
ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO W XI w. 
1. Panowanie Kazimierza Odnowiciela (1034-1058) 
a) Kazimierz Odnowiciel  powrócił do kraju w 1039 roku wspomagany przez cesarza  Henryka III  i  

księcia ruskiego Jarosława Mądrego.  
b) polityka Kazimierza Odnowiciela 
    Głównym celem polityki Kazimierza Odnowiciela było: 

� odbudowanie państwa polskiego w jego pierwotnych granicach,  
� odbudowanie polskiej organizacji kościelnej,  
� zreformowanie organizacji państwowej  
� umocnienie państwa na arenie międzynarodowej. 

Kazimierz odzyskał najważniejsze ziemie polskie: Wielkopolskę i ziemię łęczycko – sieradzką,  
Mazowsze z rąk Masława i Śląsk z rąk czeskich ale zobowiązał się płacić Czechom trybut z tej 
ziemi. Kazimierz nigdy się nie  koronował. Nie udało mu się również odbudować polskiego 
arcybiskupstwa w Gnieźnie.   

 2. Reformy Kazimierza Odnowiciela: 
 Kazimierz Odnowiciel podjął się on trudu reformy organizacji państwa polskiego.  

� Przebudował system militarny państwa: nadał wojom ziemię w zamian za służbę rycerską. 
Od tej pory rycerze musieli się utrzymać z własnej ziemi i tak na niej gospodarzyć by móc 
zakupić wyposażenie i  utrzymać własny poczet zbrojnych. Na każde wezwanie księcia mieli 
obowiązek się stawić z własnymi zbrojnymi. W zamian mogli korzystać z części renty 
feudalnej.  

� Kazimierz odbudował również polską organizację kościelną, z tym że jej głównym ośrodkiem 
stał się Kraków. Polska nie miała jednak własnej metropolii (arcybiskupstwa). 

 
3. Rządy Bolesława Śmiałego (1058 – 1079). 
a) cele polityki zagranicznej Bolesława Śmiałego: 

� umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej 
� uniezależnienie się od cesarstwa niemieckiego 
� odzyskanie korony i arcybiskupstwa 

b) Polska w obozie gregoriańskim. 
 Bolesław Śmiały wykorzystał sytuację polityczną w Europie (spór między papieżem Grzegorzem 

VII, a cesarzem Henrykiem IV) by osiągnąć zamierzone cele. Dlatego przyłączył się do obozu 
papieskiego (gregoriańskiego). Jego polityka miała charakter antycesarski. Popierał opozycję 
antycesarską w Niemczech, osadzał na tronie Węgier i Rusi Kijowskiej władców, którzy sprzyjali 
Polsce i papieżowi. Dzięki takiej polityce uzyskał zgodę papieża na odtworzenie arcybiskupstwa 
w Gnieźnie (1075) oraz na koronację  - w 1076 r. koronował się na króla Polski.  

c) sprawa biskupa krakowskiego Stanisława. 
 Biskup krakowski Stanisław z rozkazu Bolesława został zamordowany. Do dziś historycy spierają 

się co było przyczyną śmierci biskupa. Można przypuszczać, że biskup stanął na czele opozycji, 
która zbuntowała się podczas wyprawy Bolesława na Ruś. Został za to ukarany śmiercią przez 
ćwiartowanie – zwyczajowa kara za zdradę stanu. Bolesława Śmiałego obłożono klątwą za zabicie 
biskupa co spowodowało bunt poddanych i jego ucieczkę na Węgry gdzie zmarł. Opozycja 
osadziła na tronie jego młodszego brata Władysława Hermana. 

 
4. Rządy Władysława Hermana (1079 - 1102). 
a) Władysław Herman został wyniesiony na tron  przez możnych w 1079 r.Za jego panowania wzrosło 

znaczenie rodów możnowładczych. Władca nadawał im liczne ziemie i przywileje by 
odwdzięczyć się za tron. Szczególne wpływy uzyskał Sieciech, który faktycznie rządził krajem.  

 
b) W 1097 roku Władysław I Herman wydzielił dzielnice swoim synom : 

(1) Zbigniew uzyskał Wielkopolskę, Kujawy i ziemię łęczycko-sieradzką 
(2)  Bolesław Krzywousty uzyskał Małopolskę  i  Śląsk  
(3)  Władysław Herman pozostawił sobie Mazowsze gdzie osiadł, zatrzymał również władzę 

zwierzchnią nad całym państwem. Płock na krótko stał się stolicą państwa  polskiego. 
Podział ten utrzymał się aż do śmierci  Władysława Hermana w 1102 r. 


