
WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE I 
POLSKO-TURECKIE W XVIIIw. 



PRZYCZYNY WOJNY POLSKO-
SZWEDZKIEJ 

 XVII wiek-  Szwedzi byli największym wrogiem 
Polski 

 Polska i Szwecja chciały zdobyć przewagę nad 
Morzem Bałtyckim, ponieważ drogą morską 
odbywał się handel; oznaczało to więc, że to 
państwo , które miało większy dostęp do 
morza było w lepszej sytuacji 

 Konflikty między Polską i Szwecją 
spowodowały wybuch wojny 



POTOP SZWEDZKI 

 1655-1660 – potop szwedzki, czyli czas, w 
którym Szwedzi bardzo mocno zaatakowali 
Polskę i odebrali jej wiele ziem 

 

 Wśród Polaków walczyli biedni chłopi, 
mieszczanie oraz bogatsza szlachta 

 

 Stefan Czarniecki- wybitny dowódca armii 
polskiej 



Ciąg dalszy 

 

 1655- obrona klasztoru na Jasnej Górze: 
zwycięstwo Polaków pod dowództwem 
Augustyna Kordeckiego przeora zakonu 
Paulinów 

 

 1660- podpisanie pokoju w Oliwie między 
Polską i Szwecją; Polska utraciła wiele ziem, 
ale Szwedzi opuścili Polskę 



  Dziękuję bardzo 

 

za uwagę Mateusz 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 



OBRONA KLASZTORU NA JASNEJ 
GÓRZE 



WOJNY Z TURCJĄ 

 Turcja była drugim wrogiem Polski 

 

 1683- atak armii tureckiej na Austrię; cesarz 
Austrii poprosił o pomoc króla Jana III 
Sobieskiego 

 

 12.09.1683- zwycięstwo Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem 



JAN III SOBIESKI 



 HUSARIA POLSKA 



ROLA HUSARII POLSKIEJ W WOJNIE 

 Dzięki husarii Polacy odnieśli kilka zwycięstw 

 Broń husarii: 

 kopia (od 1m do 5m) 

Hełm 

Zbroja 

skrzydła 



SKUTKI WOJEN 

 Polskie miasta i wsie były zniszczone 

 Liczba ludności zmniejszyła się 

 Wśród ludzi panowały choroby i głód 

 Szwedzi wywieźli z Polski wiele kosztownych 
przedmiotów i dzieł sztuki 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

• 1. Proszę narysuj husarza oraz opisz elementy 
jego stroju 

 

• 2. Proszę połącz postaci A, B, C z opisami, czyli 
który opis pasuje do danej osoby (zdjęcia i 
opisy na następnych stronach slajdu) 



JAN III SOBIESKI – POSTAĆ „ A” 



KSIĄDZ AUGUSTYN KORDECKI- POSTAĆ 
„B” 



STEFAN CZARNIECKI – POSTAĆ „C” 



CIĄG DALSZY-OPISY POSTACI 

a) Dowódca wojskowy i król Polski 

b) Dowodzenie obroną Jasnej Góry 

c) Przeor klasztoru zakonu Paulinów 

d) Walki ze Szwedami w trakcie potopu 
szwedzkiego 

e) Zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem 

f) Dowódca wojsk polskich 


