
       Dawniej kiedy ktoś pokonał wroga w walce to 

   miał prawo do zabrania rzeczy pozostawionych 

  przez przeciwnika na polu bitwy.  Nazywano to trofeami. 

 Na wystawie jest wiele takich trofeów na przykład 

 tzw. głownia szabli Kara Mustafy. Takie trofeum to jest coś.

Wezyr był pewien zwycięstwa bo miał więcej wojska. 

Jak mówi anegdota Kara Mustafa wysłał swojego posła 

do naszego króla, chwaląc się, że ma tyle wojska, ile 

ziaren maku w kwarcie i nikt go nie zwycięży.
Próbowaliście kiedyś policzyć ziarnka maku?
Armia turecka naprawdę była potężna, mimo to nasz 

odważny król Jan III Sobieski nie przestraszył się 

i wraz z hetmanami i husarią odnieśli zwycięstwo. 

Wraz z rodzicami wybraliśmy się na wystawę „,Sztuka Wschodu. Namioty tureckie”. 

          W kilku komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu zobaczyłem 

                  przepiękne rzeczy. Chciałem o tych wspaniałościach 

                        opowiedzieć innym i zrobiłem sobie notatki.

www.wawel.krakow.pl
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1,125 litra 

lub 

0,9422 litra

STAROPOLSKA 

KWARTA 

ciekawostki

  Wizerunek króla Jana III Sobieskiego jest wyrzeźbiony  
  z białego marmuru. Ten władca dowodził 
  i zwyciężył w ważnej bitwie pod Wiedniem 
  12 września 1683 roku.  Ciekawe, że król nie ma korony na głowie tylko 

  wieniec. Ten wieniec jest upleciony z liści lauru. 
 Pani, która spacerowała z nami po wystawie 
wyjaśniła, że laur to symbol władzy imperatorskiej. 
Nasz król pokonał naprawdę silnego wroga. Po tym 
zwycięstwie nazywano go imperatorem Europy. 
Jego przeciwnikiem  był wezyr Kara Mustafa, który 

dowodził  wojskiem sułtana tureckiego.

edukacja@wawel.org.pl
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     Bardzo ważnym trofeum i symbolem zwycięstwa 

    nad wrogiem było zdobycie jego chorągwi. 

    Największa chorągiew zdobyta pod Wiedniem jest 

    zdobiona bardzo ciekawym mieczem. Jego głownia, 

    czyli najd łuższa część ma rozdwojone ostrze. 

    Jest to miecz Mahometa zwany Zulfikarem. Kiedy odbywały się parady z okazji ważnych uroczystości, 

brali w nich udział pięknie ubrani ludzie. Swój paradny strój miały 

także konie! Składał się on z kilu elementów m.in. siodła, 

czapraka, ogłowia, podogonia, czy strzemion. Nazywano 

                                   to rzędem końskim.

  

-------------------------------2

Na wystawie możemy zobaczyć nie tylko trofea spod Wiednia. Inne piękne przedmioty 

     to broń paradna: szable, strzelby, buzdygany... a rzędy końskie, jakie są piękne. 

              Wszystko lśni złotem i mieni się barwami 

                     tkanin i szlachetnych kamieni.    
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choragwie

    Inne wspaniałe trofea, jakie możemy podziwiać 
    na wystawie to mobilne domy, czyli namioty tureckie. 
   Wodzowie i wojsko mieszkało w nich miesiącami. 
   Najpiękniejsze namioty należały do wezyra.  Budowano 
   je z tzw. płotów i dachów i wspierano na masztach.. 
   W środku wyglądają podobnie jak dziedziniec 
  zamku wawelskiego, który jest otoczony arkadami. 
 Płoty namiotów od wewnątrz także są zdobione arkadami, 
ale te są wykonane z naszywanych tkanin i skór. Taki sposób
dekoracji nazywany jest aplikacją. 
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3. Bitwa która rozegrała się 12 września 1683 roku to bitwa o .......................... 

    

7. Jak nazywamy element architektoniczny, który powtarza 

   się jako element dekoracyjny w namiotach?

2. Jak nazywał się wezyr, który dowodził armią turecką i był przeciwnikiem króla Jana lll Sobieskiego?

1. Jak nazywa się broń, którą walczyli zarówno żołnierze tureccy jak i polscy ? ostrze tej broni, 

  czyli Głownię, możemy zobaczyć na wystawie. Jest to bardzo cenne trofeum.

6. RZĄD KOŃSKI to efektowna ...........................

4. Kraj, na czele którego stał sułtan w czasach panowania Jana lll Sobieskiego to ............................

5. Jak nazywa się miecz Mahometa ?

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
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1.

2.

3.

4.

Wszystkie informacje znajdziesz w moich notatkach.
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