
Lekcja  

Temat: Wojny z Rosją w I połowie XVII wieku 

1. Stefan Batory – pochodzący z Węgier, książę Siedmiogrodu. Królem Polski został podczas drugiej wolnej 

elekcji jako mąż Anny Jagiellonki. Panował w latach 1576 – 1586. 

2. Piechota wybraniecka – składała się z chłopów pochodzących z dóbr królewskich. Wybierano jednego chłopa 

z dziesięciu gospodarstw, a reszta składała się na jego wyposażenie. Piechota wybraniecka była do stałej 

dyspozycji króla i stanowiła wzmocnienie siły zbrojnej Rzeczypospolitej 

3. Okoliczności i przyczyny wojny z Rosją za panowania Stefana Batorego 

a. Dążenie Moskwy do uzyskania dostępu do Bałtyku (handel morski) 

b. Zajęcie przez Iwana Groźnego polskich Inflantów podczas drugiego bezkrólewia. 

c. Dążenie Batorego do odzyskania Inflantów 

4. Wojna z Moskwą o Inflanty i jej skutki (1577 – 1582) 

a. Zdobycie przez wojska polsko – litewskie Połocka i Wielkich Łuków 

b. Nieudane oblężenie Pskowa 

c. 1582 r. – podpisanie rozejmu w Jamie Zapolskim, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała Inflanty.  

5. Wojny z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy 

 Zygmunt III Waza król Polski w latach 1587 – 1632) 

a. Dymitriady – działanie zbrojne polskich magnatów i szlachty na terenie Rosji podczas tzw. Wielkiej 

Smuty, których celem było opanowanie Moskwy poprzez osadzenie na jej tronie carewicza Dymitra -  

rzekomego syna Iwana Groźnego 

 I Dymitriada (1604 – 1606) – przejściowe osadzenie na tronie przez Polaków Dymitra 

Samozwaoca, który stracił władzę i życie w wyniku powstania antypolskiego, a carem został 

Wasyl Szujski 

 II Dymitriada (1607 – 1608) – nieudana próba osadzenia przez Polaków na tronie moskiewskim 

kolejnego Dymitra Samozwaoca. 

b. Interwencja Zygmunta III Wazy 

 1610 r. – zwycięstwo Polaków pod Kłuszynem i zdobycie Moskwy 

 Odrzucenie przez Zygmunta III propozycji rosyjskiej osadzenia na tronie moskiewskim królewicza 

Władysława 

 Zajęcie przez Polskę ziemi smoleoskiej, siewierskiej i czernichowskiej 

 Powstanie antypolskie zakooczone objęciem władzy w Rosji przez Michała Romanowa 

c. Skutki wojen z Rosją (1634 r. – pokój w Polanowie) 

 Zatrzymanie przez Polskę ziemi smoleoskiej, siewierskiej i czernichowskiej 

 Zrzeczenie się przez Władysława IV Wazę praw do korony rosyjskiej. 

 

 


