
Klasa Va historia (środa – 13 maja)

Dzień dobry! Kochani, nie wszyscy przesłali sprawdzian, który pisaliście na ostatniej lekcji. Proszę 
sprawdźcie. Jeżeli ktoś nie ma oceny (nie otrzymał informacji zwrotnej, nawet jeśli wysłał test), to 
znaczy, że praca do mnie nie dotarła i należy ponowić próbę.
Lekcja dzisiejsza dotyczy rozbicia dzielnicowego w Polsce.

Temat: Rozbicie dzielnicowe.
1. Synowie Bolesława Krzywoustego.
2. Rozdrobnienie kraju.
3. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
4. Skutki rozbicia dzielnicowego.

I. Otwórzcie podręczniki na stronie 192, zapoznajcie się  z wiadomościami dotyczącymi zapisanego
powyżej tematu.
Jak pamiętacie Bolesław Krzywousty, podzielił Polskę na dzielnice, aby nie dopuścić do walk o
ziemie i władzę pomiędzy swoimi synami. Ustanowił także  zasadę senioratu, która polegała na
tym, że to najstarszy z rodu Piastów sprawował władzę i oprócz własnej dzielnicy posiadał także
dzielnicę senioralną.

Jak się okazało, dobre intencje księcia spełzły na niczym. Każdy z synów objął władzę na własnej
ziemi, a najstarszy – Władysław, który otrzymał Śląsk, sprawował ją także w dzielnicy senioralnej.
Nie zamierzał jednak na tym poprzestać i dążył do pozbawienia braci ich ziem oraz do przejęcia
władzy całkowicie.  W konflikcie tym poniósł  jednak klęskę i musiał uciekać z kraju, dlatego
nazywany jest  Wygnańcem. Pozostali bracia długo rywalizowali ze sobą o przejęcie rządów. W
1177 roku udało się to najmłodszemu z synów Krzywoustego – Kazimierzowi Sprawiedliwemu.
Jak widzicie, zasada senioratu została złamana (zgodnie z nią to najstarszy z rodu Piastów miał
sprawować władzę).

Na początku  XIII  wieku władzę  w Krakowie  objął  syn  Kazimierza  Sprawiedliwego – Leszek
Biały, który zorganizował zjazd książąt  i  możnych w Gąsawie.  Chciał doprowadzić do zgody
pomiędzy Piastami. Tymczasem został zamordowany. Odtąd każdy książę zarządzał swoją dzielnicą
. Państwo ulegało coraz większym podziałom (książęta przekazywali swe ziemie synom), a Polska
weszła  w  stan  głębokiego  rozbicia  dzielnicowego.  To  niestety  nie  było  korzystne  dla  kraju,
Brakowało silnej władzy centralnej, państwu groziły ataki z zewnątrz. 

Od północy zagrażali  Polsce  Prusowie, których ziemie graniczyły z  Mazowszem.  Na początku
XIII  wieku  władzę  sprawował  tam Konrad  Mazowiecki.  Aby  chronić  swoje  ziemie  oraz
poddanych,  książę  sprowadził  do  Polski  Krzyżaków.  W  1226  roku przekazał  im ziemię
chełmińską. Ich  zadaniem miała  być  obrona  Mazowsza  przed  pogańskimi  Prusami.  Krzyżacy,
owszem,  w  ciągu  kilkudziesięciu  lat  dokonali  podboju  terytoriów  pruskich,  ale  na  podbitym
obszarze  założyli  własne,  silne  i  niezależne  państwo,  które  stało  się  wielkim zagrożeniem dla
Polski.

II. Otwórzcie podręczniki na str. 194 i 195 i przeanalizujcie mapy. Pierwsza przedstawia podział
Polski  na  dzielnice  w  1138  roku,  kiedy  to  poszczególnymi  ziemiami  władali  synowie
Krzywoustego,  natomiast  druga  obrazuje  podział  kraju  na  początku  XIII  wieku,  kiedy  Polska
weszła w okres głębokiego rozbicia dzielnicowego. Część ziem przeszła niestety w obce ręce.

III. Skutki rozbicia dzielnicowego były w znacznej mierze  dla Polski złe:

- Piastowie niewiele znaczyli na arenie międzynarodowej,



- utraciliśmy Pomorze Zachodnie i Gdańskie,
- od północy zagrażali nam Krzyżacy,
- w XIII wieku doszło do najazdu tatarskiego,

 Należy jednak  podkreślić , że XIII wiek w Polsce to także  czas  lokowania wsi i miast, okres
kolonizacji  i  napływu  osadników, którzy  przynosili  ze  sobą  nowoczesne  rozwiązania  np.,  w
rolnictwie (trójpolówka). Rozwijało się tteż rzemiosło.

Zadanie  domowe:  Dokładnie  przeczytajcie  powyżej  zamieszczone  notatki  oraz  tekst  w
podręczniku i utrwalcie swoją wiedzę.


