zbro-
jowni.
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– Pomnik Liebenberga, 1 dzielnica 
Wiednia, Dr. Karl-Lueger-Ring 8. Dziewię-
ciometrowy obelisk z  marmuru upamięt-
niający Johanna Andreasa von Lieben-
berga, burmistrza Wiednia, organizatora 
obrony miasta podczas tureckiego oblęże-
nia

– Pomnik Kollonischa, 1 dzielnica 
Wiednia, Dr. Karl-Lueger-Ring (Rathau-
spark). Marmurowy posąg przedstawia 
kardynała Leopolda Karla von Kolloni-
scha, organizatora przyklasztornych szpi-
tali podczas oblężenia Wiednia i opiekuna 
sierot

– Pomnik Starhemberga, 1 dzielnica 
Wiednia, Dr. Karl-Lueger-Ring (Rathau-
spark). Znajdujący się przed ratuszem 
marmurowy posąg przedstawia Ernsta 
Rüdigera Starhemberga, komendanta 
obrony Wiednia

– Pomnik Marco d’Aviano,1 dzielnica 
Wiednia, Neuer Markt, Kapuzinerkirche. 
Posąg przedstawia mnicha Marco d’Avia-
no, wysłannika papieża Innocentego XI na 
dworze cesarza Leopolda I  na czas wojny 
z Turcją. To on rano, w dniu bitwy, odpra-
wiał mszę, w  której uczestniczył Sobie-
ski. Marco d’Aviano został beatyfikowany 
w 2003 r. przez papieża Jana Pawła II.

POMNIKI 
POŚWIĘCONE BOHATEROM 
OBRONY WIEDNIA

Nie ma w Wiedniu pomnika króla Jana III Sobieskiego, naczelnego dowódcy zjedno-
czonych sił polsko- niemiecko- austriackich. 

Od ponad 30 lat niszczeje kamień węgielny pod jego budowę. Z 22-tysięcznej polskiej 
armii biorącej udział w bitwie z imienia i nazwiska znamy dziś tylko kilkuset żołnierzy. 
Pozostali na zawsze zostaną anonimowi. Wielu z nich poległo, na kahlenberskim cmen-
tarzu znajduje się ich symboliczna mogiła.

Dlatego tak ważna jest pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń, decydujących o hi-
storii zarówno Austrii, jak i całej Europy. Dziś nikt nie oczekuje podziękowań, a jedynie 
pamięci. Pamięć jest trwalsza niż pomnik.
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Portret Jana III w skórze lamparciej, Jan Tricius, ok. 1680. Muzeum Pałac w Wi-
lanowie

fot. W
. H

olnicki



30

SOBIESKI–WANDERWEG • WĘDRÓWKA SZLAKIEM KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Bibliografia

1. Bardysz Emil, Diariusz medyczny z  wyprawy wiedeńskiej roku 1683, Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983

2. Battaglia Otto Forst, Jan Sobieski król polski, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1983

3. Dyakowski Mikołaj, Dyaryusz wideńskiej okazyji, Wydawnictwo Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Warszawa 1983

4. Forst- Battaglia Jakub, Polnisches Wien, Verlag Herold, Wien, München 1983
5. Gerhartl Gertrud, Belagerung und Entsatz von Wien 1683, Heeresgeschichtliches Mu-

seum, Wien 1982
6. Horwath Edward, Rok 1683 w historji i życiu narodu, Bibljoteka Filomaty, Lwów 1933
7. Kątski Mariusz, Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego, Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 2003
8. Kochowski Wespazjan, Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego, Zakład Naro-

dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983
9. Kraszewski Ignacy Józef, Pamiętnik Mroczka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1957
10. Polnisch-österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918, Heeresgeschich-

tliches Museum, Acta, Wien 2009
11. Przymanowski Janusz, Odsiecz Europy, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, 

Warszawa 1983
12. Sajkowski Alojzy, W stronę Wiednia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984
13. Sikora Radosław, Z dziejów husarii, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010
14. Sikora Radosław, Niezwykłe bitwy i szarże husarii, Instytut Wydawniczy ERICA, War-

szawa 2011
15. Skonka Czesław, Śladami Jana Sobieskiego, Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Ma-

zurka Dąbrowskiego”, Gdańsk 1998
16. Sobiescy Maria Kazimiera i Jan, Listy okresu odsieczy wiedeńskiej, Czytelnik, Warsza-

wa 1983
17. Smólski G., Wiedeń i jego okolice, G. Smólski i Spółka, Wiedeń, 1898
18. Śliwiński Artur, Odsiecz Wiedeńska, Wydawnictwo Komitetu Obchodu 250-lecia 

zwycięstwa pod Wiedniem, Warszawa, 1933
19. Taborski Roman, Wśród wiedeńskich poloników, Wydawnictwo Literackie Kraków-

-Wrocław 1983
20. Wimmer Jan, Wiedeń 1683, dzieje kampanii i  bitwy, Wydawnictwo Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Warszawa 1983
21. Witusik Adam, Adamek Tadeusz, Sobieski pod Wiedniem, Wojewódzki Komitet 

Stronnictwa Demokratycznego, Lublin 1983

Na okładce: Polska chorągiew wojskowa, 2. poł. XVII w., Muzeum Pałac w Wi-
lanowie, fot. Z. Reszka



31

SOBIESKI–WANDERWEG • WĘDRÓWKA SZLAKIEM KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Serdeczne podziękowania  
dla prof. Bogusława Dybasia i dr Anny Ziemlewskiej  

za konsultację historyczną  
oraz dla dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Pawła Jaskanisa,  

za udostępnienie zdjęć ze zbiorów Muzeum.
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