
 
 

 

 

 

 

 

Bolesław Krzywousty = zarys historyczny. 

„Lepiej zginąć od miecza za ojczyznę niż kupując zhańbiony żywot służyć obcym.”  
 Mawiał książe Bolesław. 
 
Bolesław III Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1086 roku w Płocku. Za jego to czasów Płock stał się 

stolicą księstwa w la Był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, za jego panowania (w latach 

1107-1138) Płock był stolicą Księstwa Polskiego 

28 października 1138 roku w Sochaczewie. Pochowany w Bazylice Katedralnej w Płocku wraz ze swym 

ojcem Władysławem Hermanem.  

Bolesław Krzywousty był jednym z wybitnych książąt polskich. Po objęciu władzy musiał zmagać się z 

podziałem swojego państwa i nieprzychylnością państw ościennych. Nie bał się konfrontacji zarówno na 

arenie politycznej jak i wojskowej. Przez długie lata toczył wojnę ze swoim bratem Zbigniewem co 

zapewne wpłynęło na jego decyzje odnośnie regulacji sukcesji władzy na ziemiach polskich. Udowodnił 

swoje męstwo i zmysł taktyczny podczas wojen na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim oraz talent do 

organizowania małżeństw swoich dzieci. Niektórzy z przeciwników Bolesława na sam widok jego wojsk 

postanawiali się podporządkować. Pozostawił po sobie Polskę scaloną, powiększoną o nowe ziemie jednak 

rozbitą na dzielnice. 

15 sierpnia 1101 roku w Płocku w grodzie księcia Władysława Hermana, w świąteczny dzień 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  odbyło się pasowanie na rycerza piętnastoletniego książęcego 

syna –  Bolesława. W kaplicy zamkowej Bolesław ukląkł przed ojcem, a ten, po wysłuchaniu przysięgi, 

dotknął mieczem ramienia syna i ze wzruszeniem w głosie powiedział: – Mianuję ciebie rycerzem i przyjmuję do 

rycerskiego grona. Tak zaczęła się niezwykła historia naszego płocczanina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Żywot Bolesława Krzywoustego to nieustający film akcji; każdego roku coś się działo – po kilka kampanii 

wojennych, niejednokrotnie toczonych równocześnie, zrywane i zawierane sojusze, intrygi i zagraniczne 

interwencje; wydaje się, że nasz płocczanin w ogóle nie zsiadał z konia. Granicom naszego państwa wciąż 

zagrażali Rusini, Pomorzanie i Prusowie; Czesi systematycznie najeżdżali Śląsk, a królowie niemieccy 

również nie chcieli być gorsi. W 1109 roku Henryk V, pod pretekstem obrony praw wygnanego 

Zbigniewa, stanął z wojskiem na granicy zachodniej w momencie, gdy Bolesław Krzywousty był 

zaangażowany w kolejną batalię o Pomorze. 

Kronikarze podają, że książę był dzielny, silny, wytrwały, hojny i pobożny, ale w chwili gniewu porywczy i 
okrutny. Wincenty Kadłubek pisał: „Sława Bolesława stała się wszędzie tak głośna, że (zgoła) wszyscy nieprzyjaciele 
zdumiewali się nad jego bitnością i różni (ludzie) nazywali go wychowankiem Marsa, tygrysowym synem, lwem srogim, 
smokiem ziejącym ogniem, piorunowym grotem”.   

Na placu Książęcym na Tumskim Wzgórzu w Płocku, na wiślanej skarpie stoi potężny pomnik Bolesława 
Krzywoustego. Książę siedzi na koniu, a obok niego stoi sześciu wojów ze sztandarem. Pewnie zmierzają 
na nową wyprawę. Krzywousty nie miał nawet 10 lat, gdy wyruszył na swą pierwszą wojnę – w 1092 roku 
uczestniczył w najeździe na Morawy. Później wyruszał jeszcze wielokrotnie, walcząc nawet ze swym ojcem 
(do bitwy doszło w okolicach Płocka około 1099/1100 roku, ostatecznie Herman ustąpił). Bolesław ciągle 
walczył – prowadził kilka kampanii wojennych równocześnie, zrywał i zawierał sojusze, stawał przeciwko 
bratu przyrodniemu, przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie i podporządkował jako lenno Pomorze 
Zachodnie. 

 

 

 

 

 

 


