
Początki rządów Wazów 

1. Okoliczności wstąpienia na tron polski Zygmunta III Wazy: 

a) Zygmunt pochodzący ze szwedzkiej dynastii Wazów był siostrzeńcem Anny Jagiellonki, żony 

zmarłego w 1586 r. króla Stefana Batorego, 

b) szlachta spierała się kto ma zostać polskim królem: Zygmunt czy arcyksiążę Maksymilian z 

dynastii Habsburgów (wybór padł ostatecznie na tego pierwszego, dzięki zdecydowanym 

działaniom kanclerza Jana Zamoyskiego) – Maksymilian jednak próbował przejąć władzę siłą i 

w 1588 r. doszło do bitwy pod Byczyną, którą przegrał, 

c) koronacja królewska Zygmunta III Wazy odbyła się w 1587 r. 

d) po śmierci swego ojca w 1592 r. objął koronę po ojcu, jednak w 1599 r. sejm szwedzki go 

zdetronizował (Szwedzi nie chcieli unii personalnej z Polską, dodatkowo nie podobał im się 

gorliwy katolicyzm Zygmunta), 

 

2. Zygmunt III Waza popadł też w konflikt z polską szlachtą: 

a) dlaczego? – traktował sprawy polskie w sposób drugorzędny, a bardziej skupił się na odzyskaniu 

korony szwedzkiej, 

- chciał też wzmocnienia rządów królewskich, 

b) w 1606 r. polska szlachta zorganizowała rokosz, czyli zbrojne wystąpienie przeciwko królowi 

(tzw. rokosz Zebrzydowskiego – nazwa od stojącego na czele buntowników wojewody 

krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego) – wojska królewskie zwyciężyły, ale Zygmunt III nie 

mógł umocnić swojej pozycji, 

c) jedyną grupą, na której poparcie król mógł liczyć było duchowieństwo, a zwłaszcza jezuici 

(związane było to z jego próbami przywracania wpływów katolicyzmu). 

 

3. Wojna ze Szwecją w I poł. XVII wieku: 

a) przyczyny: 

- król nadal rościł sobie pretensje do tronu szwedzkiego i usiłował go odzyskać, 

- stawką walki było też dominium Maris Baltici, czyli panowanie nad Morzem Bałtyckim, 

b) ważniejsze bitwy: 

- 1605 r. zwycięstwo polskie pod Kircholmem pod dowództwem hetmana Jana Karola 

Chodkiewicza (spory udział w tym miała husaria), 

- zwycięstwo polskie w bitwie morskiej pod Oliwą w 1627 r.  

c) efekty: 

- niekorzystny dla Rzeczpospolitej rozejm w Starym Targu (1629 r.) i korzystniejsze 

porozumienie podpisane w Sztumskiej Wsi w 1635 r. 

 


