VI_4_ Kryzys i odbudowa państwa polskiego.
Tego materiału proszę się nauczyć i wykonać
odpowiednie ćwiczenia.
1) Kto został następcą Bolesława Chrobrego?
Następcą Bolesława Chrobrego I został jego syn Mieszko II. Wraz z żoną
Rychezą zostali koronowani w katedrze w Gnieźnie w 1025 roku.
2) Dlaczego doszło do klęski polityki Mieszka II ?
• Chrześcijaństwo nie było jeszcze w Polsce utrwalone – nie minęło
jeszcze 100 lat od chrztu.
• Konflikt rodzinny z Bezprymem – bratem Mieszka II o władzę.
• Niektórzy możni sprzeciwiali się silnej władzy królewskiej bo godziła
w ich interesy.
• Sąsiedzi czyli Cesarstwo Niemieckie(umówienie tak mówimy bo było
to cesarstwo rzymskie) i Ruś również nie byli zadowoleni z rosnącej
pozycji Polski i w 1031 roku najechali na Mieszka II.
• Mieszko II uciekł z kraju i zmarł w 1034 roku.
• Z kraju do Niemiec uciekł również syn Mieszka II - Kazimierz.
• Czesi korzystając z bezkrólewia najechali w 1038 roku Polskę
niszcząc całkowicie Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki.
3) Jakie były okoliczności najazdu Czechów na Polskę w 1038 roku?
Z kraju do Niemiec uciekł również syn Mieszka II - Kazimierz.
W Polsce praktycznie nikt nie rządził.
Czesi korzystając z bezkrólewia najechali w 1038 roku Polskę niszcząc
całkowicie Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki.
Wywieźli do Czech relikwie biskupa Wojciecha i całe wyposażenie
Katedry Gnieźnieńskiej.
4) Jaką politykę prowadził Kazimierz I Odnowiciel (1016 – 1058)?
Był w rozpaczliwej sytuacji. Państwo właściwie przestało istnieć. Od
cesarza niemieckiego Henryka III (dzięki poparciu swojej matki Rychezy)
otrzymał 500 ciężkozbrojnych wojów i wrócił do kraju. Oczywiście cesarz
miał w tym interes bo nie chciał nadmiernego wzmocnienia czeskiego
księcia Brzetysława. Gniezno, Poznań i Ostrów Lednicki były całkowicie
zniszczone. Książę prawdopodobnie dlatego rezydował na Wawelu
w Krakowie. Powoli , pokornie, dzień po dniu prowadził politykę
drobnych sukcesów i odbudowywał państwo polskie stopniowo
uniezależniając się od cesarstwa. Pojął za żonę siostrę władcy Rusi
Dobroniegę. Zyskał w ten sposób sprzymierzeńca i sojusznika na
wchodzie.
5) Na czym polegała polityka Bolesława II Śmiałego ?
• Dążył do umocnienia pozycji państwa polskiego oraz
uniezależnienia się od sąsiadów. Odzyskał Grody Czerwieńskie.
• Włączył się w konflikt między Henrykiem IV a Grzegorzem VII
(pamiętacie Canossę?) Opowiedział się po stronie Grzegorza VII.

Papież odwdzięczył się Bolesławowi zgodą na koronację , która
odbyła się w Boże Narodzenie 1076 roku.
• Nie poradził sobie z buntem możnowładców przeciwko władzy
królewskiej.
6) Kim był Stanisław ze Szczepanowa?
Był biskupem krakowskim. Był skonfliktowany z królem Bolesławem
Śmiałym. Prawdopodobnie brał udział w
buncie przeciwko królowi. Bolesław Śmiały
był z natury bardzo porywczym człowiekiem
i prawdopodobnie w chwili gniewu wydał 8
maja 1079 roku rozkaz zgładzenia biskupa
Stanisława. Wyrok wykonano ale wzburzyło
to wielu w królestwie. Imieniny Stanisława
obchodzone są właśnie 8 maja. Bolesław
Śmiały zaledwie dwa lata po swojej koronacji
musiał opuścić Polskę a właściwie z niej uciec
i schronić się na Węgrzech, gdzie zmarł.
W 1253 roku Stanisław ze Szczepanowa
został zaliczony w poczet świętych Kościoła
Katolickiego. Grób Świętego Stanisława w
formie srebrnej trumny znajduje się na podwyższeniu w centralnej części
Katedry na Wawelu.

Pamiętacie Drzwi Gnieźnieńskie? Opowiadają historię życia Biskupa
Wojciecha.
https://www.youtube.com/watch?v=cs9X2RiKb2E

Spróbujcie zaprojektować w tej samej formie drzwi do odnowionej
katedry w Gnieźnie. Wyobraźcie sobie, że zatrudnił was sam książę
Kazimierz Odnowiciel. Drzwi powinny zawierać 8 – 10 scen
opowiadających historię Polski od 1025 do 1079 roku. Namalujcie te
sceny i umieśćcie na drzwiach

