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Po śmierci Bolesława Krzywoustego  w 1138r.  rozpoczął się okres rozbicie dzielnicowego, gdyż
synowie byli niezadowoleni z testamentu ojca.
Testament  ten  to  akt  polityczny,  który   ustalił  ZASADĘ  SENIORATU-TRON  MIAŁ
OBEJMOWAĆ NAJSTARSZY  Z SYNÓW KRZYWOUSTEGO,  A POTEM NAJSTARSZY
Z KSIĄŻĄT PIASTOWSKICH.
                               DZIELNICA SENIORALNA  - WŁADYSŁAW
  -ZIEMIA KRAKOWSKA ZE STOLICĄ W KRAKOWIE 
 -ZIEMIA ŁĘCZYCKO – SIERADZKA Z GNIEZNEM I KALISZEM
-CZĘŚĆ POMORZA GDAŃSKIEGO I KUJAW

                       MAPA – STR.178- Podręcznik
Do uprawnien Seniora należała:
- polityka zagraniczna ,czyli reprezentowanie kraju  za granicą,

– nominowanie biskupów i urzędników,
–  decyzje o wojnie i pokoju-  dowodzenie armią,
– prawo do bicia własnej monety, 
– władza zwierzchnia nad  państwem i pozostałymi Piastami

Najstarszy  –  Władysław-  jako  senior  dążył  do  zdobycia  pełnej  władzy  nad  całym
krajem.Młodsi bracia nie zamierzali podporządkować się jego zwierznictwu.
Doprowadziło  to  do  walk  międzzy  nimi,gdyż  chcieli  przejąć   władanie  dzielnicą
senioralną.Szukali  pomocy  na  sąsiednich  dworach  ,  powodując   zbrojne  najazdy  obcych
państw.
POZOSTALI BRACIA:
-BOLESŁAW KĘDZIERZAWY- MAZOWSZE Z PŁOCKIEM
-MIESZKO STARY- WIELKOPOLSKĘ Z POZNANIEM
-HENRYK SANDOMIERSKI- ZIEMIA SANDOMIERSKA
-KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY- URODZIŁ SIĘ PO ŚMIERCI KRÓLA
-ŻONA SALOMEA- ZIEMIA ŁĘCZYCKO – SIERADZKA
Po  kilkunastu  latach  doszło  do  obalenia  testamentu  Krzywoustego-  DZIELNICĘ
SENIORALNĄ podzielono na  mniejsze władztwa, co doprowadziło do osłabienia kraju w
sferze obronności.
                                            Groźny sąsiad- Krzyżacy
W  1226  r  książę  Konrad  Mazowiecki  sprowadził  rycerzy  zakonnych,  zw.Krzyżakami.W
zamian  za  podbój  i  chrystianizację  Prusów,  książę  nadał  im  ziemię  chełmińską.Rycerze
podbili  Prusów,ale  na ich ziemiach założyli  własne państwo ze  stolicą w Malborku.Polska
zyskała groźnego sąsiada, z którym przez 2 wieki toczyła niszczące wojny.

                                          Najazdy Mongołów
W tym czasie przeszła  przez ziemie polskie fala najazdów Mongołów- zwanych Tatarami,
którzy pustoszyli południe kraju.Ograbili Kraków, Sandomierz i dotarli na Śląsk.
W 1241 r.pod Legnicą opór stawił im książę Henryk Pobożny,który zginął w walce. Ponieważ
ziemie polskie nie były celemMongołów, wycofali się po zdobyciu łupów.
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