
Klasa Va – historia (środa – 20 maja)

Kochani Uczniowie! Dzisiaj na lekcji powiemy o tym, jak próbowano na powrót zjednoczyć ziemie 
polskie po okresie rozbicia dzielnicowego.

Temat: Zjednoczenie Polski.

Z poprzedniej lekcji pamiętacie, że skutki rozbicia dzielnicowego w dużej mierze były niekorzystne
dla  Polski.  Rozdrobniony  na  małe  księstwa  kraj  narażony  był  na  najazdy  Prusów,  Litwinów i
Tatarów. Z czasem zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że dla bezpieczeństwa państwa należy
dokonać zjednoczenia poszczególnych dzielnic.

W XIII wieku takiej próby podjął się książę śląski Henryk Pobożny, ale zginął w 1241 roku w
bitwie pod Legnicą. Kilkadziesiąt  lat później  kolejny książę, tym razem władca Wielkopolski –
Przemysł II, również postanowił dokonać zjednoczenia. Zdołał   przyłączyć do swojego księstwa
Pomorze Gdańskie i w 1295 roku koronował się na króla. Po jego tragicznej śmierci -  o scalenie
polskich ziem zabiegał Władysław Łokietek – książę kujawski,  który opanował Wielkopolskę i
Pomorze Gdańskie, ale niestety przegrał walkę o panowanie w Polsce z Wacławem II – władcą
Czech (który w 1300 roku w Gnieźnie koronował się na króla Polski).  Nowy monarcha stworzył
urząd starosty (zarządzali oni dzielnicami), co usprawniło funkcjonowanie państwa.  Poprawił także
bezpieczeństwo jego mieszkańców. 

Tymczasem Łokietek  schronił  się  na  Węgrzech,  i  próbował  z  pomocą obcych wojsk,  zbrojnie,
przejąć władzę. Sprawę tę ułatwiła mu podwójna śmierć – Wacława II ( w 1305 r.) oraz jago syna i
następcy Wacława III (w 1306 r.).  W kolejnych latach książę zajął Małopolskę, ziemię łęczycko –
sieradzką  oraz  Kujawy  i  Pomorze  Gdańskie.   Niestety,  w  1308  roku  na  Polskę  najechali
Brandenburczycy, którzy zaatakowali Gdańsk. Łokietek, zajęty sprawami w Małopolsce, poprosił o
pomoc  Krzyżaków.  Ci  wypędzili  Brandenburczyków,  ale  zajęli  Pomorze.   Książę  tymczasowo
zrezygnował z jego odzyskania, ale zdobył Wielkopolskę. Po tym w roku 1320 koronował się w
Krakowie na króla Polski.

Nowy król postanowił odzyskać zagarnięte przez Krzyżaków ziemie. Zwrócił się w tej sprawie do
sądu  papieskiego,  który  w  1321  roku  nakazał  Zakonowi  zwrócenie  Polsce  Pomorza.  Niestety,
Krzyżacy  nie  tyle  nie  oddali  zagarniętych  ziem,  co  jeszcze  zajęli  kolejny  obszar  –  ziemię
dobrzyńską. Dwa lata później Polska zaatakowana została z dwóch stron – przez wojska zakonne i
czeskie.  Czesi  wycofali  się  po  nieudanej  próbie  zdobycia  Poznania,  natomiast  z  Krzyżakami
Łokietek potykał się w 1331 roku  pod Płowcami. Chociaż król zdołał rozbić oddział krzyżacki, to
nie przyniosło to zadowalających korzyści. Zakon niedługo potem odebrał Polsce Kujawy. Bitwa
pod Płowcami była jednak pierwszym sukcesem w walkach z Zakonem.

Zapoznajcie się z wiadomościami w podręczniku oraz dodatkowo,  dla utrwalenia, z moją notatką. 

Zadanie  domowe  dla  chętnych: Na  podstawie  dostępnych  źródeł  opisz  sukcesy  Władysława
Łokietka. Zwróć uwagę na jego wkład w jednoczenie polskich ziem (środa – 27 maja). ZADANIE
NIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Pozdrawiam i do następnej lekcji, I. K.


