NOTATKA

Zjednoczenie państwa polskiego.
1) Na drodze do zjednoczenia:

a.

pod koniec XIII wieku coraz częściej dochodziło do prób połączenia ziem polskich;

walczyli między sobą książęta śląscy, wielkopolscy i postać najważniejsza w tych
wydarzeniach, książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek;
b.

połączeniu ziem sprzeciwiali się możnowładcy, obawiający się utraty swojej

dotychczasowej pozycji;
c.

ziemię wielkopolską i Pomorze Gdańskie połączył Przemysł II, koronowany w 1295 r.

w katedrze gnieźnieńskiej przez arcybiskupa Jakuba Świnkę na króla Polski; rok później
został zamordowany w wyniku spisku zawiązanego przez margrabiów brandenburskich;
d.

po śmierci Przemysła II możni wielkopolscy zaproponowali, aby tron Polski objął

książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek; dość szybko okazało się, że zarządzanie
małym księstwem różni się od władania kilkoma dzielnicami; książę podejmował
niekorzystne dla państwa decyzje, a możnowładcy i duchowni odmówili mu posłuszeństwa
i wygnali z kraju.
2) Panowanie Wacława II:

a.

walki o tron krakowski wykorzystał Wacław II, król czeski z dynastii Przemyślidów; w

1290 r. zdobył Małopolskę z Krakowem; w następnych latach podbił ziemię łęczyckosieradzką, część Kujaw, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie; podporządkował sobie część
księstw śląskich;
b.

poślubił córkę Przemysła II, a w 1300 roku został koronowany na króla Polski (przez

arcybiskupa Świnkę w katedrze gnieźnieńskiej); był on pierwszym królem spoza dynastii
Piastów;
c.

dążył do wyciszenia walk i stabilizacji kraju – przeprowadził reformy: monetarną

(grosze praskie) i administracyjną (urząd starosty);
d.

panowaniu Wacława byli niechętni możnowładcy, bowiem królowi doradzali niemieccy

i czescy panowie.
3) Powrót Władysława Łokietka:

a.

odsunięci na bok możnowładcy zaczęli popierać Łokietka, który postanowił powrócić

do kraju i zbrojnie odzyskać utracone ziemie;
b.

okoliczności sprzyjały Łokietkowi – zmarł nagle Wacław II, a jego syn, następca tronu

został zamordowany;
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c.

Łokietek zaczął łączyć ziemie polskie – możnowładcy małopolscy sprzeciwiali się

rządom Piasta – dążyli do powrotu władców czeskich – po stronie Łokietka opowiedzieli się
rycerze i abp Jakub Świnka;
d.

w skład powstającego państwa weszły: ziemia sandomierska, krakowska, łęczycka,

sieradzka, Kujawy, Wielkopolska i Pomorze Gdańskie;
e.

jednoczącemu się państwu zagrażał od południa nowy władca Czech Jan Luksemburski,

który przy pomocy książąt śląskich i mazowieckich rościł sobie pretensje do korony
polskiej; w 1311 r. w Krakowie wybuchł bunt pod przewodnictwem wójta Alberta;
niemieckie

mieszczaństwo

popierające

władcę

czeskiego

zostało

ukarane,

a władze Krakowa podporządkowane Władysławowi Łokietkowi;
f.

ziemie polskie były systematycznie najeżdżane przez Wielkie Księstwo Litewskie;

państwa podpisały między sobą sojusz, którego przypieczętowaniem był ślub syna Łokietka
Kazimierza z córką Gedymina, księcia Litewskiego, Aldoną a także walka przeciw
Brandenburgii;
g.

na północy największym zagrożeniem stało się Państwo Krzyżackie; podczas najazdu

brandenburskiego na Pomorze Gdańskie w 1308 r. starosta gdański za zgodą Łokietka
poprosił Krzyżaków o pomoc; rycerze zgodnie z umową wyparli wroga, a następnie zajęli
obronione zimie (1309).
4) Sojusz z Danią i Węgrami.
5) Koronacja Władysława Łokietka – 1320 rok:

a.

była to pierwsza koronacja w katedrze wawelskiej.

6) Konflikt z Krzyżakami:

a.

o pomoc w sprawie utraconych ziem Władysław Łokietek poprosił papieża Jana XXII;

papież zadecydował, że decyzję w sprawie Pomorza Gdańskiego podejmie sąd;
b.

w latach 1320-1321 sady obradujące w Inowrocławiu i Brześciu zdecydowały, że

Krzyżacy powinni oddać bezprawnie zagrabione ziemie oraz zapłacić odszkodowanie –
Krzyżacy odwołali się do samego papieża, co pozwoliło im na zignorowanie wyroku;
c.

pod koniec swego panowania Władysław Łokietek toczył wojnę z zakonem krzyżackim

w wyniku której utracił ziemię dobrzyńską i Kujawy; pocieszeniem była nierozstrzygnięta
bitwa pod Płowcami w 1331 r. dająca nadzieję na pokonanie zakonu.
7) Śmierć Władysława Łokietka – 1333 r.
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