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PLAN SPOTKANIA

 DZIEŃ PIERWSZY

 Wykład

 Warsztaty retoryczno-

negocjacyjne

 Warsztaty aktorskie

 DZIEŃ DRUGI

 Gra negocjacyjna

 Debata oksfordzka



WYKŁAD



DYPLOMACJA 

I NEGOCJACJE  - SKOJARZENIA



RZECZPOSPOLITA 

W XVII WIEKU 



ZYGMUNT III WAZA



NAPADY TATARSKIE



SKALA ZNISZCZEŃ



IMPERIUM 
OSMAŃSKIE



TURECCY 

SUŁTANI

Osman II                                                 Mustafa





JANCZARZY – TURECCY 

PRETORIANIE





PŁONĄCE 

POGRANIC

ZE

CHOCIM

PŁONĄCE POGRANICZE

1. - Rzeczpospolita

2. - Imperium Osmańskie

3. - Dzikie Pola

4. - Chanat Krymski 

5. - Mołdawia i Wołoszczyzna

6. - Siedmiogród



CHOCIM

DZIEDZICTWO 

WSPÓŁCZESNEJ 

RUMUNII I MOŁDAWII



ROK 1620



HETMAN WIELKI KORONNY 

STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI 
GINIE W CZASIE WYPRAWY CECORSKIEJ W 1620 ROKU



WOJNA Z TURCJĄ 1621



BITWA CHOCIMSKA





KTO
WALCZYŁ PO 
NASZEJ
STRONIE?



6. KOZACKA SPECJALNOŚĆ
Zaporoskich Kozaków ośm tysięcy upatrzywszy ciemną burzę w nocy, cicho z kosami a z

rohatynami wpadło do obozu niższego tureckiego, co był nad samym Dniestrem. Zdybali

śpiących wszystkich, nakłuli ich w namiotach, pokarali; baszy namioty rozszarpali, w jegoż

własnym namiocie regestra i komputy wojskowe wzięli (...), także pułku jego chorągiew

wielką czerwoną ze złotą skofią pięknie robioną odjęli, koni do dwóchset, wielbłądów

trzydziestu przegnali do taboru swego, i tak z tą korzyścią bez szkody wielkiej z

prędkością i cichością wrócili do swych.”



ROZEJM POD 

CHOCIMIEM

Rzeczownik odczasownikowy 
(por. st.pol. rozjąć 'odłożyć, 
odroczyć, przesunąć na 
późniejszy termin'); zob. jąć



CZAS NAGLI

Z Kozakami do tej doby nie było nic skończonego, było czasu dosyć i nazbyt do tranzakcyi z nimi. P. Obełkowski nierychło z

pieniądzmi odprawiony, na czas zjechać nie mógł, in terim , jakom wczoraj miał wiadomość Saydaczny umarł, tak wierny i

addictus W K.M . i Rzptej hetman zaporoski za którego władzą, jako snadniej było transigere z Kozakami, to już łatwie

uważyć. Teraz Pan Bóg to wie, co za hetmana sobie obiorą, verisimile bardzo, jako że najswawolnięjszego, bo i natura ich tego

requirit, i rygor przeszłego bardzo im był ciężki i do dziwnych rzeczy ztamtąd prędziućko przyjść może.Wykradło się ich snać

do Dońców nie mało, i poszli z nimi na morze, to tu zaraz Turcy irytowani będą. Do Ordy poseł WKM. nie jest

odprawiony, ani Dzian Anton jest odesłany, czem się car bardzo uraża, i są wiadomości od więźniów z Perekopu i Białogrodu,

którzy do swoich powinnych piszą, że się i car i Gałga na wojnę gotują, urażeni tern, że ich posłów tak długo trzymają,

ponieważ oni posła WKM. już dawno wypuścili, i czekają tylko przyczyny od nas. Temu wszystkiemu, mojem zdaniem tak

succurri może, iż n aj pierwej zabiegać trzeba tureckim rzeczom, potrzeba abyś W KM . rozkazał napisać bratu memu, jako

naznaczonemu posłowi, i posłać jako najferventius do wezyra;

Ks. Jerzy Zbaraski do króla, maj 1622 rok



POSELSTWO KRZYSZTOFA ZBARASKIEGO

Jaki powinien być wzorowy poseł?



MIEJSCE POCHÓWKU ZBARASKIEGO



DRAGOMAN KRZYSZTOF SEREBKOWICZ



ORMIANIE 
W POLSCE



PAS KONTUSZOWY 
ELEMENTEM 
POLSKIEGO STROJU 
NARODOWEGO



PIERWSZA NA ŚWIECIE 
GRA O PASACH 
KONTUSZOWYCH

Gra dla 2 do 4 graczy w wieku od 

10 lat

Czas rozgrywki: 30-60 minut



WSPÓŁCZESNA ARMENIA

Z czym nam się kojarzy?



DŁUGA DROGA



AUDIENCJA 
U SUŁTANA W KONSTANTYNOPOLU



UPOMINKI

Nie lada jak o mnie perculit wiadomość wczorajsza, którąm miał ode dworu, że ktoś udał to W K M ., iż za zginieniem

pospołu z Osmanem cesarzem tureckim urzędników jego tych , którym pieniądze, upominki ex pacta pod Chocimem

obiecano, nie trzeba posyłać tych pieniędzy przez mego b r a ta, iżeś tę sumę WKM. zatem miał rozkazać Imci panu

podskarbiemu koronnemu na żołnierza obrócić. Niechaj mi odpuści ktokolwiek był konsultor te g o , że się źle z

rozumem i wiadomością porachował. Magistratus nie umierają nigdy, choć pan umrze quocunque casu, gdyż za

nastąpieniem drugiego coraz insi creantur. Zaczem tegoż, co pierwszym w paktach obiecano, upominać się mogą i

pewnie będą, bo i pacta te teraźniejszym są bardzo dobrze wiadome i hodzia nieboszczykowski, który był jeszcze

superstes, był przy wszystkim i pisarze, którzy pakta te spisywali u zabitego wezyra zostali;

Jerzy Zbaraski do króla, sierpień 1622 r.



NEGOCJACJE

Status Mołdawii

Sprawa Kozaków Zaporoskich

Tatarzy

Upominki



TRAKTAT POKOJOWY





RATYFIKACJA TRAKTATU


