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Aleksander Wielki (356-323 p.n.e.)
- król Macedonii,
- twórca rozległego bliskowschodniego
imperium

Informacje o
Aleksandrze...
- nazywany także Aleksandrem Macedońskim

- Kiedy Aleksander poznał swoją przyszłą żonę

Roxanne...

Ciekawostki o
Aleksandrze...

Była to miłość od pierwszego wejrzenia.
Po spektakularnym zdobyciu w 327 r. p.n.e.
Sogdian Rock, pozornie nie do zdobycia twierdzy
górskiej, 28-letni Aleksander sprawdzał swoich
jeńców, gdy Roxanne, nastoletnia córka
szlachcica, przykuła jego uwagę.

- Jego ojcem był Filip II z Macedonii

Bitwy Aleksandra
Wielkiego
Bitwa w 334 r. p.n.e.
nad rzeczką Granik
wygrana
Aleksandra Wielkiego

Bitwa nad Granikiem
starcie zbrojne, które miało miejsce w maju roku 334 p.n.e. podczas wyprawy Aleksandra
Macedońskiego przeciwko Persji. Bitwa została wygrana przez Aleksandra i zapoczątkowała
jego pasmo sukcesów w Azji
Pierwsze starcie z siłami panującego wówczas w Persji króla Dariusza miało miejsce nad
rzeką Granik.

Aleksander wysłał niewielką część swojej kawalerii brodem na drugą stronę wody, co
było jedynie prowokacją: kiedy Persowie odparli ten atak, sam dowódca Macedończyków
osiodłał wierzchowca i poprowadził szarżę wprost w szeregi wroga. O mało wówczas nie
zginął!
W końcu Persowie ulegli i rozproszyli się. Aleksander dysponował wówczas o wiele
mniejszymi siłami: 6 tys. konnych i 43 tys. piechoty przeciwko 15 tys. konnych i 15 tys.
piechoty

Bitwa
w 333 r. p.n.e.
pod Issos
wygrana Króla
Macedonii

Bitwa pod Issos
To druga co
do wielkości po bitwie
pod Granikiem bitwa
Aleksandra
Macedońskiego
z Persami
W listopadzie 333r. p.n.e. król perski Dariusz zamierzał zagrodzić Aleksandrowi drogę do serca Persji.
Bitwa rozegrała się nad Morzem Śródziemnym przy ujściu Pinaros.
Obie armie walczyły odwróconym frontem. Siły Aleksandra liczyły ok. 40 tys. piechoty i 5 tys. jazdy.
Siły Persów były dwa razy większe. Persowie przybyli wcześniej nad rzekę Pinaros. Aleksander obóz założył między
morzem a skalnymi odnogami gór Amanos. Persowie ustawili się wzdłuż rzeki Pinaros. Wojska ich były uszykowane w
dwie linie. W centrum stała piechota złożona z najemników greckich w liczbie ok. 30 tys. Koryto rzeki wzmocniono
częstokołem. Dariusz znajdował się w centrum i był widoczny

Bitwa pod Issos
Aleksander przerzucił część falangi na
prawe skrzydło razem z jazdą. Uderzył z
prawego skrzydła. Uderzenie było
skierowane na centrum, gdzie walczyli
greccy najemnicy.
To oskrzydlające uderzenie było tak
skuteczne, że wojska perskie zaczęły
uciekać z pola walki tratując się wzajemnie.
Król perski widząc co się dzieje uznał bitwę
za przegraną i sam uszedł z pola walki
pozostawiając resztki walczących wojsk
perskich, broń, wóz bojowy, swoją rodzinę
w obozie

Bitwa pod
Gałgamelą
331 p.n.e.
wygrana
Aleksandra

Bitwa pod Gałgamelą

W roku 331 p.n.e. na czele 40 tys. piechoty i
7000 jazdy Aleksander wyruszył w głąb Azji.
Pod Gaugamelą w Asyrii na jego drodze stanął
Dariusz III w asyście 40 tys. konnych oraz 16
tys. ciężkich piechurów wspartych słoniami,
rydwanami i ogromnymi rzeszami
lekkozbrojnej piechoty.
Armia perska liczyła ok. 200 tys. ludzi.
Bitwę rozstrzygnęła szarża ciężkiej
macedońskiej jazdy – hetajrów – która wdarła
się w lukę między perskimi oddziałami i ruszyła
prosto na Dariusza.
Dariusz po raz drugi ratował się ucieczką.
Po tym zwycięstwie Aleksander zajął Babilon i
zdobył skarbiec perski w Suzie zagarniając
skarby perskiego władcy

Bitwa nad
rzeką Hydaspes
326 p.n.e.
bitwa zwycięska
dla Aleksandra

Maszerując do Indii natknął się nad rzeką
Hydaspes na armię hinduską mającą 200 słoni
bojowych.
Macedoński król rozbił obóz i pozorowanymi
działaniami uśpił czujność hinduskich wojsk.

starcie zbrojne w trakcie
kampanii Aleksandra
Macedońskiego w Indiach

Miejsce bitwy

Następnie z wydzielonym oddziałem 15
tys. żołnierzy ruszył w górę rzeki. Ruszył na
główne siły wroga liczące ok. 22-34
tys. żołnierzy.
Poros ustawił przed swoją piechotą słonie, a na
skrzydłach rozmieścił jazdę.
Aleksander skierował część kawalerzystów na
lewe skrzydło armii hinduskiej. Hinduski wódz
postanowił pobić jazdę Aleksandra i przerzucił na
lewą flankę jazdę z prawego skrzydła. Wtedy zza
macedońskiej piechoty wyjechała niewidoczna
dotąd reszta jazdy Aleksandra i uderzyła na
jeźdźców Porosa od tyłu

Bitwa
nad rzeką Hydaspes

W ciągu 15 lat podboju Aleksander nigdy nie przegrał bitwy

Sukcesy....
Aleksandra
Wielkiego

Od pierwszego zwycięstwa którego dokonał
w wieku 18 lat Aleksander zyskał reputację prowa
dzącego swoich ludzi do walki z imponującą szybk
ością, co pozwoliło mniejszym siłom na dotarcie
do linii wroga i przełamanie go zanim wrogowie
byli gotowi
Taktyka i strategie wojskowe Aleksandra
Wielkiego są do dziś badane w akademiach
wojskowych

