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Poczet władców Polski

Dynastia Piastów
około 960-992 – Mieszko I
 992-1025 – Bolesław I Chrobry (król 1025)
1025-1031 – Mieszko II (król 1025)
1031-1032 – Bezprym
1032-1034 – Mieszko II
1034-1058 – Kazimierz Odnowiciel
1058-1081 – Bolesław II Śmiały (król 1076)
1081-1102 – Władysław Herman
1102-1107 – Zbigniew i Bolesław III
                      Krzywousty
1107-1138 – Bolesław III Krzywousty

Około 960-992 – Mieszko I,
Książe, pierwszy władca Polski z dynastii
Piastów. Gniezno stolicą Polski.

966 – Chrzest Mieszka I w
Gnieźnie w Wielkanoc 966 roku. Polska
krajem chrześcijańskim, wzmocnienie
pozycji politycznej Polski w Europie,
przenikanie dziedzictwa kulturowego
Zachodu.

997 – Misja biskupa Wojciecha do
pogańskich Prusów. Za radą Bolesława
Wojciech udał się do krainy Prusów, aby
szerzyć między nimi wiarę
chrześcijańską. Tam został zamordowany
podczas odprawiania mszy świętej. Ciało

Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
W tym i następnych numerach «Głosu» będziemy zapoznawać naszych Czytelników z najważniejszymi wydarzeniami z

historii Polski od czasów najdawniejszych (960 rok) do współczesności.
jego Bolesław wykupił na wagę złota od
Prusów i umieścił je z należytą czcią w
Gnieźnie.

1000 – Zjazd w Gnieźnie,
związany z pielgrzymką cesarza Ottona
III do grobu swego przyjaciela św.
Wojciecha. Utworzenie zrębów
organizacji kościelnej,  powstanie
metropolii w Gnieźnie z biskupstwami:
w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie.

XI wiek – Pojawienie się nazwy
Polska (pod określeniem Polonia).

1025 – Koronacja Bolesława
Chrobrego. Był  to wówczas akt o
ogromnym znaczeniu zarówno
państwowym jak i religijnym. Koronacja
wywyższała władcę ponad pozostałych
członków dynastii,  symbolizowała
jedność i niepodzielność królestwa, na
zewnątrz zaś świadczyła o suwerenności
– czyli o pełnej niezależności Polski od
innych państw.

Połowa XI wieku – Kazimierz
Odnowiciel (nazwany tak za zasługi w
odbudowie kraju po kryzysie) przenosi
swoją siedzibę do Krakowa.

1138 – Testament – statut
Bolesława Krzywoustego, Polska
podzielona na dzielnice pomiędzy synów

Bolesława. Wprowadził on zasadę
senioratu w dziedziczeniu władzy,
najstarszy z braci – senior – był księciem
zwierzchnim, obok własnej dzielnicy
podlegała mu dzielnica senioralna z
najważniejszymi ośrodkami państwa –
Kraków, Gniezno, Pomorze.
Podsumowanie

W państwie pierwszych Piastów
dokonało się trwałe zjednoczenie ziem
polskich. Nie przebiegało ono wszakże
bezkonfliktowo, granice państw Europy
Środkowej bowiem dopiero się
kształtowały.

Pierwszym Piastom udało się
obronić niezależność państwa. Za
pierwszych Piastów poczęło rodzić się
poczucie więzi wynikającej ze wspólnego
pochodzenia, obyczaju, języka i ciągłości
kościelnej.

Kultura Polski, łącząc wpływy
obce i pierwiastki rodzinne, przybliżała
się do kultury państw zachodnich. Mimo
że nie rozkwitała jeszcze własna
twórczość artystyczna i historiograficzna,
położono silny fundament, który
umożliwił jej rozwój już w następnym
XIII stuleciu.                                c. d. n.
                   opracował Kl. Ławrynowicz

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie ul. Rynek 2 20-111 Lublin

     Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” informuje, że wzorem lat ubiegłych organizuje 3-tygodniowy pobyt szkoleniowy dla lekarzy polskiego
pochodzenia, mieszkających i pracujących w krajach byłego ZSRR. Szkolenie (lub obowiązkowy staż) odbywać się będzie na oddziałach i w zakładach
Akademii Medycznej w Lublinie. Zapewniamy również wykłady szkoleniowe  spotkania integracyjne, które pozwolą Państwu zapoznać się z organizacją i
osiągnięciami polskiej medycyny.
     Mamy nadzieję, że pobyt ten pozwoli Państwu na zapoznanie się z polskim nazewnictwem medycznym, co z pewnością ułatwi dalsze korzystanie z polskiej
literatury naukowej. Chcielibyśmy, aby ten pobyt ugruntował u Państwa poczucie Polskości oraz pozwolił na głębsze zapoznanie się z polską tradycją literaturą i
historią narodową. Pragniemy również uczestnikom naszego szkolenia oprócz fachowej wiedzy medycznej dostarczyć wielu wrażeń kulturalno-oświatowych.
Mamy nadzieję, ze pobyt w naszych klinikach pozwoli Państwu na zintegrowanie się z polskim środowiskiem lekarskim i nawiązanie trwałych kontaktów.
    Zaproszenia nasze kierujemy do lekarzy wszystkich specjalności oraz studentów ostatnich lat medycyny pragnących odbyć obowiązkowy letni staż w
reprezentujących światowy poziom lubelskich klinikach. Zapewniamy bezpłatne szkolenia na wybranym przez Państwa oddziale klinicznym, zakwaterowanie,
wyżywienie i opiekę medyczną. Niestety nie możemy zrefundować Państwu kosztów podróży. Szkolenie jest przewidziane w terminie od 31 sierpnia do 20
września.
    Uprzejmie prosimy o jak najszersze upowszechnienie naszego zaproszenia. Osoby pragnące uczestniczyć w wyżej wymienionym pobycie szkoleniowym
proszone są o wypełnienie załączonej ankiety( którą można w dowolnej ilości powielić). Oferty należy przesłać do 15 lipca na adres:
        dr n.med. Helena Gulanowska  ul. Szczecińska 29  20-247  Lublin  tel. 048-103381-526-98-23  fax. 048-103381-44-35-550
     Prosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. (Po ankietę prosimy zgłaszać się do redakcji „Głosu znad Pregoły” - red.)
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