
Proszę do 25 marca br. o zapoznanie z załączonym treściami podręcznikowymi, a następnie 

rozwiązanie adekwatnych zadań z kart pracy (w przypadku kl. IV zadania w podręczniku).  

Są to materiały obowiązkowe, więc większość z Was ma je już w wersji papierowej. Nie mniej jednak 

przesyłam wersję elektroniczną. 

W razie trudności ze zrozumieniem treści lub znalezieniem prawidłowych rozwiązań proszę o kontakt 

email: info@lekcje‐historii.com i/lub Skype: wojtek5324 w czasie, jaki jest przewidziany na lekcje.  



KRYZYS MONARCHII PIASTÓW
Boiesław Chrobry razszerzyl granice pańStWa piastowskiego. Wolowniczy właclca
prowadzlł wo]ny z nieoma] wszystkim] sąsiednimi państwami, nawet z cesarstwem,
Utrzymanie Iicznej druzyny wojów było jednak kosztowne, a następstwa prowa-
dzenia nieustannych konfl]któW okazały Się groźne. Jak Z rosnąCymi wyzwaniami
poradzlli sobie następcy Chrobrego - lvieszko ll i Kazimierz Odnow ciel?
Jakie były skutki ambitnej polityki pierwszych P]astów dla jch pocldanych?
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1025 r
koronac]a
Mieszka ]

1034 r.

śmierć
Mie§Zka ll

1031-1032
lządy Bezpryma

-
1032 r.

powrót do kraju
Miesżka ll

1040-1058
panoWanie
każ m]erza odnowicela

1040
1038 r
na]ażd czeskego ksi9cia
Bż etyslawa

],1j PANOWANIE MIESZKA lI
Polityka podbojów prowadzona przez Bolesława Chro
brego sprawiła, że państwo piastowskie było otoczone
wrogo nastawionymi sąsiadami, Wyczekiwali oni
tylko na odpowiednią okazję do rewanźu. Zdawał
sobie z tego spfawę syn Chrobrego - Mieszko II, ko,
ronowany na króla wkrótce po śmierci poprzednika
w 1025 r. Nowy władca uznał, że najlepszą obroną jest
atak i uderzył w 1O28 r. na wschodnie obszarv Niemiec.
Odnosił sukcesy nawet wtedy, kiedy do walk prze,
ciwko niemu włączył się książę czeski. Siły polskiego
lróla okazaly się iednaL niewystart zaiące. gdy iego
kraj zaatakował r.ównież ruski książę Jarosław Mądiy.
Wspólna akcja nieprzyjaciół doprowadziła do tego, że

cesarz opanował Łużyce, wiadca Rusi Grody Czer-
wieńskie, Czesi - Morawy, a Węgrzy - ziemie obecnej
Słowacji (i031 r.).

Na dodatek niepowodzenia wojenne uaktywniły
wrogów Mieszka Il wewnątrz kraju, Na ich cze]e
stanął starszy, przyrodni brat króla - Bezprym. |uż
wcześniej został on zesłany do wloskiego klasztoru,
lecz opuścił miejsce odosobnienia i porł,rócił do Pol,
ski, Bezprym przelął rządy, a Mieszko Il w 1031 r.
musiał uciekać do Czech. Tam zostai uwięziony przez
czeskiego władcę, z którym do niedawna toczył wojnę,
a następnie okrutnie okaleczony.

' ! r.

Mieszko ll i Matylda
Do naszych cZaSóW ZaChowała się kopia ryciny przedstaw ające]
drugiego króIa Po ski - N4ieSZka ll, oryginał, który Zaginął, Znajdował s]ę
W ks]ędze podarowane] po]sk emU Wladcy przezksiężnę Lotaryngii -
lV]atyldę, cenny dar d]a Mieszka il n]iał ZachęCić 90 do sojUsZu Z ;ie
mieckimi książętami WystępLrjąCyrni przeciwko cesarzowi,
ostatecznie Wpiątanie Się W spory WeWn ęIrZnę Rzeszy przyczynilo
Się do szeregu k]ęsk l\l eszka l] i Utraty korony królewsk ei, W ksiedze
7acnowa,a Się dedvkacja ola Mies7ńa l, W 

^ 
orei ohreś|ono go jak

Władcę dea nego, który W sposób łagodniejSZy od o]ca nawraoał pogan
na chrześcjaństwo, Wiadomo róWnież Stamtąd, że był Wykształconv
pol'a'1 C,/yta. 7-a| ncilę ora/ g.ekę, Byly Io W l..nIVr C7as,A _riejęi
nośc rzadko spotykane u Włac]cóW.

E .", ,, ,Io,/. dc lo'o-/. d \ch Vips, l,d l

a h,-tarczal xoaek ńatyldy?

Matylda E ofiarowująca Mieszkowi Il E
kodeks litLlrg]czny, Wadca Z insygn am na
tron]e,
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Początki chrześci,iaństwa W Polsce
chrystianizacia pańsiwa pierwszych PlaSióW prZeZ

dług CZaS była jedynie powierzchowna. o9raniCZała

s ę clo Władcy, jego dworu, moznyoh i WojownikóW

Z Cjruzyny ksiąZęcej, Prosta Udnośc niechętnie

rezygnowała Z dawnych wierzeń, których WyZna

Wania Zakazywano, Ponadto była obciążana kosz

tami Utrzymania powsta]ącej organizacji kośclelne],

W tym budowy ko|ejnych śWiątyń W najwazniejszyoh
grodach monarchi, Budow]e te prawdopodol]nie

bogato Wyposażano ] Zdol] ono, tak aby Zaman]festo

Wać potęgę nowego, chrześc iańSklego Boga, Temu

n,]iały SlUżyC niezwykle Cenne dary m,in, d a katedry

gnieźn eńskle], W której Znalazł Się krzyż ze szczerego

Złota, Ważyć miał tyle samo, ]le jego ofiarodawca

Bo esław chrobry.

E jx-jr",ffil:fiwszych P astóW odnos li s ę

I(rótkie panowanie Bezpryma przyniosło Polsce

duże stlaty polityczne. Odesłał on bowiem polskie

insygnia koronacy.jne cesarzowi, rezygnuiąc tym
samym z tytułu królewskiego i niezależności. Bezprym

wszczął represje wobec przeciwników politycznych.

Z tego powodu naraził się wielu wpływowym oso-

bom i ostatecznie został zamordowany przez własnego

dworzanina w 1032 r, Do kraju powrócił wówczas

Mieszko ll, któremu udało się odzyskać władzę, lecz nie

był w stanie odbudować już swojej dawnej pozycji na

arenie międzynarodowej. Cesarska zgoda na ponowne

objęcie rządów kosztowała go w końcu zrzeczenie się

tytułu króla. Spełnić musiał również żądania swoich

braci i innych krewnych, co w konsekwencji oznaczało

tymczasowy podział państwa na kiIka dzielnic.

KRYZYS MoNARCHll PtAsTóW ,n

KRYZYS WEWNĘTRZNY
PAŃSTWA PIASTÓW

Ciągłe wojny prowadzone przez pierwszych Piastów

przynosiły władcy i jego drużynie znaczące łupy, Po-

ciągały jednak za sobą olbrzymie koszty, które ponosili

poddani. Oddziały zbrojne musiały być utrzymywane
cały czas, również w przerwach między działaniami
wojennymi. \ł'iadomo też, że wielkie koszty pochła-

niała ówczesna dyplomacja, przede wszystkim dary
przekazywane innym władcom. Zlazd gnieźnleński,

podczas którego Bolesław Chrobry postanowił olśnić

przepychem gości z zagranicy, okazał się bardzo kosz-

towny, Również budowanie nowych, murowanych bu-

dowli było wielokrotnie droższe od wznoszenia drew-

nianych siedzib,
Łupy wojenne władców nie pokrywały tych wydat-

ków. Głównym źródłem dochodów Piastów stały się

więc coraz wyższe daniny nakładane na chłopów. Nie
byli oni jednak przyzwyczajeni do tego rodzaju obcią,

żeń, nieznanych w czasach plemiennych. lch sytuację

dodatkowo pogarszały ciężary ponoszone na rzecz po-

wstającej organizacji kościelnej. Budziło to gniew i nie-

uchronnie prowadziło do buniów.
Nie mniejsze niezadowolenie narastało wśród moż-

nych, czyli najbardziej wpływowych i najbogatszych

mieszkańców państwa piastowskiego. Choć ich wy,

soka pozycja społeczna i majątek całkowicie zależały

od łaski książęcej i dzięki niej wiele zyskiwali, coraz

mlllej chęlnle patrzlli na ciągle umacnianie się pozy-

cji władcy, NaIeży pamiętać, że byli oni przedstawicie,

Iami rodów stojących blisko księcia jeszcze w czasach

plemiennych i mających wpływ na losy wspólnoty.

Ponadto cechy charakteru pierwszych królów Polski,

którzy nie tolerowali jakiegokolwiek sprzeciwu, po-

wodowały, że możni poczuli się pozbawieni dotych-

}rody Czer-
mie obecnej

uaktywniły
a ich czele
zptym. |uż
: klasztoru,
ócił do PoI-
ll rv 1031 r.

lziony przez
oczył wojnę,

Ikowi llĘ
a- ]n,]i na

STOSUNKI POLSKO-RUSKIE W XI W
Relacje pomiędzy władcami polskimi i |aroslawem Mądrym, wielkim księciem Rusi I(ijowskiej,

wielokrotnie się zmieniały.

Rok 1031. Jarosław i Mścisław zebrąli wcljów mnogich, po-

szli ną Lachów lPolaków] i ząjęli Glody Czerwieńskie
znowu, i spustoszyli ziemię lacką i mnóstwo Lachów przy-

wiedli |w niewo\ę) |...].

Rok 1043. [...] W tych też czasach wydał Jarosław siostrę

swo74 |Dobronegę) za Kazimierza i dął l(azimierz zą

źródlo, Paflieść minianych lat. Nąslarsza kranika kjjo 7ska, tłum, F. Sieljck, Wrocław 2005, s, 1.]2,]3J ] - '-

P r. lrzedstaw, 1ak zmieniały się stosunki poisko,tuskie rł, latach 30, i 40, Xl w,

2. Podaj, w jaki sposób zostal umocniony sojusz l(azimierza z }arosławem Mądrym,

wiano |posag] ludzi ośmiuset, których zabrał clo niewoli
Bolesław |Cb,robry], zwy ciężywsą: ląrosława. |...]
1047. Jarosław poszedł na Mazowszan i zwyciężył ich,

i kniazia |księcta) ich zabił Mojsława |Miecl.awa), i pod-

dał ich l{azimierzowi.
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KAZIMIERZ ODNOWIClEL
1016 I05a

Po]Sk ksiąZę, który spra
WoWał WładZę W pańStwie
W latach 1040-1058, Zyskal
prZydomek,,odnowiCiel",
pon]eważ w trakce jego
rZądóW doszło do odbu-
dowy pańStWa po kryzysie
po]]tyCZnym i poWStaniU
ludowym, Z małZeńStwa
z księżniczką rUSką Do-
bron]egą doczekał s]ę SZe

LEGENDA

Zienie utncone przez Kró€sbło Pokk€ na lze.ż:

f] NierniecW 103] t

śCiorga dz]eci, Spośród któryoh dWóCh synóW, Bo-
lesław Smiały i Wtac]ysław Herman, objęło następn e
WładZę W PolSCe,
Panowanie Kazin]ierza scharakteryzował po]sk] histo
ryk Benedykt Zientala: Pad Wielama Względamj przy-
pomina swega pradziada l\,,4ieszka l: trzeźWą katkulacją
palityczną, dostosawaniem Celów da aktualnych moż
lwośCi, Wysuwaniem realnych osiągnięć przed spekta
kularne WyCZyny i blask Wspaniałych gestóW.

POLSKA ZA KAZIMIERZA ODNOW|CIELA

cZaSowego znaczenia. Niezadowoleni byli również
członkowie dynastii, którzy utracili szanse na objęcie
tronu, Na początku rządów Boleslaw Chrobry pozbył
się macochy i przyrodnich braci. Sarn jednak ze swoich
małżeństw doczekał się nie iylko dzjedzica korony -
Mieszka ]I, lecz Łakże innych synów. Oni też nie go-
dzili się na całkowite odsunięcie od udziału w rządach,

,.], PoWSTANIE LUDoWE
W momencie śmierci Mieszka ll w 1034 r. jego pań,
stwo co prawda było znowu zjednoczone, a]e bardzo
osłabione, Autolytet dynastii zmalał w wyniku walk
o tron. Syn i spadkobierca Mieszka II - Kazimierz -
musiał uciekać z kraju, aby ratować życie, 'W Polsce
zanikła władza państwowa i wybuchło pow§tanie
ludowe, wyrł,ołane przez chłopów Gniew skierowali
zarówno przeciwko możnym i ich siedzibom, jal( też
duchowieństwu, kościołom i klasztorom. Doprowa,
dziło to do upadku organizacji państwowej i kościel-
nej na większości ziem polskich i powlotu do wierzeń
pogańskich. Na znajdujący się w stanie rozkładu kraj
w 1038 r, na.jazdu dokonał czeski książę Brzetysław.
Nie napotykając oporu, zdobył i złupił \łielkopolskę,
w tym grody w Gnieźnie, Poznaniu i Gieczu, które

salryćk|,

o
ź

f] cżech W |atach ]03] ]039

E Węgier do ]029 r,

E księstwa kłowskego W ]03] r

] ] ziemie §amodzielrr€ od ]03s l,

r l obszdl ob]ęty poganslim powslan €rn! Udowym W latach l03i 1039

E pań§two Kazinrierzd odnowciela W ]039 t

. granice Klólestwa Poski€qo W ]025 t

- 
glanic€ pań§twa Kazimierza odnowici€]a W ]058 r,

nd ażd l5iecia Czesk€oo BżetvdżW.*--.. 
na Pokle ń rnlR l '

t6 d,Cybókuo-Wd ib JUp5Md ra 7ea,d,h pols.,

01)
zWlĄżE(
WltLEcKl

f r. Wymień krainę, która w latach
30, Xl w. usamodzielniła się
i za l(azimierza odnowiciela
nie została ponownie przyłą-
czona do polski.

2. Wymień biskupstwa z cżasów
Bolesława Chrobrego, które
przestały funkcjonować
w wyniku kryzysu państwa
piasto\Ą,skiego,

210
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dotąd stanowiły centrum piastowskiej monarchii. Na-
pastnicy upro],vadzili w niewolę część ludności grodów
i zdobyli bogate łupy, głównie rabując świątynie. \ł'y-
wieźli relikwie św Wojciecha, szczególnie cenne dla
istnienia niezależnego arcybiskupstwa w Gnieźnie.
Dodatkowo w drodze powfotnej Brzetysław przyłączył
do Czech Śląsk. W tej sytuacji;edynym obszarem, gdzie

zachowały się struktury władzy, było Mazowsze, rzą-

dzone ptzez Mieszka Il - Miecława.
Całkowity rozpad Polski zaniepokoił jednak jej są,

siadów. Co prawda byli oni wrogami ekspansywnej
monalchii Bolesława Chrobrego i Mieszka I1, ale oba,
wiali się blis}<iego sąsiedztwa ogniska buntu przeciwko

chrześcijaństwu i władzy. Powstanie ludowe rozlać się
mogło także na ich kraje. Ponadto cesarz Henryk IIl
był niezadowolony z nadmiernego wzrostu znacze,
nia swo)ego czeskiego Iennika. Dlatego wygnany syn
Mieszka lI l(azimierz - mógł Iiczyć na pomoc swo-
jego krewnego - cesalzal który przydzielił mu silny
oddział niemieckich rycerzy. Na ich czele I(azimierz
powrócił do kraju w lO40 r. I(siążę uzyskał też wspar-

cie ruskie i węgierskie.

,€ PANOWANIE
KAZI MlERZA ODNOWICIELA

Siedzibą I(azimierza ustanowiono l(raków, ponieważ

dotychczasowe główne ośrodki władzy w 'Wiell<opoI,

sce zostały zniszczone przez Czechów, Władca szybko
odzyskał Wielkopolskę. Przy pomocy Iaroslawa Mą-
drego, którego siosilę pojął za żonę, pokonał również
rządzącego na Mazowszu Miecława, Ponadto dzięki
poparciu cesarza udało mu się odzyskać władzę nad

Śląskiem, )ednak wiązało się to z koniecznością płace-

nia trybutu księciu czeskiemu. Państwo polskie zostało

odbudowane, lecz jego granice nie obe.jmowały daw-

nych zdobyczy Bolesława Chrobrego.
Zrujnowana monarchia potlzebowała Iównież

zmian w organizacji wewnętrznej. Na nowo wzno-
szono grody, ale były one mniejsze od tych znisz-
czonych podczas niedawnych najazdów i powstania

KRYZYs MoNARCHll PIA5TOW

Kazimierz odnowiciel Wracający do Polski żosta] prżedstawiony

na obraz e Wojciecha Gersona, symbo icznie ukaża|a la zrl szQże,
niazw ązane z |ąazdami i odejśc e od chrześciiaństwa,

abraz alejny, Palska, XlXw,

ludowego. Zmianom uległa także organizacja woj-

skowa zniknęła książęca drużyna rozumiana jako

stała siła zbrojna. Na znaczeniu zyskali jednak wojo-

wie, którzy w zamian za służbę zbrojną na wezwanie
władcy otrzymali od niego ziemię.

Odtwarzano też organizację kościelną, niezbędną
do funkcjonowania średniowiecznej monarchii. Poza

biskupstwem w l(rakowie, które przetrwało okres
zamętu, udało 5ię plzy pomocy władcy odtworzyć bi-
skupstwo we Wrocławiu. Natomiast nie została w tym
czasie przywrócona metlopolia gnieźnieńska, pozba-

wiona relikwii św Wojciecha. Po powstaniu ludowym
obszary piastowskiego państwa na nowo trzeba było

objąć działalnością misyjną, Miały temu służyć klasz-

tory benedyktyńskie założone w Tyńcu pod Krakowem

i w Mogilnie pod Gnieznem.
Ze względu na zasługi dla odbudowy państwa pol-

skiego książę I(azirnierz zyskał przydomek Odnowiciela.
Wymownym świadectwem tego, jak bardzo pogorszyła

się pozycja Polski, był fakt, ze świadomy tego osłabienia

I(azimierz Odnowiciel nie dążył do sięgnięcia po króle,"v-

ską koronę i zadowolił się godnością książęcą,

- c]ostojnik dworski, którego zac]an em bylo żapewnjać Wladcy jego otocżen u żaopatrzen]e W napo]e.

1. Wymień zewnętrzne i wewnętlzne przyczyny osłabienia Polski po śmierci Bolesława Chrobrego.

2, Wyjaśnij, dlaczego sąsiedzi piastowskiego państwa udzielili pomocy I(azimierzowi Odnowicielorti,

Podaj przykłady tej pomocy.
3. Wyjaśn9, czymI{azimierz zasłużył na przydomek ,,Odnowiciel".

DLA ZAI NTERESOWA NYCH
M. I(, Barański, Dyłastią Piastów w Palsce, \Varszawa 2006,

Piastowie. Leksykan biograficzny, red. S. Szczur, I(. Ożóg, l(raków 1999,



Kryzys monarchii Piastów

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę ,,P" przy zdaniach
prawdziwych, a ,,E" - plzy fałszywych,

1,
Nłieszko ll był jedynym synem Bolesława Chrobrego, który przeżył ojca i mógl sobie rościć
prawa do tronu.

Ponieważ Mieszko ll obawiał się alakU Wojsk cesarskich, Wkrótce po koronacji Wzmocnił
soiusz z Władcami Rusi i czech.

l\,4ieszko ll zdecydował się na ucieczkę do czech, dlatego że Władcy tego kraju tradycyjnie
sprzyjali Piastom.

Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.

Podaj, jakie przemiany związane z nową organizac.ią państwa i wprowadzeniem chrześciiaństwa
budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszltańców państwa Piastów.

możni -

clrłopi -

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery
w ltratki na osi czasu.

A. wybuch powstania ludowego

B. przejęcie władzy przez Bezpryma
C. najazd księcia Brzetysława na ziemie polskie
D, zrzeczenie się Łytułu królewskiego przez Mieszka II
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Mieszko l Dobrawa

Bolesław chrobry Emnilda

Mieszko ll Lambert

kazimierz odnowiciel

I{azimierz więc, przez krótki czas zabawiwszy u Niemców i zdobywszy tam wielkq sławę i rozgłos
rycerski, postanowił wrócić do Polski i poĄie oznajmił to matce. A gdy go matka przekonywała, by nie
wracat do ludu wiarołomnego i jeszcze niezupełnie utwierdzonego w chrześcijaństwie, lecz spokojnie
zadowolił się posiadaniem ua,tczynego dziedzictwa - i sam cesarz prosił, aby pozostał z nim, chcqc
mu nadać nie byle jakie księstwo, odrzekł L..7: ,,Żadnego dziedzictwa po wujach lub matce nie posiada
się tak słusznie i zaszczytnie jak dziedzictwo po ojcu".

Źródlo: Gal] Anonim, Kronika polska, tlum. R, Grodecki, DiephoIz2O1O, s,43,

, Podaj, z jakich dynastii wywodziła się matka Kazimierza Odnowiciela.

Zapoznai się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

}r) Rozstrzygni|, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę ,,P" przy zdaniach
prawdziwych, a ,,E" - przy faŁszywych.
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lSt}ya

1. cesarz był gotóW nadać Kazimierzowi ksjęslwo, pon]eważ Kazimierz byłjego prawnukiem.

Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się W okresie, 9dy Rycheza była już
-' WdoWą.

l:) Wyjaśnii, jakie czynniki wpłynęły na przedstawioną w tekście ocenę mieszkańców Polski.

Dokończ zdanie. 'Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Trwałym skutkiem kryzysu państwa Piastów w latach 30. Xt w. było

A. utracenie kontroli nad Mazowszem.

B. załamanie się relacji z Rusią I(ijowską.

C. przeniesienie głównej siedziby książęcej do I(rakowa.

D. uzależnienie organizacji kościelnej od arcybiskupstwa w Magdeburgu.

F

F

->

otton ll Teofano

Ereniried Ezzon Matylda

Rycheza



Uporządkuj swoją wiedzę

W którym roku odbyła się
koronacja Mieszka ll?

powstanie ludowe

Jaka grupa społeczna Wywołała
powstanie ludowe?

Przeciw komu skierowane było
powstanie ludoWe?

Gdzie schronił się Kazimierz
W okresie kryzysu?

Z jakimi państwami rywalizował W którym roku Kazimierz
powrócił do Polski?

Jakie dzieInice udalo się
odzyskać KazimieIzowi

odnowicielowi?

Kto najechał Polskę W 1038 r.?

Jaki był skutek tego najazdu?
Kto objął Władzę W Polsce

W latach 1031-1032?

Jakie ziemie utracila polska
W okresie kryzysu? Gdzie znajdowała się głóWna

siedziba kazimierza?

t,,
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Kazimierz odnowicje] odbUdował państwo polskie po powstaniU ludowym i najeź-
dzie Brzetysława, Po|ski ksiązę porzucił wojowniczą po|jtykę poprzedników i skupił
się na porządkowaniu sytuacji WeWnątrZ kraju. CZy następcy zdecydują się na kon-
tynuację dzieła ojca. Czy też powrócą do polityki podbojóW Bo|esława Chrobrego?
Czy w rodzinie PiastóW do]dzie do kolejnych sporóW o tron pomiędzy Spadkobier
cami władców?

1058_1079 1079-1102
Danowani-o panowan e
boe lowa S.ni.,"qo WJ,d\ ,awd !ó,-a^.t

, RZĄDY BOLESŁAWA Śtrłntrco
Po śmierci l(azimierza Odnowicie]a w 1058 r. tron
książęcy objął jego syn Bolesław. Nowy władca zyskał
z czasem dwa przydomki - Szczodry (hojny) i Śmiały.
Młodszemu bratu,'Władysławowi Hermanowi, wy-
dzielił osobną dzielnicę na Mazowszu ze stolicą
w Płocku, co zapewniło mu spokój z ;ego strony,

Dzięki temu Bolesław Śmiały mógł całkowicie sku-
pić się na polityce zagranicznej, Nie bał się podelmo,
wać kontrowersyjnych decyzji, Zrezygnował z zabie,
gania o przychylność cesarza i zaprzestał płacenia
trybutu ze Śląska na rzecz Czech. Interweniowił zbroj-
nie w wewnętrzne walki na Rusi i Węgrzech, osadzając
na tamtejszych tronach przychylnych sobie ksiąźąt.

Przede wszystkim jednak Bolesław Śmiały bardzo
spfawnie wykorzystywał dla swoich celów doniosłe
wydarzenia i konflikty toczące się na scenie między-

,l
1100

1079 r
śm]erc biskupa
krakowskiego stan]slawa

1107-1138
samodZ]elne rżądy
Bolesława Krz\,lvoustego W Polsce |:

H.
11P0

l
]050

I

1075
1076 r,

koronac]a
Boleslawa sm aleqo

l
1125

1109 r.

Wyprawa niemiecka
na Polskę

narodowej, Najważniejszym z nich był dzielący Eu-
ropę spór o inwestyturę (więcej na jego temat zob.
na s. 228-229) pomiędzy papieżem Grzegorzem VII
a cesarzem Henrykiem IV W tym konflikcie polski
władca opowiedział się zdecydowanie po stlonie pa-
piestwa. DIa Grzegorza VlI byl cennym sojusznikiem,
ponieważ zapewniał jednocześnie poparcie ze stlony
swoiclr sojuszników Bolesława - Węgier i Rusi. Papież
zgodził się na przywrócenie arcybiskupstwa w Gnieź-
nie i biskupstwa w poznaniu, a także utworzenie nowej
diecezlt ze stolicą w Plocku. lednal naiwiększym suk-
cesem Bolesława Śmiałego, osiągniętym dzięki współ-
pracy z papieżem, była królewska koronacja w 1076 r.
Polska stała się dzięki temu ponownie w pełni nieza-
leżna od cesarstwa, a nowy król zyskał wysoką pozy,
cję wśród władców popierających papieża w sporze
Z cesaIZem.

opactwo W Tyńcu bylo jecjnym ż pierwsżych klasztoróW W Polsce,
Do dziś Zachowały sie elementy zabudowy pochodzące Z Xl W.

fotog raf ia W s półczes na
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OD BOLISŁAWA SMlAŁFCO DO BOLISŁAWA KRZYWOUSTEGO

)

Pod koniec lat 70. XI w. doszło jednak do konfliktu
wewnętrznego pomiędzy Bolesławem Śmiałym a bi- *§

skupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa.
Było to zapewne częścią szerszych nieporozumień
między władcą a możnymi, którzy obawiali się, że kró,
lewska godność Bolesłarł,a doprowadzi do ograniczenia
ich wpływów. Monarcha działał bardzo zdecydowanie

- biskup Stanisław został uznany za winnego zdrady
i skazany na karę śmierci przez poćwiartowanie. Ten

krok króla doprowadził jednak do otwaltego buntu
i wygnania go z kraju w 1079 r, Bolesław Śmiały udał

się na'Węgry, gdzie niedługo potem zmarł.

PANOWANIE WŁADYSŁAWA
HERMANA

Po wygnaniu Bolesława Śmiałego w 1079 r. władcą

Polski został jego młodszy brat - Władysław Her-
man. W większości kwestii stanowił on pIZeciwień-

stwo Bolesława , był ostrożny i pozbawiony większych

ambicji. Nie zdecydował się na koronację i porzucił
SojusZ Z papiestwem, t,ybierając pojednanie z cesar-

stwem i władcą Czech. Posunięcia te można tłuma-
czyć zmianą sytuacji międzynarodowej w konflikcie
o przewodnictwo w świecie chrześcijańskim. Za rzą-

dów Hermana szalawyraźnie zaczęła się przechylać na

korzyść cesarza,
W poIityce wewnętrznej książę był zaIeżny od moż-

nowładców, kiórzy obalili Bolesława, a jego samego

wynieśii do władzy. Otrzymywali oni od panującego

duże nadania ziemskie, zapewniające im niezaleźność

BOLESŁAW SMIAŁY
ok.1042-108l

Król polski, panujący W la-

tach ]058-1079, Dążył do
WZmocnienia międzynaro-
dowej pozyc]] Polski, czego
Wynikiem były liczne inter,

Wenc]e W państwach są
siednich- Dzięki Współpracy
Z paplezem doprowadził do
SWoiej koronacji królewskjei
W ]076 r. Popadł W konfl]ki

Z opozycią moznych, W Wy-

niku tego skazal na śmierc bisklpa krakowskiego
stanisława, co Sl]owodowało, że utracił tron i Został

Wygnany Z Polsk,
tjStoryk Aleksander Gieysztor lczyt,I giejsztor] tak

opisal dZ ałania tega wlad]y. AktywnośC Bolesława
przynosiła da Czasu wynikl śWietne i osiągane Z kon-

sekwencją, której nje sposób przecenic- Nosiła też

W sabie element fyzyka Wajennega.

większą niż dotąd. U boku 'Władysława Hermana na

plan pierwszy wysunął się Sieciech, który cał,
kowicie uzależnił od siebie słabego władcę.

Dostojnik ten umocniłwłasną pozycję na tyle, że bił
nawet monety ze swoim imieniem, co dotąd przysługi-

wało wyłącznie monarchom. lnni możni dążyli jednak

11P0

ł dzielący Eu,
go temat Zob.
,zegorzem Vll
nflikcie polski
Po stlonie pa-

, sojusznikiem,
łrcie Ze strony
r i Rusi. Papież
,stwa w Gnieź-
t-orzenie nowej
tliększym suk,
r dzięki współ-
lacja w 1076 r,
rv pełni nieza-
l rt,ysoką pozy-
)ieża W SPorze

asziorów w polsce,
rodzące z X| W.

],: KoNFLIKT KROLA Z BISKUPEM
Przyczyfly, które doprowadziły do śmierci biskupa krakowskie1o pozo-

stają nieznane. Ga1l Anonim, któly swoją kronikę tworzył na dworze Bole,

slawa I(rzywoustego, a więc bratanka Bolesława Śmiałego, opisał je bardzo

ogólnie - tak aby nie urazić ani dostojników koście}nych, ani potoml<ów

króla. W jego relacji biskup został jednak wyraźnie przedstawiony jako

zdrajca, a wina króla miała polegać jedynie na nałożeniu na niego kary,

która była niegodna stanu duchownego. Lakoniczna wzmianka Galla była

późliej twórczo rozwijana przez kolejnych kronikarzy. I(adlubek sugerował,

że biskup zginął, gdyż starał się odwieść króla od stosowania okrutnych

kar wobec jego poddanych.'W odwecie władca miał kazać go zamordo-

wać, a gdy wysłani w tym celu słudzy na skutek cudownych interwencjj n ie

mogli wypełnić swojej misji, sam chwycil za miecz i nie tylko zamordował

kapłana, a]e także Posiekał jego ciało na kawałki, Ta barwna opowieść stała

się Z czasem podstawą do uznania biskupa za śWiętego, a jego kult odegrał

ważną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich w XIlI w

6l W la\i spo"oo oho lcż^o5cl |]owsiawa, ia kro ,k Wplynę \ na opowiesc
l| oolio łro",na o ko"|,\cie Boleslawa 5rr,ałego l bis.Lpd slanis,awd?

ŚW. stanislawE o,7ed5,dłia1. W ,|,

).Lpim r'/loł., )clłlóD,o(lołnó 2_ ,

^óo,_g 
egero,.ia,ń:l|e'i' .b, ,' "'

potwierdżić prawdziwość zeznań l] s, : :

obraż, Polska, XV] W,



POLSKA ZA PlERWSZYCH PIA5TOW

do oslabienia Sieciecha, ZarzucaIt mu.7e za1raża życiu
książęcych synów, starszego Zbigniewa oraz młod-
szego Boleslawa, i sam chce objąć tron po śmierci sta,
rego księcia, W'ten sposób skłonili do buntu przeciw
ojcu obu książęcych synów. Po kilkuletnich walkach
'\ł'ładysław Herman musiał zgodzić się na wydzielenie
osobnych dzielnic zarówno dla Zbigniewa, jak i Bole,
sława. ]M efekcie w 1097 r. Polska została podzielona na
trzy dzielnice. 'Wkrótce 

obaj młodzi ksiąźęta ponow
nie wspólnie wystąpili przeciwko Sieciechowi. Tym
razem zdobyli główne grody w dzielnicy ojca i zmu,
sili księcia do wygnania Sieciecha. Niedługo potem,
w 1102 r., zmarł sam Władysław Herman.

BRATOBOJCZY KONFLIKT
Śmierć Władysława Hermana całkowicie zmieniła
sytuację w Polsce. Przeprowadzono nowy podział
kraju - tym razem na dwie dzielnice, które pozostały
wżględem siebie niezaIeżne. Nie zapobiegło to jednak
dalszym konfliktom. Przeciwko sobie wystąpili dwa|
bracia, dotąd zgodnie współpracujący przeciwko ojcu
i palatynowi Sieciechowi. Okazało się, że zasadniczo
różnią się w kwestii poiityki ZagranicZnej. Zbigniew
zawarł sojusz z Czechami oraz porozumienie z Pomo,
rzanami, Bolesław zaś popadł w konflikt z Czechami,

POLSKA ZA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
LEGENDA

- 
dzieln ca Boleslawa Krzywoustego W latach 1 097-] ] 0i

E dzie nica Zbigniewa W atach ]097 1]07

-- dż e/lild Wladvslawd He.man. W ć,dlh]09/ l]02Ł ] -,j /W |ala.1 |'0ż'10/Wlauol.doo7iplrC}ZbiqnFwa

:] .iem e pĘyląaon€ do Pohk W latach 1]09 ]122

E zi€mi€ żholdowane W lata(h 112]-1] 22

= 
ziemie zna]dująCe się pod Wplywami Pohki

e granice pańśtwa Wladyslawa Hemana W ]097 r,

Ę gmnk€ pań§Wa Boleslawa Klżywoustego W ] ]38 r
,'-*, ltanice cesarstwa żymsk]ego W 1]18 r
+ Wyprawy Bo eława Knywolstego
+ najazd Nenryka V W 1109l,

o grody oblegan€ przez Woj§ka Henryka V W 1]09 r

t * biskupsiwa i a,cybiskupnwa

11r4 lok zaloż€ri€ nowo powsta]ych bi§k!pstw

1. Wymień kraje, w których Bolesław
I(rzywousty dokonał interWencji,

2. Wskaż tereny podlegające Bolesławowi
Kfzywou§temu, które żnajdują się dziś
poza granicami Polski,

KRZYWOUSTY
I086-1138

Polski ksiąźę, syn Wlady
siawa Herrnana i Judyty,
córki króla czech. w mło
dości SprZymierZył się
z przyrodnirn Starszynr bra-
tem Zbigniewem W Walce
przeciwko o]Cu, od 1102 r,

Sprawował WładZę W dZ]el,
n Cy Wydzielonej mU przez
Władysława l]ermana. Po
]ego śmierc pokonał brata
i ostatecznie od 1107 r, Samodzie nie rządził W Po Sce,
Dokonał podl]ojU Pomorza GdańSkego Zachod-
niego, a być moźe takze Wyspy Rugii, Pozostawil Sta
Ul, W hloryr okres|il 1asaav az,ea7 C7enia i sp.awo

Wan a Władzy W państwie polSkim,
StaniSłaW TraWkoWSki, polski hiStoryk, następU]ąco
oceniltego Władcę: Byl Krzywausty -W błędach i osią
gnięCiach, W Zbradniach i pokutach, W Wietkich am

]

-

OB]
-::y

a

l\\ĘsTWo
HAłcKlE

E §Ł,

BoLEsŁAW



OD BOLESŁAWA ŚMIAŁ[CO DO BOLESŁAWA KRZYWOUSTECO

,\

lW Polsce,
iZachod-
§iawił sta
l i Sprawo-

],stępUjąco
jach i asją,
blkich am-
n]dawania
)poki.

którzy domagali się płacenia trybutu ze Śląska, należą-

cego jo 
1ego izielnicy, Dodatkowo Bolesław wszczynał ą

walki z Pomorzanami, co prowokowało ich odwetowe

najazdy, na które były narażone głównie obszary pod-

ległe Zbigniewowi.
Nieporozumienia narastały mimo próby rozwiąza,

nia sporu pomiędzy synami Hermana na ogólnopoI,

skim wiecu. 'Wkrótce Bolesław oskarżył starszego brata

o zawarcie skierowanych przeciwko niemu tajnych po,

rozumień z Czechami i Pomorzanami. 'W 1106 r,, po

zapewnieniu sobie pomocy władców Rusi Kijowskiej

i Węgiel, wystąpił przeciwko Zbigniewowi. Szybko

odniósł sukces - zdobył główne grody rywala i zmusił

go do ugody na korzystnych dla siebie warunkach, Bo-

lesław stał się wówczas księciem zwierzchnim całych

ziem polskich, a Zbigniewowi pozostawił we władaniu

jedynie Mazowsze. Rok późnie1 znaczenie starszego

brata na tyle zmalało, że Bolesław złamał warunki i tak

korzystnej dla siebie ugody i wygnał go z kraju,
'Walka o tron nie została jednak zakończona, Poko-

nany Zbigniew najpierw udał się do Czech, a następ-

nie w 1108 r. na dwór niemiecki, gdzie król Henryk V
podjął decyzję o ingerenc)i w polskie sprawy, Wykorzy-

stał zaistniałą sytuację, ponieważ Bolesław był też za-

angażowany w spór pomiędzy Czechami a Węgrami,

wspierając - odwlotnie niż władca Niemiec stronę

węgierską.
W 1109 r. na Polskę ruszyła duża wyprawa nie,

miecka. Do legendy przeszła opisana przez Anonima
zwanego Gallem bohaterska obrona Głogowa. Osta,

tecznie ekspedycja niemiecka nie osiągnęła swojego

celu, a Bolesław zawarł z Henrykiem V ugodę, w któ,

rej Sprawa Zbigniewa ZoStała pominięta mi}czeniem,

Mimo to stalszy syn Hermana wkrótce mógł powrócić

do kraju, gdzie zapewne otrzymał od Bolesława własną

dzielnicę, W 1111 r. Zbigniew zostałjednak oskarżony

, OBRONA GŁOGOWA
W średniowiecznych kronikach zachował się opis oblęże,

nia Głogowa. Szczególnego dlamatyzmu temu wydarze,

niu nadaje opis wykolzystania przez króla niemieckiego

zakladników, w tym także dzieci, jako żywych tarcz pod,

czas ataku na miasto.

Pomnik Dzieci Gtogowskich Został
Wzn e§iony W latach 70, XX W,

, fotograf ia współczesna

H wvlasnii svmbollcżne znaczenie
ll PÓmnila Óz ec, Ołogowskich,

pierwsza kronika polski

Autorem pierwszej kroniki

polsk]ej był nieznany Z imie-

nia i narodowości rrrnich

benedyktyński, pocho

dZąCy Z EUropy Zachodniej,
PrZeZ Wiele lat sądzono, źe

WyWodZił się on Z terytorium

Francj], d]atego nazwano go

Gal]em Anon mem. obecnie
przeważa pog ąd, Ze pocho,

dził Z Wenecji, Sp]Sana przez

niego po łacinie kronika
powstała W atach 11]3,1116. Zawańe W niej Zostały

dz]eie dvnastii PiaStóW od CZasóW legendarnych do

panowania Bo|esława Krzywoustego, który to Władca

jest jej głóWnym bohaterem, Gal| Anonim napiSał

Swoje dzieło, opierając się na Ustnej tradycji historycz-

nej. swoją Wiedzę czerpał W dużej mierze od CZłonkóW

ka'lcelar,i kS ą/ęCei, l kto,ą oVł b,iSko ZWiąlanv.

B o[:i:'r1?ffł" 
n]e wiemy, kto był twórcą pierwsze]

o spiskowanie, uwięziony i oślepiony. Tak demon-

stracyjne pogwałcenie przez władcę świeżo zawaltei

ugody spowodowało wybuch społecznego niezado,

wolenia. Biskupi obłożyli księcia Bolesława klątwą, co

wykluczyło go z grona wiernych l(ościoła. W tej sytu-

acji władcy poważnie zagrażał również wybuch buntu

wśród poddanych. Bolesław został zmuszony do odby,

cia publicznej pokuty, której częścią była pielgrzymka

na \ł'ęgry do grobu św. Stefana, I(siążę zachował wła-

dzę, ale jego postępki zapewniły mu w późniejszej

tradyc ji przydomek Krzywoustego, czy|i cz|ow'teka

łamiącego złoźone przez siebie obietnice.

t.Śx\ĘsTWo
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POLSKA ZA Pl ERWSZYCH PIASTÓW

CHRYSTIANIZAC)A POMORZA

ffi,'n.o;u;ń";.,i"_"_" o,,."" z Bambergu została opisana w jego żywocie, czyli klonice życia,

\Y t,lft1 miąnowi(ie miescie ISzcze,,I niel sta ly w niewielkle.i od

i, 
"| 
l,' ł riił i 

"ir," 
i -, d o ry' *, n i, 

" 
i o ", ogr o w n ą t r o s L l i w o,

'::'1''':;,';r;.":".) i n,ich ro wta;nł od łlupiego ludu pogań,,

'ir'Lilirirrrt r,,i bożel, Trzyglow, Prócz tego obywateLe

|'i.|*rii rrrU, konia pięknego kszta{tu, klórega ńązJwano

'iil|ł, iłri, ń,iet,,,wo,|",] kó, bo,1t, oznaczonvm miejs, u

','--'-.,",",?,,,.,,*rł. 
kiedl, ow lut! pogań<ki rożnym b{ędem

',,',i,ir')i'łlińńa;zi! si i dla, a,ii g, ięr ia w ró żby, 1 ").łwi ą,

i r'r'ł ii-ril.i rr,,go rozka z |łl, blskupa1 l b urz.ono i.ro ze -

/,Ii,łi"..,l.' i|"iiira"rosągu Tiz,,go,a sam rozbił, ale trz1

',|ł,,łt):)i,', iriłii,y 1|"' " 
,óio pot,, ,tąd zabra!, a na,

'ń'r,r"i'i iłi'7',,ii' Ko l ikuo*i 1oko swi adec t u o s łoiei
";;;;; 

";o;;",,*"ia 
i wiary owych plemion |",1 przekazal,

Żródló| Pamorze żachodnje w żywótach ottona,

tlLrm, J, Wikaliak, Warszawa 1979, s, 98-10]

l,:_: PoDBo| POMoRZA
Po wveliminowaniu Zbigniewa z rywalizacji o tron

gi,,l"ria, l(rryrłousty zaiąl się zabezpieczeniem grantc

kraiu. Unormował relacie z Czechami i osLatecznle wy-

i.r.l.'r. ol".""'" lm lrybutu ze ślą,ka, Naiwiększym

,ut ."r.. *Iua.y było iednaL przyłączenie no'"1,.1;

Po Iatach walk na prlełomie [ 122 i l123 r, kstązę pooolt

il;;"U;.;;; Na Pomorzu Gdańskim rząd sprawowali

;;r-r;;,.;;i;";"ani przez Bojesława, z kolei częsc

)..i"i"" o",""ala pod władzą lolalnych książąt

;:;;;;L;;Ul",, którzy stal i się polski m i wasalami,

n"iOU 
" 
,"*"r ,",ta ly obięte akcią chrysrianizacyiną,

""ni"*uZ 
- mimo starań misionarzy - Pomorzanle

[.i.a ""'l."r'' 
tl wałego prlyięcia (hrześciiańsL\ła,

il;"l;.i;,;;;".*. ich 
"naw 

rocen ia podią ł się biskup

;;;;; --Óńn (więcej tym w tekścle źrridklrv,vtn

powyżej).

"oiiiEt*łu," 
Krzywoustego i iego wojów wzniesiono

;;il;;ńi;;'""czną część swojego p"l::?l1^::3:,J:T
W PlocKu' vvldu'a 4 

)rnocy Ottonowi z Bam
inc7eniu Wa|l,, UdZeIll rownlez zbrojnej pc

o"":;'", ;,;;; ];;;"u ło;5k po|s\ich chr\s,,anl 
,ołal Pon-o,1p,

" rzeźba, PłaCk, XXlw,

!| r opi""pogun,-':]'::,::^:"T::Tffi.j;:i§iltlT:;"',""T||sągipogansi<ichuostw
2. lVyjaśnii, dlaczego Otton w r,

Za rząd,ów l(Izywoustego zostały również prze-

".i"rall]." ,^i"n1 w polłi"i organizac ii kościelnęi,

(;";;;;, ;;,,"ly nowe bislupsLwa - iedno z sie,

i)'r," *" Wło.tu*l<u, obeimulące l(uiaw1 oraz Pomo,

ir" Ća"Ora'". a drugie z siedzibą w Lubuszu, maiące

*.r'-"c .'ri* nu 
-Porno"u 

Zat hodnim, Dopielo

.,',',r-n-. , zvli irlż oo śmierrj Boleslawa, udalo się za-

i.rr. "r"# 
S"U*stwo l'iedzibą \^ Wo]inie, ktore

nOlni"i ,ort"ło przeniesione do lramienia,

""'i"r..tv Orrr*,usrego na Pomorzu zaniepokoiły nie-

- 
'i.r.,. 

ń'r.riuru, iblskipórn, którzy planorłali ekspan-

.'"'". ,l.n,"'.""*h, Boieslarł, ab1 uniknąc zaglo_żenid

;l.;'rl;;;r.;J",ydował ,ie zloży( cesarzo\\ i lł, l135 r,

- lł"^"U".g" i-r."łd z Pomorza oraz.zobowi4zał,slę don

nla, eni.r lrybutu z całei Po]slri, D7iękl temu /acllowill

i"l" ,aoUl ia wcześniel prowincię i l pomocą , e§arza

i;;;;;'; ,;r**,ał sporv z Cze.. haml i Weglami,t

E 1. Porównaj politykę zagraŃczną Bolesława Śmia*,:_r.::]::i::';i#", *ji?i;,, pomiędzy kandyda_

'. 
*ri"i"łl ,* a; czasów Bolesława l(rzywoustego starano srę lozr

,. ;lT"'a*j.,i':i]lil'JpÓ§b ,..,i""iułu ,ię polska organizacja kościelna w czasach panowania Bolesława

Śmiałego i Bolesława Krzywoustego,

DLA ZAINTERESOWANYCH
K, Benysklewi( z, \łlady"law Hermat, kłaże lo1,1,i la-a t la2, KrJ1,ow 20l4,

l crudziński, Bolpsla * ś,,,t),,",:;d;;;;",,r," s"',Lo" Dłrc7ełoł;ł,(lu, lrakórł 20l0,

21,6
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Od Bolesława Smiałego do Bolesława
Krzywoustego

Dokończ zdanie.'Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło
Bolesławowi Śmiałemu uzyskać

A. zwolnienie od opłacania trybutu ze Śląska. C. zgodę papieża na jego koronację królewską.

B. uznanie jego praw do tronu pr zez cesatza. D. wsparcie militarne od władców 'W-ęgier.

Zapoznaj się z ilustrac.ią przedstawiającą fragment płaskorzeźby, na które.i ukazano scenę
śmierci biskupa Stanisława, oraz dwoma tekstami źródłowymi, a następnie wykonai polecenia.

Tekst A: [Bolesław] sam będqc pomazańcem fBożym]
nie powinien był |drlgiego] pomazańca za żaden grzech
karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodzito, gdy
przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał
biskupa na obcięcie członków. M)l zaś nie usprawiedli-
wiamy biskupa,zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który
tak szpetnie dochodził swych praw |...].

TekstB: Rozkazuje więc |BoIesław] przy ołtarzu |...], nie
okazujqc uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca,

ani dla chwili - porwać biskupa! Ilekroć okrutni słu-
żalcy próbujq rzucić się na niego, tylekroć |...] na ziemię
powaleni łagodniejq. '|Yszak tyran, lżqc ich z wielkim
oburzeniem, sam podnosi świętokradzkie ręce, sam
odrywa |...] pasterza od owczarni. Sam zabija |...].

źródlo; Gall Anonim, Kronika polska, t|lrn R. Grodecki, Diepholz2OrO, s.5I-52, Mistfz \Vincenty l(adlubek,
Krc ika polską, tłn'J]'. B, Kiirbis, Diepholż 20Io, s,76.

Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana
na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

Wskaż, w którym z tekstów działania podięte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

T
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Wyjaśnij, dlaczego Władysław Herman w większym stopniu niż jego brat musiał się liczyć
ze zdaniem możnych.

Mazowsze

1095 _

1105 _

\Vielkopolska

1090 _

1110 _

śląsk

1095 _

1110 _

E dzieln]ca Bo]€slawa Krzy1,loustego W latach 1 097-] ] 07 
- 

żi€ m]€ pn}łącżone do Po ski W latach 1 ] 09 ] 1 22

E dżielnica Zb]gn iewa W laldch 1097 ]107 E zi€mie zholdowa ne W lata(h 1]21-1122
dlenildWiaoyslawaH€,mdndWlaGlhl097-1]02 * ql. nl." pd nstwd Wldovdawd H€rmdt \ł ]0q,| l,! /W|d-a.l ,l0ż,l07\łlaoorddodliFlnicy/olgliewd} 

granice paiłwa Bole,iawa Kr7ywo.negoW lll8 r,

t t bi9kupsMa iarcybiskupstwa

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenią wpisuiąc odpowiednie litery
w kratki na osi czasu.

A. oślepienie Zbigniewa
B. wygnanie Zbigniewa z kraju

C. obrona Głogowa przed silami Henryka V
D. oblożenie Bolesława i(rzywoustego ekskomuniką
E. złożenie hołdu cesarzowi ptzez Bolesława I(rzywoustego

]

Zapoznaj się z mapą, a następnie poda.i, iacy władcy panowali na wymienionych niżei obszarach
we wskazanych latach.

l;jV



Uporządkuj swoją wiedzę
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TESTAMENT BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO

Problem dziedziczenia tronU od początku Zagrazał stabilnośCi pańStWa PlaStóW,

Rywalizacja o władzę po śmierci księcia to czyla się )uż za czasów Bolesława

C-hrobrego, Do najbardziej dramatycznej wa|kl doszło jednak ponad sto lat później

pomiędzy Zblgniewem i Bolesławem, synami Władysława Hermana, Zwycjęstwo

odniósł Bo|esław, lecz kosztowało ono zycie brata, a i sam nowy Władca Zapłacił

za nie wysoką cenę, W jaki Sposób Zatem Bolesław Krzywousty starał się Zapobiec

walkom pomiędzy SWo mi synami? CZy jego zamiary się powiodły?

. 
",:niesono; :. a spędzi] na

:::anow z Bam-

-: ,,ał Pomorze,

rndyda-

esława

|,l
1,125

1,138 r.

śrn erc
Boesława KrzywoUstego

. STATUT BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO

Bolesław I(Izywousty doczekał się 1icznego potom,

stwa (zapoznaj się z tłblic;r genealoqicz1-1,.1 ze s.2I9).

W chwili śmierci miał czterech synów, a piąty - I(azi
mielz urodził się prawdopodobnie wl(Iótce potem.

I(rzywousty musiał więc wcześniej rozważać problem

następstwa tlonu po sobie, Z własnego doświadczenia

doskonale znał niszczące skutki waIk o władzę lub po-

działu państwa na dzielnice pomiędzy spadkobierców.

Bolesław I(rzywousty zajął się uporządkowaniem

sprawy dziedziczenia w momencie, kiedy na świat za-

częły przychodzić d,zieci z 1ego drugiego małźeństwa.

W najnowszych badaniach przyjmuje się, że statut
sukcesyjny, czy}i regulujący kwestię następstwa tfonu,

został ogłoszony ok. 1116/1117 r. Wprowadzono

wówczas zasadę senioratu. Zgodnie z nią zwierzchnią

władzę w kraju miał sprawować senior, czyli najstaIszy

w danym momencie przedstawiciel dynastii. I(siążę

zadbał nawet o potwieldzenie tej zasady przez pap:leża.

Zabieg ten był dlatego tak ważny, że Zasada 5enioratu

mocno ograniczyła znaczenie możnych, którzy dotąd

mogli wywierać wpływ na obsadę tronu,
'W momencie śmierci BoLesława l(rzywoustego

w 1138 r. weszły w życie postanowienia statutu na-

ZyWanego tradycyjnie testamentem l(rzywoustego.
odtąd siedzibą seniora miał być I(raków, który za cza-

sów I(azimierza Odnowiciela zyskał wyjątkowe zna,

czenie, Senior miał obowiązek oddać w zarząd młod,

szych członków dynastii poszczególne dzielnice kraiu

I

]200

(zobaczysz to na s. 218). Młodsi Piastowie,
juniorzy, nie sprawowali w nich jednak samodziel-

nej i niezależnej władzy. Byli raczej namiestnikami
\eniora, który mial pozlclę pierw(zeBo, naiwazniei-

szego księcia, czyli princepsa. Vi/ pryncypacie to do

niego należała władza zwierzchnia rł,całym pańsiwie,

prowadzenie polityki zagranicznej oraz prawo bicia

monety. Mianował też woiewodę, któremu podlegali

urzędnicy v, dzielnicach młodszych książąt. Zasady

plzyjęte W statuCie sukcesyjnym I(rzywoustego były

wzolowane na rozwiązaniach znanych od kilkudzie,
sięciu lat u sąsiadów Polski w Czechach i na Rusi,

WŁADYSŁAW WYGNANIEC

1157 l.
hold ]enny
Bo esława Kędzjerzawego

1

1150 1175

1146 r
Wypędzenie
Władys]awa Wygnańca

'1177 l,
Każimież Sprawiedliwy
|.sięc em klakowskim

MaffiffiElifEee+,t4
1194 r.

śm]eró
Każimierża sprawiedliwego

również prze-
|acji kościelnej.

jedno z sie-
,rT oraz Pomo,
rbuszu, mające
lnim, Dopiero
a, udało się za,
\\blinie, które
Ńa.

niepokoiły nie-
nowali ekspan-
rląć Zaglożenia
zowi W 1135 r.
bowiązał się do
temu zachował
omocą cesalza
i Węgrami.

1l05-1I59

Po|Ski kSiąZę, najstarszy syn

BoleSłaWa KrZyWoUStego,
Po śmiercl ojca W ,] ]3B r,

jako pierWSZy objął WładZę

Seniora, a|e szybko skon-
f liktował Się Z młodszymi
b,raomi lWojewodą P otrem

włostowicem, próba siło
Wego rozwiąZania Sporu
ZakańCzyła Slę klęską Wła

dysława, który musiał Uclekać Z kraju iSZ.-]<._

cia na clworze kró!óW Niemiec UdZelol: .- :-
pomoc okazała s ę ]ednak niewysiar.]i :::
teczn]e kS ąZę Zt|arł na Wygnan U,



POLSKA ZA PlERWSZYCH PIASTÓW

WINCENTY KADŁUBEK O TESTAMENCIE KRZYWOUSTEGO
Autor l(roniki polskie1 biskup krakowski Wincenty zwany l(adłubkiem, był związany
z dworem l(azimierza Sprawiedliwego, najmłodszego z synów Bolesława Krzywoustego.
I(siążę został przedstawiony plzez kronikarza jako wzór władcy idealnego. Warto zaznaczyć,
że opisy Kadłubka nie zawsze zgadzają się z przekazami z innych źródeł.

Gdy fBolesław Krzywousty] poczul, że IIos) kowskiej, i władza zwierzchllią [...]. A jeśliby
żąda już od niego śmiertelfiej powinnoścL po- spotkało go to, co ludzkie, ztwsze starszeń-
leca spisać dokumenty testamentowe, Przeką- stwo i wzgląd pierworództwa [to, że ktoś
zuje w fiich w spadku czterem synom i to, co pielw§zy się ulodził] miały rozstrzygnąć spór
osiągrlięte zasługami przodków, i nąstępstwo o astępstwo. Przypominąją mu piątego Syna,
w królęstwie, wyz ącza,jqc stałe grunice czte- to jest Kązimierza, który był jeszcze małym
rech dziehllc w ten sposób, że w ręku nąjstar- dzieckiem, dlaczego nie pamiętał o nim, l,.,.]

szego miąło pozostać i księstwo dzieLnicy kra-

żlód|o: Mistlz W]ncenty 1Iz\,,l. Kall||bek), Kronika polska, przeł. i oprac. B, Kijrbis, Wrocław 2008, s, ]55-]56,

! l. Wy;",lnij, * 1aki sposób Bolesiaw l(rzywousty podzielił polskie państwo.

2. Podaj przyczynę nieuwzględnienia I(azimierza w te§tamencie Bolesława Krzywoustego,

J
Wincenty Kadłubek na
p sa| jedną Z pierwsżych
kronik PoIski pelnił funk
cję blskupa krakow
skiego,

rzeźba, Palska, XVllW.

I
,,] KoNFLIKT POMIĘDZY SYNAMl

KRZYWOUSTEGO
Pierwszym seniorem i princepsem został Włady-
sław II (później nazwany 'Wygnańcem). Miałwówczas
już ponad 30 ]at, więc u boku ojca zdobyt doświad-
czenie potlzebne do rządzenia. Jeszcze od Bolesława
l(rzywoustego otrzymalw zarząd Sląsk. Sam przeLazal
dwóm przyrodnim braciom dzielnice: Bolesławowi I(ę-
dzierzawemu - Mazowsze, a Mieszkowi (później na-
zwanemuStarym) Wielkopolskę,Najmłodszym,kil-
kuletniemu Henrykowi i niemowlęciu I(azimierzowi,
na razie nie przyznaoo dzielnic. Ich matka Salomea,
wdowa po Bolesławie I(rzywoustym, otrzymała jednak
grody w centrum kraiu, W tym Łęczycę. Znaczna cZęść
państwa z l(rakowem pozostała pod bezpośrednią
władzą seniora (zapoznaj się z llapą na s. 219).

Od początku rządów \ł'ładysława 11istniał konflikt
interesów i nieufność pomiędzy nim a jego macochą
i przyrodnimi braćmi, Władysław dążył do zapewnie-
nia dziedziczenia po sobie własnym synom, z których
najstaIszego dopuścił do współrządów na ŚIąsku. Po-
nadto senior poprzez żonę był blisko spowinowacony
z władcami panującymi w Niemczech i Czechach.
Licząc na ich pomoc, zdecydował się podjąć zdecydo-
wane kroki przeciwko juniorom i ich matce, Odniósł
nad nimi zbrojne zwycięstwo i pokonanych zamie-
rzał wygnać z kraju. |ednak natrafił na opór znacznej

21,8

grupy możnych, broniących postanoWień testamentu
I(rzywoustego, na czele z woje]łodą Piotrem W'ło-
stowicem. Władysław II uznał ich za zdrajcóW a sam
wojewoda został uwięziony i oślepiony. Czyn ten okrył
księcia haribą. Gdy biskupi obłożyli go klątwą, nawet
jego dotychczasowi zwolennicy masowo zaczęli go
opuszczać. W 1146 r. Władysław musiał się ratować
ucieczką z Po]ski na dwór niemiecki. Siąd na kartach
kronik i opracowań przylgnął do niego przydomek
,,'Wygnaniec",

, UPADEK SENIORATU
Porządek okreśIony W Statucie I(rZyWoustego tIWał
po wygnaniu Władysława, I(olejnym seniorem został
Bolesław I(ędzierzawy, któremu udało się uspokoić
Sytuacię W państwie. Ponadto swój urząd odzyskał wo-
jewoda Piotr Włostowic, W 1157 r. Polska stała się jed,
nak celem wyprawy cesaIza Fryderyka Barbarossy, do
któIego o pomoc zwrócił się Władysław II 'Wygnaniec.

Choć wyprawa niemieck ie go rycerstwa zal<o ńczyła
się powodzeniem, cesarz nie przywrócił rządów Wy-
gnańca, Bolesław l(ędzierzawy musiał jedynie złożyć
cesarzowi hołd lenny w 1157 r., a także wyrazić zgodę
na powrót synów Wygnańca na Śląsk,

Po śmierci I(ędzierzawego princepsem został ko,
lejny senior - Mieszko Stary, Nieskutecznie starał
się on wzmocnić władzę książęcą. Sprawując rządy

!_



TESTAMFNT BOLESŁAWA KRZYWOUSTFCO

Piastowie na początku okresu rozbicia dzielnicowego
Z emie polskie Ulegały stopniowo coraz WiększemU rozdrobn eniu,
Kole]ni książęta piastowscy dZ eI li Swoje dzieln Ce pomiędzy SynóW,

BOLESł"ĄW III KMYWOUSTY

BoI-EsŁAW tV
KĘDZlERZAWY

* ] 122 r, l ok,]]73r,

HENRYK
5ANDOMIERSKI
ł ] ] 30l. i ]166r,

WłADYsłAW II
WYGNANlEC

* ] 105 r, l ok,1] 59 r,

MIESZKo lll
sTARY

* 1122 1125l. + 12o2l.

KAZtMlERZ ll
SPRAWiEDLIWY
i ] 138l, iok,]]94l,

BoLEstAw I
WYSoKl

* 1127 l- i 12a1 l.

]

§LlZĘTA

MltszKo 1

PLĄToNoGI
* ]]3] r, ] ]2]] l,

oDoN

K5l,ĄżĘTA
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POCZĄTKI ROZBICIA
DZIELNICOWEGO guI

LEGENDA
'L_,,] dzieInicd 5eniordlna

L ] dzie|nitd Wtadydawd Wygnańca

E dzielnicd N4ie9kd Star€go

E dzl€]nica Bolesla!,Ja Kędzierzawego

_ dż€ nica oPel,ażana Henrvlowl
L-- _] Sandom;E|iemu w ]l46i

U2 dzlę nlca wdowia

ff ziemie lenne zależrr€ od §eniola

,_ qmn]ce Pokk W mom€n(ie śmierc

- 
Boleslawa K?ywounego W ] ]38 r

- 
gran]ce cesarstwa lżym9kiego W ]]]8 r,

Ś E al(ybskupnwa, biskupnwa

' 'fuo'o,,' '"F.
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r ]086 r. t ]]38l,

pierwszych
i pełnił funk

iestamentu

ten okrył

zaczęIi go
5ię ratować
na kartach
przydomek

się uspokoić

stała się jed-

\Vygnaniec,
zakończyła

rządów Wy,

został ko-
I. Wyjaśnij, v/ czyjej dzielnicy znalazia się

siedziba arcybiskupstwa obejmujące8o
ziemie polskie,

2. \i7ymień ziemie, które znalazły się pod
żWierzchnictwem pierwszego seniora.

a<"l - ^v' rłóĘirwo 
wĘ6lERsK\E



POLS KA ZA PlEIrWSZYCH PIASTÓW

seniofalne, oPierał się na możnych Ze swojej dziel-

nicy - Wielkopolski. Możnowładcy z l(rakowa nie

zaakceptowali jego działań i w Il77 r, doprowadzili

do wygnania go ze stolicy. Na jego miejsce osadzili

na tlonie najmłodszego syna Krzywoustego - Kazi-
mierza (nazywanego późnie; Sprawiedliwym), Było to

ostateczne złamanie zasady senioratu zapisanei w sta-

tucie Klzywoustego, ponieważ starszy od I(azimierza

był nie tylko obalony Mieszko, ale również jego śIąscy

biatankowie - synowie Władysława \ł'ygnańca, Odtąd

o tytuł princepsa i panowanie nad dzielnicą krakowską

piastowscy książęta rywalizowali bez względu na wiek,

,, POGŁĘBIANIE SIĘ RoZR|CIA
DZIELNICO\NEGO

Po śmierci I(azimierza Sprawiedliwego podziały po-

między dzielnicami uległy pogłębieniu i zaczynały się

utrwa]ać. Na przełomie XIl i Xlll w, dzielnice osta-

tecznie przekształciły się w dzieóziczne posiadłości

poSZcZególnych kSiążąt. Piastowie pIZestali być tytuło,

wani książętami P o\ski (łac. duces Poloniae), poni,eważ

stali się książętami dzieinicowymi (np, mazowieckimi,

wielkopolskimi, głogowskimi czy cieszyńskimi), Sta-

Władysław lIWygnaniec 1138-1146

Bolesław lV Kędzierżawy 1146-1173Bolesław lV Kędzierżawy 1,146-11/3

Mieszko lll stary 1173-1177

Kazimierz ll sprawiedliwy 1177-1191

M eszko ll] stary 1291

Kaz]m erz Il Sprawiec]]iwy 1191-1194

Leszek l Biały 1194-1198

Mieszko lll Stary 1198-1199

Leszek Biały 1199

Miesżko lll Stary 1199,1202

Władys|aw lll Laskonogi 1202-1206

Leszek Biały 1206 -1210

Mieszko lV Plątonogi 121a-1211

Leszek Biały 1211-1227
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Kim był Piotr Włostowic?
Wywodzil Się Z możnowładcze] rodziny, najprawdopodob-

nie] Ze SląSka, W 1117 r, Bolesław KrZyWoUSty powierzył

mU Urząd palatyna {Wojewody), którego Zadaniem było

prowadzenie Wojsk i Sprawowanie sądóW W Zastępstwie

księcia, Kilka Lat póZniej Włostowic przeprowadził brawu-

rową akcję porwania księcia przemysk!ego, który zaatako,

Wał pańStwo KrżywoUstego, gdy ten WaLCZył Z Pomorza-

namj, Błyskotliwy podstęp Wojewody nie tylko Zniweczył

plany agresora, lecztakze zmUsiłgo do Wypłacenia Znacz

nego okupU i Zawarcla przymieza Z KrZyWoUstym,

ogromny majątek iWładza Włostowica splawlały, że poza

granicami Polski UWaZano go Za księcia, ale W kra]U Za

częto s]ę go obawiac, W 1126 r. KrZyWoUSty pozbawil

go UrZędU, być moźe Za namową Swojej Zony - księżne]

Salomel, Stanowisko prZyWróCił rnU jednak Władysław

Wygnaniec, gdy rozpoczął swo]e rządy W 113B r, Zgodna

Współpraoa księCia i Wojewody n!e trwała ]ednak dłUgo,

a ostry konflikt o prawa młodszych książąt doprowadził

do porwania i oślepienia Włostowica. Wkrótce jednak

Władystaw ponióSł całkowitą k ęskę W Wa ce Ze swoimi

l]racmi i mUsiał Uciekać Z kra]U, a Sam Włostowic ponoW-

nie objął Wcześniejsze Stanowlsko, Zgod|]e Z tadycją
Piotr Włostowic mjał bVć fundatorem Wie]U kośCiołóW

iklasztorów,

Piotr Włostowic żostał ukazany przez Jana \,4atejkę ]ako fun

dator pierwszego klasżtorU cystersóW na ziemiach polskich,

W rzecżywistości sprowadżenie cystersóW nie było dżiełem

Wostow]ca, W aclorno jednak, że ten WraZ Z biskupem krakow

skim zapraszał do Polski samego załozyciela zakonu Ber-

narda z clairvaux,
. abnz olejny, Polska, XlXW-

!l .la<ie ,<orzv5cl i zaotozenia Wią/aly s,ę z ppl, enie"n

ll urzędu paLtyna? 
'

2,20
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panowania
dzielnicy
)nloralnej
-:8-1146

" :6-1173

"-3-1177

---7-1191

i291

- , 31-1194

--94-119B

, - 9B-1199

1199

, ,19-1202

"!)2,1206

-:c6 ł210

-/a 1211

,211_1227

: ','aiejkę jako fun

-- ach polskich.
- : oYło dzie]em
a sKL]pem krakow-

::z3konu-Ber-

TabIica orantóW odkrvta W kolegiacle W W ślcy to jedno z na],

starszych Zachowanych przeclstaw eń WladcóW Polski, Zostali na

niej Ukazan na]praw;opodobniei Każ rnierż Sprawiedl]Wy E Wraż

z zoną Ę synem p, Płyta znajdowała się na posadzce n eistnle-

]ącego ]UZ kościola romań§kiego, co potwierdza napis:

Ci chcą byc padeptani, aby mogli byc Wżniesieni da gwiazd",

płaskarzeźba, Wjślica, ok. 1170 r.

tut sukcesyjny Bolesława I(rzywoustego należał już do

przeszłości, Rozgorzały wojny pomiędzy skłóconymi

dzielnicami, a osłabiona poIska traciła na znaczeniu

i ponosiła porażki na polu międzynalodowym, Cał-

kowicie utraciła Pomorze Zachodnie, a namiestnicy

Pomorza Gdańskiego stopniowo się usamodzielniali,

by w XIII w. sięgnąć po władzę książęcą, Na zachód

od Wielkopolski ekspansję prowadziła Brandenburgia,

a na północnym wschodzie władcy rozdrobnionych

księstw piastowskich nie byii w stanie uporać się z na-

jazdami plemion pruskich.
Rozdrobnlenie dzielnicowe sprzyjało przemianom

politycznym i społecznym. I(ażdy książę miał wła-

snego wojewodę i wlelu innych urzędników, co stwa-

rzało możliwość awansu i zdobycia zaszczytów przez

możnowładców. Jednocześnie władca był zależny od

poparcia możnych. Gdy popadał z nimi w konflikt,
groził mu bunt i utrata rządów. I(siążęta nadawali więc

-lESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTFCO

KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY
1l38,1194

Jako najmlodszy syn Bo,
lesława KrZyWoUStego nie

otrzymał Własnej dZielnicy
po śmierci o]Ca, dziękl
czemu nie Uozestniczył bez
pośrednio W Walkach swo
ioh braci. W 1177 r. ob)ą!

jednak rządy W Ziemi kra-

kowsk ej, a jego Zwierzch-
nośC jako Seniora uznali
iakze Piastowie WladająCy
W pozostałych dzielnicach, W 1180 r, na Ąeździe
w LęcZyCy Udało mu slę uzyskao Zgodę biskupóW

pozostałych PiaStóW na odrzucenia Zasady senioratu

i Wprowadzen e dziedZ CZności tronu krakoWSkiego,

Aby Urnocnić Swoje panowanie, W ]184 r, Został en

nikien] Cesarza rzymskiego - Fryderyka BarbarosSy,

a dwa |ata póZniej roZSZerZył SWoją WładZę na KUjaWy

] lV]aZoWSZe, SWój przydomek - nadany mU jUż po

śńier} - zawdzięcza hojnym nadaniom dla Kościoła

i regUlaojom prawnym, które ograniczyły ZaLeżność bi-

skupóW od Władoy,

posiadłości ziemskie możnym oraz l(ościołowi, Obda-

rzaIi ich również immunitetem, czyli zwolnieniem

spod wtadzy sądowniczej księcia,

Majątki władców niewielkich księstw zrnaIały na

tyle, że nie byli w stanie utrzymać stałych załóg w gro-

dach. Vojowie jrrż wcześniej dostawali od książąt po-

siadłości, lecz telaz osiedli w nich na stałe, a jedynie

stawiali się na wezwanie, aby wziąć udział w wyprawie,
'DV ten sposób powstało fycerstwo. W PoIsce wszyscr

członkowie tej warstwy, niezaIeżnie od wielkości po

siadanego majątku, Podlegali bezpośrednio księc:l
Nie wykształciła się zatem na ziemiach poIskich slio:-,-

plikowana struktura lenna taka jak w Europie Zac|, - :-

niej (zob. na s. 172-774).

1. Podaj, w jakl sposób określono kwestię następstwa tronu po śmierci Bolesława I(rzywoustego

2. Wymień przyczyny szybkiego załamania się systemu seniolatu w Polsce,

3, Wyjaśnij, w jaki sposób pówstało lycelstwo.

DLA ZAlNTERESOWANYCH
Anonim tzw Gall, /(/,onika polska, oprac. M. Plezia, \Mrocław 1982

A, Jureczko, Testame t Krzrwousrego, Warszawa 1988,

|. Wyrozumski, P/erśc ień Killgi,'\xla$zawa 1999,
; t pełnieniem
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Testament Bolesława Krzywoustego

Doltończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zgod,nie zwprowadzoną przez Bolesława I(rzywoustego zasadą senioratu władzę zwierzchnią
w kraju miał obejmować

A. najbardziej zasłużony spośród żyjących Piastów. C. najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów.
B. krewny wskazany przez umierającego władcę, D. pierworodny syn zmarłego władcy.

§flskaż, jakie rozwiązania wprowadzone w statucie I(rzywoustego miaŁy ograniczyć ryzyko
trwałego rozpadu państwa na mnieisze księstwa.

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie wykonaj polecenia.

kazimierz odnowiciel
,1016-,1058

Bolesław Śmiały
1o42_1o82

Mieszko
1069-1089

Bolesław Mieszko

Władystaw Herman
1043_1102

Władysław
Wygnaniec Kędzierzawy stary sandomierski sprawiedliwy
1105-1159 1122-1173 1122_12o2 1130-1166 1,138-1194

Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadz one przez
Bolesława I(rzywouśtego obowiązywały już od śmierci l(azimierza Odnowiciela.

zbigniew Bolesław Krzywousty
1070-1113 1086-1138

Henryk Kazimiefz

3.

2. Ą.

Oceń, czy opisana powyże! (w poleceniu a) sytuacja byłaby korzystna dla Bolesława
I(rzywoustego. Uzasadnii odpowiedź.
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Zapoznai się z tekstem, a następnie wykonai polecenia.

od,tąd |od 1166 r.| omijały tryumfy wojenne tak Bolesława, jak i jego synów. Starszy z nich, dziedzic

ojcowskiego imienia, wtasnym zgonem ojca zgon uprzedził, Młodszy zaś, któremu na imię Lestels dzie-

dziczy Mazowsze i Kujawy na mocy takiego zapisu testamentowego: ,,Syn mój, Lestek, ma być na stałe

jedynym dzied,zicem Mazowsza wraz z Kujawami. Brat mój, Ihzimierz, w czasie jego małoletnoŚci niech

nie sprawuje Ltylko) opiekuństwa, lecz do ojcowskiego przytuli go serca. |eśliby przypadkiem Lestka spo-

tkał los śmiertelnikóu niech tenże brat mój, Kazimierz, na stałe będzie jedynym dziedzicem tych ziem".

Pełnoletni już Kazimierz podobnym testamentem odziedziczył księstwo po zmarłym bracie Henryku.

Bolesław zaś umarł w wieku dojrzałym, nie w podesztym, i pochowany został w rzędzie ojców swoich.

źIódło: Mistrz lirincenty Kadłubek, _&'roł ika polska, tllm. B, Kiirbis, Diepholz 2010. s- 172,

a) Nafysui tablicę genealogiczną
ukazującą relacje pomiędzy
Bolesławem l(rzywoustym
i wszystkimi wymienionymi
w tekście piastarni.

b) Wyiaśnij, w |akiej sytuacji
I(azimierz miał objąć władzę
na Mazowszu i Kujawach.

I

.) korzystaiąc z tablicy genealogicznej na poprzedniei stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione
w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami
statutu I(rzywoustego. Uzasadnii odpowiedź.

\wyjaśnij, w.iaki sposób rozdrobnienie dzielnicowe zmieniło pozycję społeczną możnych
iwoiów

l

:zez



Uporządkuj swoją wiedzę

l

statut sukcesyjny Panowanie Władysława
Wygnańca Upadek senioratu

Jak nazywa sig zasada, Według
której Władzę W państwie

sprawuje najstar§zy książę?

Jak nazywał się
Wojewoda skonlliktowany

Z Władysławem?

Klo był następcą Bo|esława

Kto objął Władzę W Krakowie
po Wygnaniu Mieszka Starego?Jaką dzielnicą Władał

Władysław ll Wygnaniec?

Jakie dzielnice oddzieliły się
od polski w okresie rozbicia

dzielnicowego?
panowanie Bolesława

K9dzierzawego

Jak zakończyla się WypIaWa
cesarza Fryderyka

Barbarossy na Polskę?
Jakim obszarem władał

lvlie§zko Stary?

Jakie Ziemie otrzymała
W spadku księżna Salomea?



podsu mow anie rozdziału v
Polska za pierwszych Piastów

S Pradzieje ziem polskich

1, Pierwsl praludzje na Ziemiach po Skioh pojawili S ę ok,
5oo tys, lat temu. Przed Homo sapiens Zamieszkiwall ]e
rn,in. przedstaw c e e galunk] Hama erecius oraz nean-
dertalCZycy,

2, Ustąpienie lodowcóW ok, ]2 tys, lat temu Umozliwiło roz-

Wój osadnictwa na Ziemiach polskCh, stotne Znaczenie
m]ało przybycie lUdności, która Znała Zdobycze rewo Ucji

neolitvcznej, W tym Umiejętność Uprawy rol ,

3, Po dawnych mieszkańCach Ziem polsk ch pozostały źró
dła rnaterialne - Wytwory ceramiOzne, broń i narzędzia,
Kolejne fale osadnictwa docierające na Ziemie polSkie

W neolic e, epoce brąZU i żelaza podzielone Zostały na
kilka kUltur archeo ogicznych, Do najbardziej rozpo
WSZechn]onych naIeżały kUlturałUżycka (najbardzlej Zna-

nym jej obiektem ]est osada W BiSkUpinie) i przeworska.

4. od ll do lV W, n.e, Ziemie polskie Znalazły sję pod Wpły-

Wami lmperium Rzymskiego, W tyrn Czasie przez ch
tervtorium przebiegał tZW, sZ ak bUrsztynowy,

5, W Vl w, na Zier]-]ie polskie ZaCZęli przybywać Zorgani-
Zowani W plemiona WyZnający WlelobóStwo słowiar]ie,

El Początki państwa polskiego

1 . W X W, doszło do ekspansii plemienia Polan po Skich. Wła-

dZę nad nimi objął ród Piastów, W pierwszej ko]ejnośCi
je9o przedstawicie]e podpoządkowali Sobie W]elkopolskę
i stworzyl W tym regionie Sieć grodóW,

2. około 960 r, WładZę W państwie Polan objął Mieszko l,

Książę kontynuował poliiykę ekspansji, kierując ją m, n,

W stronę Pornoza Zachodniego, Doprowadziło to do kon-

fliktu Z Wieletami imargrabiami n en,]ieckimi,

3, l\,4ieszko lZaWań SojUsZ Z czeohami, czego \Ąynjkien,] był

Chzest księcia W 966 r. i małżeńShło Z Dobrawą, Decyzja
o pzyjęc U chześcijaństwaW obządkU łaC ńskim miała do-
n osłe Skutki dla pańStwa Polan, które Znalazło się W orbicie

WpłyWóW ku tUry Zachodniej, Wprowadzanie nowej rellgii

odb}vr'ało Się powoli i najpierw W najwazn ejszych grodach,

4. KS]ążę Po|an na przełomie lat 60, i 70, X w. toczył walki

Z Wieletami l Zbuntowanymi margrabiam niemieck m ,

Korzystał Z pomocy CZechóW, a także cesarza ottona l,

Ę Panowanie Bolesława chrobrego
1, Bolesław chrobry był Władcą Po]Ski W Lataoh 992-1025,

Tron książęcy objął po ojcu MiesZkU l i Szybko Wygnał

Z kraiu macochę odę oraz przyrodnich braci,

2. w 997 f. ksiąę pomógł biskupowi Wojciechowi sławni-
kowicoW W Zolga,]izowan U Wyordwy misyjnei ^a Ziem,e

PruSóW Po śmierc duchownego Wykupił jego Ciało i po

starał się o szyl]kie uznanie męczenn ka Za śWiętego. JUZ

W']Ooo r, do grobu śW Wojciecha W Gnieźnie pielgrzymkę

odbył Cesarz otton ll], Jego spotkanie Z chrobrym naz}Ąła

S ę Z]azdem gnieźnieńSkim,

3, Po śmierc] ottona lll Bo esław Chrobry Zajął na krótko
czechy, W latach 1004-101B toozyl Wojny Z Cesarstwem
niemieckim, W ]O]B r, ksiżę Wyprawił Się taże na RUś,

4, Kjlka miesięcy przed śmiercią BoleSłaW chrobry Został
koronowany na króla Polski,

5. PańStWo Bolesława chrobrego określa s ę mianem mo-
narchii patrymon alnej, Co aznacza, Ze Władca traktował
je iako SWoją Własność, M ał Szerokie Uprawnienia, spra-
WoWał WładZę UStaWodaWCZą, sądowniczą Wykonawczą.

Ę Kryzys monarchii PiastóW
1 . WładZę W Polsce po śmierci Bolesława chrobrego objął

]ego syn - Mieszko ll, odbył koronac]ę kró ewską próbo-

Wał kontynuować politykę poprzedn ka. Jednak W 1031 r,

nastąpił jednoczesny ndpzd ze Strony cesarstwa i HUS|

Kiiowsklej, Polski król mUsiał UCiec do czech,
2, Nowym księciem polskim Zoslał starszy Syn Bolesława

chrol]rego - Bezprym, Jega rządy nie potrwały dłUgo
l W koleinyn,] roku Mieszko ll powróclł do kraiu. Nle mógl

JUl jeonak J7},^r'Vac t!łJłJ krolewsl,iego.
3, MieSZko ll Zmarł W 1034 r. W Po sce WybUChł WóWcZaS

bUnt poddanych skierowany pzeciwko Władzy ksiąZęCej

i Kościolowi, KryZys Wykozystał n,],in, Władca czeoh Bze-
lysIaw, klory najecha} polS"ie ziemle,

4. W ]O4o r, Z pomooą cesaźa do Po|ski powróCiłKazimierz,

Syn l\y'leszka ll, Ksiąę doprowadzil do Zjednoczenia Ziem
polskich i pźenióSł Sto|icę kraiu z Gniezna do Krakowa.
DziałaIność Władcy Spowodowała, Ze nadano mu przy

domek ,,odnow Cie]",

@ 966 - chrzest Mieszka lV 1025 - królewska koronacja Bolesława chrobrego v
]o34 Wybuch lrlrntu przecWko nstytucjom pańsiwo,,vyrn iKośc olowi

997 - misja biskupa śW, Woiciecha W Prusach 1O4O - powról Kazim elża odnow c ela do :

1000 - żjazd gnieźnieński

972- bitwa pod cedynią  
]03-

]028 i
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1018 - zdobycie Kijowa przez chrobrego 
]004 1018 - Wo]ny
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§ Polska Bolesława Śmiałego

i Bolesława Krzywoustego
1 , W ]atach 1058 1079 po]skim Władcą był Bolesław Śmiaty,

Zwany tez szozodrym, Jego żądy odznaczały Się aktrlłną
polityką międzynarodoWą. DZięki popieraniU papieźa
W Sporze Z Cesarzem o inWeSt!łUrę Uzyskał Zgodę na ko
ronację królewską W 1076 r.

2, Konflikt Boleslawa smiałego Z biskupem Stanisławen]
iSkazanie duchownego na śmierć spowodowały bunt
możnych i Wygnan e króla Z kmju, Po]sk rn Władcą Zostal
książę WładySłaW Hernran, który odZ|aCZa! się bierno-
ścią, a rzeczylłisiy Wp§lr'V na Wydarzen]a W pańStwie miał
palatyn Sieciech,

3. W ]097 r synowie Hermana - Zbigniew i Bolesław KrZy-
Wolrsty - \Ąyrnogli na ojcu podzial państwa na tży dzie!
nice, Z kole W 1 ] 02 r, po śmierci kS ęCia doszło do l]rato-
bójczych Walk Wygranych przez KrZyWoustego,

4. No\Ąy Władca Po]sk Bolesław Krzywousty stoczył Z suk-
cesem Wojnę Z cesarstwem, a W kole]nych atach skon-
centrował S ę na podboju oraz Chrystianizacji Pomorza
Gdańskiego l Zachodniego.

El Testament Krzywoustego
'1 , BoleSłaW Krzywousty Zmarl W 1 13B r, Pozostawił Sta-

tut, Zwany też testamentem, W doklmenc]e Zawarto
dokładne Wytyczne dotyczące sposobU przejmowania
wladzy przez kolejnych potomkóW księcia oraz poc]Ział
pańStwa na dzielnice,

2. Gtównymi Zasadam Statutu Krzyłoustego były pryncy-
pat ] sen orat, P erwsza Z nich oznaczała, że jeden ksiąę
dzieln cowy będzie sprawował WładZę nad pozosta]ymi,
Druga Z kolei móWiła, Ze będzie to najstarszy ż roC]U ijego
potomkowie.

3, PańStWo polsk]e Zostało podzielone na ki]ka cjzieln]c,
W tym Wyznaczono teź dzielnicę senioralną, Piervvszym
Seniorem Został Władysław który po nieudanej próbie ca!
kow]tego podporządkowan]a sobie braci W ] 146 r, Został
przez nich Wygnany Z kra]u.

4, KryZys pańStwa polsk]ego na pocżątku X W. przyczynił Się
do Zmian W organizao]i druzyny, zapaaząlkowa] ]e KaZ-
mież odnowiciel, który inclywidUalnie nadawał benefioia
swoirn Wojown kom, Z czasem WykształCiło Się Z nich ry-
cerstwo, Zyskujące coraz Więcej praw i Uniezaiezn aiąCe
się od Władcy,

Posągi Mieszka lE Bolesława chrobrego E]żna]dują s ę
W Zlotej Kap]cy W poznań§k e] kateclrze, W mieiscu tyn] na]pra.,.,
dopodobn ej zosta i pochowani dwa] pierwsi historyczn po sc.
W|adcy, obecny kształt Wygląd kap ica żyskała W X|X W,

posągi, Palska, XlX W.

1138 - śmierć i ogłoszenie statutu Bolesława Krżywoustego V
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Karta powtórzeniowa

Zadanie 1,

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane Wydarzenia i pfocesy, Wpisuiąc odpowiednie
litery W kratki na osi czasu.

A, Założenie osady W Biskupinie

B. funkcjonowanie szlaku bUrsztynowego

c. pojawienie się Homo sapiens na ziemiach polskich

D. początki rolnictwa na ziemiach polskich

E. Zasiedlenie ziem polskich przez słowian

1.

2.

Zadanie 2.

spośród Wymienionych postaci Wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystia-
nizacii państwa PiaStóW, i Wyiaśnii, iaką rolę odegrały one W tym procesie.

bp Jordan śW. Wojciech Dąbrówka św. Stanisław

Zadanie 3.

Podaj, iakie okoliczności skłoniły ottona lll do przybycia do Gniezna ijakie korzyści z tej Wizyty
odniósł Bolesław Chrobry,

Zadanie 4.

zapozną się z tekstem, a następnie Wykonai polecenia.

Tymczasem króIowie i ksiqżęta sqsiedni, każdy od swej strony, gnębili Pokkę |...]. I choć tak wielkie
krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze |...] dręczonq b\ła przez wtasnych mieszkańców.
Albowiem niewolnicy powstali na panów, |...] sami się do rządów wynoszqc |...]. Nadto jeszcze, porzu,
cajqc wiarę katolicką |...), podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych |...! mie-
czem zgladzili, a innych |...] ukamienowali. Wtedy to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznań i zabrali ciato
św. Wojciecha.

Źródło: Gall Anonim, Kronika polska,tłum, R. Grodecki, DiephoIz 2010, s,42,

a) Wymień imiona władców, którzy panowali w Polsce w trakcie wydarzeń opisanych w tekście,

b) Wyjaśnii, iakie byly przyczyny tych wydarzeń.

r



Zadanie 5.

Podai, iakie okoliczności doprowadziły do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju.

zadanie 6.

Dokończ zdania. Wybierz Właściwe odpowiedzi spośród podanych,

Do 1138 r na królów Polski koronowano

A. pięciu PiastóW. B. Czterech PiastóW. c. trzech PiastóW, D. dWóCh PiastóW,

Przeniesienie głóWnej siedziby WładcóW Z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem

A. Zniszczeń W trakcie najazdu Brzetysława, c. tZW, statutu Bolesława Krzywoustego.

B. rosnącej popularności kultu św, Stanisława. D. narastającego zagrożenia Ze strony Brandenburgii,

zadanie 7,

zapozną się z mapą, a następnie Wykona' polecenia,

a} Uzupełnij legendę mapy, podając odpo-
wiednie imiona i przydomki władców.

Państwo PiastóW Za panowania

elkie
iców,

Vzu-
wie-
źało

b) Oznacz na mapie opisane niżej obszary.
Wstaw odpoWiednie litery we właściwych
miejscach.

A. kolebka państwa PiastóW

B. po 1138 r trzon dzielnicy seniora|nej

c. po 1097 r, dzielnica Władysława Hermana
..-ł2.

Zadanie B.

Wyjaśnij, kto miał nosić tytul princepsa zgodnie z zaleceniami Bolesława Krzywoustego.
,{

}tia-



Na wyrywki

l Co to jest ,,kUltura archeologiCZna"?
r Gdzie znajduje się najbardziej znana osada

kUltury łUzyckiej na ziemłach polskich?
r skąd i dokąd wiódł szlak bursztynowy?
. czy prusowie naleźeli do plemion słowiańskich?
. kiedy na ziemiach polskjch zaczgli się osiedlać

SłoWianie?
l Jak według Galla Anonima nazywał się ojciec

Mieszka |?

r w jakiej krainie historycznej znajdowało
sig centrum państwa Polan?

r W którym roku doszło do ,,chrztu Polski"?
r kim była Dąbrowk
t Jak nazywał się pierwszy biskup misyjny, który

działał na ziemiach polsk]ch?
r Jak nazywa się niemiecki kronikarz, dzigki

któremu Znamy dokonania lvlieszka l i Bolesława
Chrobrego?

r co to jest Dago me iudex?
r w jaki sposób Bo]esław choroby postąpił

./ macochą i bracni przyrodnimi po smlerci
ojca?

t w jakim mieście sprawował godność biskupa
po,,niejs,/y sW. Wojc ech?

r kiedy i dlaczego otton lll udał się do Gniezna?
! Jakie zmiany w organizacji kościelnej przyniósł

Zjazd gnieźnieński?
t kto został pierwszy arcybiskupem

gnieźnieńskim?
r Jakimi darami według Galla Anon ma mieli się

wymienić Otton |il i Bolesław Chrobry?
r w jaki sposób zorganizowana była druzyna

ksiąZęca?
r w którym roku Bolesław chrobry koronował

się na króla Polski?
r czym charakteryzuje sig monarchia

patrymoniaIna?
r co prledslawiają p|askorzezby umieszc7one

na Drzwiach Gnieźnieńskich?

r Jakie procesy i wydarzenia doprowadziły
do odsunięcia l\,4ieszka ll od Władzy?

r Kim byli Bezpryrn, Brzetysław i lv]iecław?
! kto wywiózł z polski relikwie św, wojciecha?
l Jak nazywali się władcy, którzy wsparli kazimie-

rza Odnowiciela w walkach o władzę nad
państwem piastowskim?

r Jaki gród stał się główną siedzibą piastów

po powrocie Kazimierza odnowiciela?
r Jak]e zmiany w organizacji wojska przyniósł

okres Upadku państwa W pierwszej połowie
Xl W.?

r czyje poparcie musiał uzyskac Boleslaw smiały,
aby koronować się na króla?

r w którym roku Boleslaw Śmiały koronował
się na króla?

r Jak nazywał się biskup krakowski, który zginął
na skutek <onfliktu Z Bo esławe. Smia|ym?

l Jaką funkcję sprawował sieciech na dworze
Władysława Hermana?

r w iaki sposób podzielono ziemie polskie
W latach 1097 i 1102?

i co doprowadziło do wyprawy Henryka v
na Ziemie polskie?

t Jakie ziemie zajął j schrystianizował Bolesław
KrZyWoUsty?

r w którym rcku zaczęIa stosować postanowienia
statutu Bolesława KrZyWoUstego?

r komu przysługiwała godność princepsa zgodnie
Ze statutern Krzywoustego?

r Jakie ziemie wchodziły w skład dzielnicy
senioralnej?

r Dlaczego władysław wygnaniec musiał opuścić
Ziemie polskie?

. kiedy po raz pierwszy żamano zasadę
senioratU?

r Jak rozdrobnienie dzieInicowe wpłynęło
na potozenie wojóW i moznych?
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