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Temat : Zjednoczenie Polski . Koronacja W. Łokietka1320r. 

  

Droga Polski do zjednoczenia 

Od połowy XIII w. Polacy coraz bardziej odczuwali skutki podziału dzielnicowego. 

Słabość Polski zachęcała wrogów do atakowania naszego kraju. Wielu spośród książąt 

myślało o zjednoczeniu Polski.                                                                                                             

Koronacja Przemysła II, księcia Wielkopolski w roku 1295 

Książę Przemysł II z Wielkopolski był jednym z pierwszych, któremu udało się po prawie 

220 latach zyskać koronę królewską. Jego koronacja odbyła się w Gnieźnie w 1295r. 

Książę rządził tylko W Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. 

Śmierć Przemysła II 1296r. 

Kilka miesięcy po koronacji zginął z rąk morderców nasłanych przez Brandenburgię. To 

państwo nie chciało zjednoczonej Polski. 

Rządy Czechów w Polsce 

W latach 1300-1306 na tronie polskim zasiadali władcy z Czech, a byli to Wacław II i  

jego syn Wacław III. Polacy mieli nadzieję, że przywrócą oni porządek w kraju. 

Niektóre ich decyzje budziły niezadowolenie wśród Polaków z powodu obsadzania 

urzędów Czechami. W Polsce w końcu wracano myślami za rodzimymi rządami.  

Starania W. Łokietka o zjednoczenie Polski 

Do walki o koronę po śmierci Czechów przystąpił Książe Kujaw- Władysław Łokietek. 

Udało mu się zdobyć władzę w Małopolsce i na Pomorzu Gdańskim. 

Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków 1309r.                                                   

Niestety w roku 1308 Brandenburczycy najechali na Pomorze Gdańskie . sytuacji 

Łokietek wyraził zgodę, aby gdańszczanom z pomocą przybyli Krzyżacy. Ci wyrzucili 

Brandenburczyków, ale sami zagarnęli te ziemie w roku 1309 na wiele lat. Rycerze 

krzyżaccy pozbawili Polskę dostępu do M. Bałtyckiego. Łokietek bezskutecznie 

podejmował działania, aby Pomorze wróciło do Polski. 

Zjazd w Sulejowie1318r. 

U cystersów w Sulejowie odbył się zjazd z udziałem W. Łokietka i rycerstwa .                                 

Tu napisano do papieża pismo z prośbą, aby wyraził zgodę na koronację księcia. 

 Kiedy zgoda nadeszła koronacja odbyła się w Krakowie w roku 1320.                               

Mimo, że król Łokietek rządził tylko w części Polski koronacja była symbolem  

zjednoczenia kraju po prawie dwóch wiekach rozdrobnienia.  

 

 
 


