
Historia kl. VA i VB  na 11 i 12 maja 

 
Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 

171-175 

  

Temat : Dzielnica śląska przykładem do naśladowania dla innych dzielnic 

polskich- XIII. 

 

Śląsk w okresie podziału dzielnicowego był dzielnicą najlepiej rozwiniętą 

gospodarczo w XIII w.  W dzielnicy tej rządzili książęta będący Piastami. 

Szczególnie dla tej ziemi zasłużył się Książe Henryk Brodaty. Książe ten czerpał 

m.in. dochody z górnictwa czy hutnictwa. Sprowadzał na Śląsk osadników z Polski i 

za granicy celem zagospodarowania tych terenów. 

Osadnicy korzystnie wpłynęli na nowe ziemie, np.:   

1. Zakładali miasta bądź przekształcali istniejące grody w miasta ( ich zabudowa 

była kamienna, ceglana lub drewniana), 

2.  Karczowali lasy i zakładali wsie. 

Zwalniając osadników na wiele lat z płacenia podatku, książę stwarzał im dogodne 

warunki. Po tym okresie nazywanym wolnizną podatek czyli czynsz należało płacić. 

Do Polski dzięki temu bardzo chętnie przybyło wielu Niemców ( kolonizacja 

niemiecka). 

Skutkiem kolonizacji czyli zajmowania i zagospodarowania nowych ziem było: 

 

1. Przybycie do Polski Niemców, którzy wprowadzali nowe metody uprawy ziemi i 

hodowli zwierząt, 

2. Wzrost ilości produkowanej żywności, 

3. Wzrost liczby ludności, 

4. Rozwój rzemiosła i handlu. 

 

Ze zmian wprowadzanych na Śląsku korzystali inni książęta. Wśród osadników było 

wielu rzemieślników, którzy przyczynili się do rozwoju rzemiosła w miastach. 

Wytwarzali oni przedmioty codziennego użytku i sprzedawali je bezpośrednio 

mieszczanom i chłopom. Sprzedażą zajmowali się też kupcy.                                                               

W XIII wieku zrodził się nowy model sprzedaży towarów przez ludzi. Była to tak 

zwana gospodarka towarowo- pieniężna. Ludzie za towar zaczęli płacić pieniędzmi. 

Były to monety srebrne czasami złote. Ten model wyparł handel wymienny, gdzie za 

towar płacono towarem.                                                                                                                    

Wzrost liczby ludności spowodował większe zapotrzebowanie na różne towary. Chcąc 

sprostać oczekiwaniom i potrzebom ludzi książęta zezwalali na organizowanie raz w 

tygodniu targów w miastach. Na wydzielonych miejscach spotykali się sprzedający i 

kupujący. Na przykład w Sulejowie targi zostały ustanowione pod koniec XIV w.  

Dla niektórych miast wprowadzono prawo składu, co znaczyło, że kupiec 

przejeżdżający przez dane miasto musiał w nim wystawić towary, które wiózł. 

Polscy kupcy sprzedawali np. drewno, sól, futra a przywozili np. wino, wyroby z wełny i 

inne. 

    


