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RZĄDY WŁADYSŁAWA HERMANA (1079 - 1102)  
 
1.Objęcie rządów przez Władysława Hermana. 

Władysław Herman był najmłodszym synem Kazimierza Odnowiciela. Nigdy nie miał zostać  
władcą Polski. Prawdopodobnie otrzymał w zarząd dzielnicę – Mazowsze. Został wyniesiony na 
tron  przez możnych po wygnaniu jego starszego brata Bolesława Śmiałego w 1079 r. Za jego 
panowania  rody możnowładcze znacznie wzrosły w siłę,   a państwo polskie ponownie znalazło się 
pod wpływem Niemiec. Przejście do obozu cesarskiego było związane z koligacjami małżeńskimi 
Władysława Hermana. Dwukrotnie ożenił się on z księżniczkami związanymi z dworem cesarskim. 
Jego pierwszą żoną była Judyta czeska (matka Bolesława Krzywoustego), drugą żoną była Judyta 
Maria – siostra cesarza Henryka IV. 

 
2. Wzrost roli możnych i osłabienie pozycji księcia. 

Za panowania Władysława Hermana rody możnowładcze po raz pierwszy uzyskały w Polsce takie 
znaczenie. Władca nadawał liczne ziemie i przywileje by odwdzięczyć się za tron. Szczególne 
znaczenie uzyskał Sieciech, który w krótkim czasie zdominował księcia. Prawdopodobnie nie 
pochodził on z żadnego z arystokratycznych rodów. Dlatego też  jako palatyn, najważniejszy 
urzędnik w państwie,  odsunął od władzy stare rody i oparł się na  ludziach niższego stanu. To 
spowodowało powstanie opozycji przeciwko niemu. Jednak przez długi okres czasu  praktycznie on 
sam zarządzał państwem. Świadczy to o słabości politycznej Władysława I Hermana. Rządy 
Sieciecha były tak znienawidzone, że w 1093 r. możni sprowadzili do kraju Zbigniewa, jednego z 
synów Władysława. Książę próbował ograniczyć władzę Sieciecha i wydzielił synowi dzielnicę – 
prawdopodobnie Śląsk. Niezadowolony Sieciech odebrał jednak Śląsk siłą i wygnał Zbigniewa. 
Dopiero sojusz obydwóch synów Władysława Hermana: Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego 
zakończył rządy Sieciecha. W 1097 r. Sieciech został wygnany. 

 
3. Sytuacja wewnętrzna pod koniec panowania Władysława Hermana 
W 1097 roku Władysław I Herman podzielił państwo polskie na trzy części i w ten sposób 
podzielił się władzą ze swymi synami. 
(1)  Zbigniew uzyskał Wielkopolskę, Kujawy i ziemię łęczycko-sieradzką 
(2)  Bolesław Krzywousty uzyskał Małopolskę  i  Śląsk bez najważniejszych grodów: (Wrocławia, 

Krakowa i Sandomierza), które pozostały pod władzą ojca 
(3) Władysław Herman pozostawił sobie ukochane Mazowsze gdzie osiadł. Wówczas. Płock na krótko 

stał się stolicą państwa  polskiego. Kontrolując najważniejsze  grody  zatrzymał również władzę 
zwierzchnią nad całym państwem.  

Podział kraju został prawdopodobnie na Władysławie wymuszony i jest następnym argumentem 
świadczącym o słabości polskiego władcy. Podział ten utrzymał się aż do śmierci  Władysława 
Hermana w 1102 r. 

 
 

 
 
 
 
 


