Klasa 4 a. Historia Polski do 1980 roku.
Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: monika.kleska@op.pl lub
zdjęcia wykonanych zadań na telefon 660 676 696. Proszę o wpisywanie na przesyłanych
pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część V. Potop szwedzki – obrona Jasnej Góry 1655 rok.
Przypomnienie wiadomości.
Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Jan Zamoyski była założycielem Zamościa.
- Królowie polscy darzyli go zaufaniem.
- Sercem Zamościa był Ratusz.
- Jan Zamoyski opracował plan wojny z Rosją.

W 1655 roku Szwedzi zajęli część Polski – błyskawicznie. Historycy nazwali ten fakt
„potopem szwedzkim”.
Jedyną niezajętą twierdzą był klasztor na Jasnej Górze. Szefem zakonników – przeorem – był
Augustyn Kordecki. Nie wierzył Szwedom. Ukrył obraz Matki Boskiej na Śląsku, zakupił
broń, proch i powiększył liczbę załogi do 160 żołnierzy (pomagało im około 140 zakonników
i szlachty). Wróg posiadał około 3 tysięcy ludzi. Jeden obrońca klasztoru przypadał na 30
Szwedów. Oblężenie zaczęło się 8 listopada 1655 roku. Skończyło się z 26 na 27 grudnia
1655 roku. Kto wygrał? Jesteś ciekaw – czytaj dalej…
Szwedzi mieli dostęp do żywności, posiłków. W grudniu wsparła ich artyleria oblężnicza.
Mieli przewagę. Klasztor był jedynym miejscem, niezajętym przez wroga w Polsce. Król
Polski Jan Kazimierz uciekł, część Polaków przeszła na stronę Szwedów. Sami przeciw
wszystkim – znikąd pomocy. To po co walczyć? Walczyć należy, zawsze jest jakaś szansa.
Obrońcy Jasnej Góry robili wypady. Zniszczyli składy prochu, uszkodzili dwie armaty
oblężnicze. Zakonnicy, którzy pomagali obrońcom – to weterani wojenni, doskonale znali się
na obsłudze armat. Zapasy były, więc będziemy się bronić. Super! Bić Szweda! Z Jasnej Góry
przenikały wiadomości, że Szwedzi chcą zniszczyć obraz Matki Boskiej, a Ona Sama, będąc
na niebiosach przenosi pociski nad klasztorem. Szwedzi widząc opór obrońców, rozpoczęli
odwrót. Po tym zwycięstwie Jasnej Góry, król powrócił do Polski, Polacy porzucili Szwedów.
Rozpoczął się proces wyzwalania Polski z rąk nieprzyjaciół.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Kto wygrał walkę o Jasna Górę?
2. Podaj odległość z Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy.
Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

