
HISTORIA DLA VB i VA   29.04  2020 r 

 
Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. 

 W podręczniku czytamy ze str. 163- 164 – jest to dalszy ciąg poprzedniej lekcji z podręcznika 

 

Temat : Książe Bolesław Krzywousty dzieli Polskę na dzielnice 1138r. 

 

Dziś dowiecie się dlaczego książę Krzywousty podzielił Polskę i jak ją 

podzielił? 

1. Konflikt Krzywoustego z bratem Zbigniewem 
 

Jego skutkiem, jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, było oślepienie Zbigniewa i 

przejęcie władzy nad całą Polską przez księcia Krzywoustego, który chciał Polski 

silnej i zjednoczonej . O taką Polskę zabiegał całe życie, nie miał czasu pomyśleć o 

koronie królewskiej. 

2.  Przyczyny podziału Polski na dzielnice przez Krzywoustego 1138r 

 

 B. Krzywousty nie chciał, aby jego  synowie ( miał ich czterech, a piąty 

najprawdopodobniej urodził się po jego śmierci ) walczyli  między sobą o władzę. 

Przed śmiercią każdemu z nich wyznaczył dzielnicę  ( część Polski). Najstarszy 

obok dzielnicy dziedzicznej dodatkowo dostał ,,serce Polski” – najważniejszą 

dzielnicę tak zwaną dzielnicę senioralną . W dzielnicy tej miał rządzić do 

śmierci. Zawsze należeć miała do najstarszego z synów, potem wnuków 

Krzywoustego. 

3. Rodzaje dzielnic:  

-  dziedziczne - to znaczy władza w nich przechodziła z ojca na syna , były to: 

Śląsk,  Mazowsze z Kujawami, Wielkopolska, Ziemia Sandomierska 

- dzielnica senioralna – w jej skład wchodziły ziemie: łęczycka, sieradzka i 

krakowska . 

 4. Obowiązki seniora czyli najstarszego syna: 

-  decydował o sprawach całej Polski,  

-  zarządzał swoją dzielnicą dziedziczną a  Pomorzem i dzielnicą senioralna ( do 

swojej śmierci).  

5. Skutki decyzji Krzywoustego  

Jego synowie nie uszanowali woli ojca i kilka lat później obalili wolę ojca. 

 

 Uwagi do lekcji : 

Książe Krzywousty chciał dobrze dla swoich synów i dla Polski. Niestety synowie 

tego nie zrozumieli, doszukiwali się niesprawiedliwości w decyzji ojca. Ich 

chciwość i zazdrość spowoduje, że będą ze sobą walczyć a Polska zacznie słabnąć.   

Często decyzje księcia nazywa się ostatnią wolą czyli testamentem . 

 

 
 

 

 


