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Lekcja

Temat: Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie.

W początkach XIII w. dojrzewała w Polsce, zarówno w sferach kościelnych jak 
i świeckich, myśl chrystianizacji wciąż jeszcze pogańskich Prus. 

Plan chrystianizacji Prus był jeszcze daleki od realizacji. W związku z 
podejmowaną właśnie 1217 r. krucjatą do Ziemi Świętej, Stolica Apostolska 
nawoływała do wyprawy krzyżowej przeciw Prusom. Konrad Mazowiecki 
zawarł porozumienie z zakonem Najświętszej Marii Panny, czyli zakonem, 
który u nas popularnie nazywano Krzyżackim. 

Wyparty z Jerozolimy, gdzie powstał, zakon ten znalazł pole działania na 
Węgrzech wśród pogańskich, Kumanów, ale stąd został wydalony w 1225 r. i 
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jak się wydawało doskonale nadawał się do przeprowadzenia chrystianizacji 
Prus. 

W wyniku porozumienia z Konradem Mazowieckim, ale jeszcze przed 
właściwym przybyciem do Polski, wyjednali sobie Krzyżacy przywilej cesarza 
Fryderyka II, wystawiony w Rimini w 1226 r., który na przyszłość gwarantował 
im na terenach podbitych status państwowy. 

W 1235 r. wchłonęli Krzyżacy w obręb własnej organizacji zakonnej 
braci dobrzyńskich, a w dwa lata później także inflancki zakon Kawalerów 
Mieczowych. 

Korzystając z poparcia cesarstwa, papiestwa i własnej siły militarnej przystąpili 
do budowy państwa zakonnego. W Polsce nie dostrzeżono niebezpieczeństwa i 
chętnie udzielano im pomocy. Tylko Świętopełk pomorski podjął z nimi 
natychmiast samotną walkę

Przeczytaj tekst, wypisz 3 daty i zapisz wiek cyframi rzymskimi.
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Lekcja

Temat: Zjednoczenie państwa polskiego.

 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; 

2) Powrót Władysława Łokietka: 
a) 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; 

1320 rok- Władysław Łokietek zostaje królem Polski.  Polska została 
zjednoczona (Małopolska i Wielkopolska)
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Wypisz ziemie, które zjednoczył Władysław Łokietek (czerwone)


