
Konflikty z Rosją i Turcją 

1. Czas „Wielkiej Smuty” w Carstwie Rosyjskim, czyli kryzys wywołany problemami w obsadzeniu 

tronu: 

a) pod koniec XVI wieku po śmierci cara Iwana Groźnego władzę przejął jego doradca Borys 

Godunow (najprawdopodobniej z jego rozkazu zamordowano prawowitego następcę tronu – syna 

Iwana – Dymitra), 

b) niebawem w Rosji pojawiła się informacja, że chłopiec przeżył zamach, wkrótce cudownie 

ocalony „carewicz” przybył do Rzeczypospolitej i starał się uzyskać poparcie polskich magnatów 

w jego wyprawie po carską koronę, 

c) dzięki pomocy polskich magnatów (król Zygmunt III Waza nie angażował się bezpośrednio, 

choć był mu przychylny) Dymitr zwany Samozwańcem dotarł do Moskwy i po śmierci 

Godunowa objął tron – jego rządy trwały jednak krótko (mieszkańcy Moskwy zbuntowali się 

przeciwko niemu – zdobyli Kreml i zabili Dymitra) 

d) władzę przejął Wasyl Szujski, a co jakiś czas pojawiali się kolejni cudownie „ocaleni” prawowici 

Dymitrowie – koniec tych kryzysów nastąpił w 1613 r. 

 

2. Wojna z Rosją: 

PRZYCZYNY NAJWAŻNIEJSZE 

MOMENTY 

SKUTKI 

- podpisanie przez cara Wasyla 

Szujskiego sojuszu ze Szwecją 

budziło obawy króla Zygmunta 

III Wazy, 

- polski król chciał zawarcia 

unii z państwem rosyjskim 

- 1610 r. – bitwa pod 

Kłuszynem (zwycięstwo polskie 

pod dowództwem hetmana 

Stanisława  Żółkiewskiego) 

- zdobycie przez Polaków 

Smoleńska i wkroczenie do 

Moskwy (krótkie panowanie – 

wypędzeni zostali w 1612 r.) 

- pokój w Polanowie (1634 r.) – 

pod panowaniem polskim 

znalazły się ziemie: smoleńska, 

czernihowska i siewierska 

(wówczas Rzeczpospolita 

miała największą w dziejach 

powierzchnię) 

 

3. Zaporoże i kozaczyzna: 

a) na południu Ukrainy (południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej) rozciągał się pas ziemi, 

oficjalnie należący do Rzeczypospolitej, ale w rzeczywistości niepodlegający niczyjej kontroli 

(nazywano go Dzikimi Polami i Zaporożem), 

b) Dzikie Pola stały się ojczyzną Kozaków (w ukraińskim jęz. słowo to oznaczało „awanturnika”), 

c) Kozacy słynęli z odwagi, z czasem stworzyli wspólnotę – „kozaczyznę” i na czas wojen 

wybierali spośród siebie „atamana”, 

 

4. Wojna z Turcją: 

PRZYCZYNY NAJWAŻNIEJSZE 

MOMENTY 

SKUTKI 

- Kozacy wyprawiali się na 

Turcję, o co sułtan miał 

pretensje do polskiego króla 

(ten jednak nie dysponował 

siłami, aby móc z tym zrobić 

porządek) 

- polski król nie chciał też psuć 

swoich relacji z Kozakami, 

gdyż ochraniali oni południową 

granicę przed Tatarami 

- 1620 r. – bitwa pod Cecorą 

(klęska Polaków i śmierć 

hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego), 

- 1621 r. – bitwa pod 

Chocimiem (Jan Karol 

Chodkiewicz zmusił Turków do 

zawarcia pokoju) 

- utrzymanie stanu posiadania 

sprzed wojny, 

- Polacy mieli pilnować 

Kozaków, a Turcy zapobiegać 

najazdom Tatarów, 

 


