
Klasa V historia (środa, 8 kwietnia)

Dzień dobry w kolejnym dniu nauki. 

Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.

1. Przyczyny ustanowienia testamentu księcia.
3. Podział ziem polskich.
3 Dzielnica senioralna. 
4. Zasada senioratu.

I. Na początku przypomnijcie sobie, w jaki sposób Bolesław Krzywousty doszedł do władzy. Mam
nadzieję,  że  wszyscy pamiętają  o  konflikcie  księcia  z  jego  bratem Zbigniewem…?  Ponieważ
Bolesław miał 5 synów i chciał zaoszczędzić im podobnych (jak w jego i Zbigniewa przypadku)
nieporozumień i kłótni, podjął decyzję o podziale ziem polskich pomiędzy nich.
Proponuję Wam teraz, zamiast lekcji z podręcznika, odczytanie poniższej scenki.

KRONIKARZ:
Po śmierci zacnego Władysława Hermana w roku pańskim 1102 doszło do walki między księciem
Bolesławem i jego nikczemnym bratem Zbigniewem. Ten niegodziwiec wezwał na pomoc cesarza
niemieckiego, którego jednakże nieustraszony książę Bolesław pokonał.
Książę Bolesław zwany Krzywoustym dokonał tak wielu czynów, że nie sposób ich zliczyć.
Dodam tylko,  że przyłączył  do Polski  ponownie Pomorze,  lecz mimo tych licznych zasług nie
koronował się na króla. Czując, iż niedługo już mu żyć przyjdzie, wezwał swoich synów i możnych
panów, aby im przedstawić swoją ostatnią wolę.

KRZYWOUSTY:
Wezwałem was tutaj wszystkich, aby przedstawić wam mój testament. Sam w młodości walczyłem
z bratem o władzę i wiem, że nie ma nic gorszego niż wojna domowa, czego, moi synowie, chcę
wam zaoszczędzić.

Tobie, Władysławie nadaję Śląsk, ponieważ twoja małżonka z Niemiec pochodzi. Stamtąd w razie
niebezpieczeństwa łatwiej ci  będzie do twego teścia uchodzić.

Tobie,  Bolesławie  o  kędzierzawych  włosach,  nadaję  Mazowsze,  gdyż  stamtąd  będziesz  miał
najbliżej do bardzo bogatego ojca twojej żony, którego tak często lubisz odwiedzać.

Natomiast tobie, mój synu Mieszku, który tak staro wyglądasz, chociaż młody jeszcze jesteś, nadaję
Wielkopolskę, ale bez ziemi gnieźnieńskiej.

Zaś tobie, Henryku, nadaję ziemię sandomierską, bo wiem, żeś sobie Sandomierz i jego okolice
najbardziej upodobał.

SALOMEA (żona Bolesława):
A co z Kazimierzem?

KRZYWOUSTY:
Doprawdy nie mam mu co dać, może któryś z was, moi synowie, odstąpi trochę  swego księstwa
nowonarodzonemu bratu?



WŁADYSŁAW:
Ja, jako najstarszy z braci, i tak mało dostałem, nie mam co odstąpić.

BOLESŁAW:
Może młodsi mu coś oddadzą?

MIESZKO:
Ja proponuję na razie nic mu nie dawać. Mały jest, a jak dorośnie, pomyślimy o nim.

KRZYWOUSTY:
Niechże więc Kazimierz pozostanie przy matce i przy niej się wychowuje.

SALOMEA:
A ty  mój  mężu chyba o  mnie  zapomniałeś  w swoim testamencie,  a  czuję,  że  wkrótce  wdową
zostanę.

KRZYWOUSTY:
Nie  zapomniałem o  tobie  moja  żono i  nadaję  ci  Łęczycę,  gdyż od dzieci  to  ty  raczej  nic  nie
dostaniesz.

WŁADYSŁAW:
A  co z ziemią krakowską?

KRZYWOUSTY:
Ty  zachłanny  i  nigdy  niezadowolony  synu.  Ziemia  krakowska  wraz  z  ziemią  sieradzką  i
gnieźnieńską oraz Pomorze będzie stanowić dzielnicę seniora.

BOLESŁAW:
A kto to jest senior?

KRZYWOUSTY:
Oj synu, nie uczyłeś się tylko cały czas polowałeś. Palatynie  powiedz mu, kim jest senior.

PALATYN:
Może niech arcybiskup mu to wytłumaczy.

ARCYBISKUP:
Senior to najstarszy z rodu.

KRZYWOUSTY:
I właśnie najstarszy z rodu, czyli senior będzie sprawował rządy w dzielnicy senioralnej, będąc
przez to zwierzchnim księciem Polski. Po jego zaś śmierci władzę obejmie najstarszy z braci, a po
nim zaś kolejni. Tak więc to ty Władysławie jesteś seniorem.

WŁADYSŁAW:
A jeśli mój syn nie odda dzielnicy senioralnej po mojej śmierci braciom?

KRZYWOUSTY:
O tym też pomyślałem. Otóż jeśli  ktoś złamie ostatnią wolę,  będzie wyklęty.  A jeszcze gorzej,
gdyby senior chciał zabrać dzielnicę swoim braciom. Uważaj więc Władysławie, bo wtedy i papież
ci nie pomoże i na wygnaniu skończyć możesz! Spisałem testament i oddałem go arcybiskupowi



Jakubowi, który wraz z palatynem Wszeborem będzie pilnował, by wszystko czynione było tak, jak
w nim zapisano. A was możni panowie biorę za świadków.

JEDEN Z MOŻNYCH:
A gdyby doszło do wojny domowej. To mamy się opowiedzieć po stronie seniora czy też księcia tej
dzielnicy, w której mieszkamy?

KRZYWOUSTY:
 Jeśli któryś z książąt wojnę zacznie, tego macie wypędzić, aby nie czynił zamieszania.

ARCYBISKUP:
A ja będę błagał niebiosa, aby oszczędziły wojny naszemu krajowi.

KRZYWOUSTY:
Teraz mogę spokojnie umrzeć. Zmęczony jestem i udaję się na spoczynek.

KRONIKARZ:
I tak się stało. W roku Pańskim 1138 zmarł zacny Bolesław Krzywousty, zaś Polskę, którą całe
życie jednoczył, podzielono na dzielnice pomiędzy jego synów, wśród których zgody nie było.

II. Po przeczytaniu tekstu proszę Was o wytłumaczenie pojęć:

senior - 

dzielnica senioralna- 

zasada senioratu - 

testament - 

oraz zaznaczenie na mapie dzielnic, które otrzymali synowie Bolesława : Władysław Wygnaniec,
Bolesław  Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk  Sandomierski  , Kazimierz  Sprawiedliwy
oraz małżonka Salomea (podpiszcie imionami  członków rodziny).




