
 

 

kl.4 

Temat: Jan Zamoyski- druga osoba po królu. 

 

1)Przepisz tytuł nowego działu: Wojny i upadek Rzeczypospolitej. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 76-78. 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1. Zdolny młodzieniec : 

Jan Zamoyski urodził się 19 marca 1542 r. w Skokówce. Jego ojciec był kasztelanem chełmskim, 

natomiast jego matka – Anna Herburtówna, zajmowała się domem. Naukę rozpoczął w szkole w 

Krasnymstawie, ale gdy miał trzynaście lat, został wysłany na studia za granicę; od 1555 do 1559 

przebywał na dworze królewskim w Paryżu. Już w tym młodym wieku uczęszczał na wykłady na 

Sorbonie i Collège de France. W 1559 r. na krótko był w Polsce, a następnie uczęszczał na 

Uniwersytet w Strasburgu; po kilku miesiącach przeniósł się na Uniwersytet w Padwie, gdzie od 

1561 r. studiował prawo i otrzymał doktorat w 1564 r 

Szczególnie pociągała go polityka. Dzięki temu znalazł się na dworze królewskim Zygmunta II 

Augusta. Został tam sekretarzem króla. 

2. Polityk i wódz.  

Gdy Stefan Batory został królem Polski wówczas Zamoyski osobistym zaufanym Batorego, jego 

doradcą  i  pełnił funkcję kanclerza.  

Zamoyski, kontrolując objął  urząd kanclerza, jak i urząd Wielkiego Hetmana, był jednym z 

najpotężniejszych ludzi w kraju, uzyskał bowiem  zarówno władzę Wielkiego Hetmana (głównego 

dowódcy sił zbrojnych), jak i kanclerza, wtedy to właśnie połączonych po raz pierwszy w rękach 

jednej osoby. Był odpowiedzialny za większość polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych mężów stanu w historii Polski. 

 

3. Zwycięstwo nad Rosją. 

 W 1579 rozpoczęła się wojna z Rosją. Stefan Batory zgromadził potężną armie, która posiadała 56 

tysięcy żołnierzy oraz 160 dział. W 1579 roku 11 sierpnia rozpoczęło się oblężenie Połocka przez 

siły polskie. Oblężenie trwało zaledwie 20 dni, gdyż Rosjanie poddali twierdze. W roku 1580 

wojska polskie zdobyły Wielkie Łuki, a w roku 1581 wojska polskie rozpoczęły oblężenie Pskowa. 

Choć Batory nie mógł zdobyć Pskowa, to osłabił on na tyle Cara, że ten poprosił o rozejm. Rozejm 

został podpisany 15 stycznia w 1582 roku w Jamie Zapolskim. Wojna zakończyła się zwycięstwem 

Batorego. 

 

4) Zapoznaj się z obrazem Jana Matejki , Stefan Batory pod Pskowem str. 77. 

5) Obejrzyj film o obrazie:  

https://www.youtube.com/watch?v=1dBh6Asc5tM 

 

6)Założenie Zamościa. 

Jan Zamoyski w ciągu swojego życia zgromadził ogromny majątek. Pozostawił po sobie 11 miast i 

ponad 200 wsi i dzierżawionych dóbr królewskich – 12 miast i 612 wsi. Jednym z miast założonych 

przez Jana Zamoyskiego jest  miasto założone w 1580 roku - Zamość ( nazwa na cześć nazwiska 

założyciela).  

Zamość nazywany jest  "Perłą Renesansu" i "Padwą Północy" ( dzisiaj  miasto powiatowe położone 

na Wyżynie Lubelskiej) . 

 

7) Obejrzyj film : Historia Zamościa: 

https://www.youtube.com/watch?v=F0PUctj6HzQ 
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