
RZĄDY BOLESŁAWA CHROBREGO W LATACH   992 – 1025. 
 
Bolesław Chrobry objął władzę w Polsce po śmierci swego ojca Mieszka I .  
1. Zjazd gnieźnieński w 1000 r.  

� przyczyny: cesarz niemiecki Otton III przybył do grobu świętego Wojciecha by złożyć hołd 
świętemu męczennikowi. Przywiózł ze sobą zgodę na utworzenie arcybiskupstwa w 
Gnieźnie. Podlegały mu trzy biskupstwa: w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w  Krakowie. 
Pierwszym arcybiskupem został brat Wojciecha  Radzim – Gaudenty. 

� znaczenie: władca polski został uznany za władcę równorzędnego innym władcom 
europejskim, gościł na swoim terytorium najważniejszego dostojnika świeckiego ówczesnej 
Europy (cesarza), który włożył na głowę Bolesława Chrobrego diadem cesarski i wręczył mu 
włócznię świętego Maurycego, oznakę władzy cesarskiej. Uznaje się, że wydarzenie to miało 
oznaczać zgodę Ottona III na koronację Bolesława. Podczas zjazdu utworzono polską 
organizację kościelną, podległą papieżowi, co zabezpieczało Polski Kościół przed zakusami 
niemieckiego duchowieństwa. 

 
2. Wojny Bolesława Chrobrego – wyprawy przeciwko Niemcom i Rusi Kijowskiej. 
a) wojny z Niemcami toczyły się w latach 1002 – 1018. 

� przyczyny: Bolesław Chrobry dążył do rozszerzenia swoich ziem; wykorzystał trudną 
sytuację Marchii Wschodniej i Czech i zajął te terytoria – Marchię Wschodnią (Miśnię, 
Milsko i Łużyce) dzięki małżeństwu swojej córki, Czechy wskutek buntu poddanych i na 
ich wyraźnie zaproszenie. Bolesław wspierał opozycję niemiecką przeciwko Henrykowi II 
co pogarszało stosunki polsko – niemieckie. Do wojny doszło wówczas gdy Bolesław 
Chrobry odmówił złożenia hołdu lennego z Czech, które zajął w 1002 r., a które były 
lennem królewskim Niemiec od 929 r. Henryk II musiał siłą zmusić Bolesława do 
posłuszeństwa i uznania swej zwierzchności. 

� przebieg:  (atlas) wojny polsko-niemieckie toczyły się ze zmiennym szczęściem od 1002 
do 1018 r. Możemy podzielić je na trzy etapy. Kilkukrotnie Henryk II wyprawiał się na 
ziemie polskie, najdalej doszedł aż pod Poznań. Do historii przeszła obrona grodu 
Niemczy. 

� skutki:  w 1018 r. został zawarty pokój w Budziszynie. Do Polski przyłączono Łużyce i 
Milsko. Dzięki wojnom przy Polsce pozostały również Morawy i Słowacja 
(prawdopodobnie). 

b) wojny z Rusią Kijowską. 
Bolesław Chrobry pragnął podporządkować sobie Ruś. Pragnął również odzyskać Grody 
Czerwieńskie, które utracił jego ojciec. W 1018 r.  Bolesław Chrobry wyprawił się na Ruś. 
Przyczyną wyprawy był sojusz księcia ruskiego Jarosława Mądrego z cesarzem Henrykiem II 
Bolesław Chrobry zdobył Kijów . Wyprawa zakończyła się zdobyciem wielkich łupów i 
przyłączeniem Grodów Czerwieńskich do Polski. 

 
Na skutek wojen terytorium państwa polskiego znacznie się powiększyło. Bolesław Chrobry 
przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie, Milsko, Łużyce, Morawy, Słowację (atlas)  
 
3. Koronacja Bolesława Chrobrego i jej znaczenie. 

Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski w 1025 r. wykorzystując okres bezkrólewia w 
Niemczech po śmierci Henryka II. Koronacja ta wieńczyła politykę  Bolesława Chrobrego dążącego 
do umocnienia pozycji międzynarodowej Polski. Jako pomazaniec Boży Bolesław Chrobry stał się 
równy innym monarchom Europy Zachodniej. Umocnił również pozycję władcy w państwie 
polskim. 

 


