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regalia, regale  

[łac.], w średniowiecznej Europie uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla panującego. 

[…] Najważniejsze: […] regalia mennicze — monopol bicia monety i ustalania jej wartości  

i wagi; […] Procesy modernizacyjne późnego średniowiecza i czasów nowożytnych 

spowodowały, że część regaliów zanikła bądź uzyskanie ich uchylenia stało się czynnością 

formalną. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/regalia;3966666.html – dostęp 24.11.2022 

 

 

Dukat wybity w księstwie jaworsko-świdnickim za panowania księcia Bolka II Małego. 

Na awersie Lilia i napis BOLKO DVX SLE – Bolko Książę Śląska, na rewersie Św. Jan z  

https://onebid.pl/pl/monety-rrr-slask-ksiestwo-jaworsko-swidnickie-bolko-ii-1326-

1368-dukat-floren-ok-1345-1351-swidnica-r8/246514 - dostęp 24.11.2022 
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http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1303 – dostęp 24.11.2022 

 

Do najważniejszych zadań świeżo upieczonego księcia piastowskiego należało przede 

wszystkim dbanie o niezależność władzy. Śląsk od wielu lat stanowił bowiem 

wartościowy cel dla sąsiednich władców, zwłaszcza zaś dla najpotężniejszego z nich, 

króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Władca ten zaledwie trzy lata po objęciu 

władzy przez Bolka II zdecydował się na rajd militarny w kierunku Śląska, w wyniku 

czego wielu z tamtejszych książąt zdecydowało się oddać swą autonomię Janowi 

Luksemburskiemu. Hołdu odmówili jedynie książę głogowski Przemko, Henryk I 

jaworski oraz Bolesław II ziębicki. Bolko musiał zatem interweniować szybko i 

skutecznie, wiedział bowiem, że nie ma wystarczających sił, aby zmierzyć się z władcą 

czeskim na otwartym polu. W grę musiała wejść dyplomacja.  

Bolko II Mały uruchomił wszelkie możliwe kontakty w celu zachowania niezależności. 

Udał się na węgierski dwór Karola Roberta, spotkał się ze swym dz iadkiem 

Władysławem I Łokietkiem, a także pojechał do Włoch na rozmowy z Ludwikiem 

Bawarskim. Jego działania przyniosły wspaniały efekt – Luksemburgowie stracili 

europejskie poparcie w kwestii starań o Śląsk, zaś Wittelsbachowie sprzymierzyli się z 

królem Polski przeciw czeskiemu władcy. Sukces polityczny Bolka II rozsławił jego 

imię, a on sam wkroczył na arenę najważniejszych europejskich monarchów.  

https://historia.org.pl/2017/11/04/ksiaze-swidnicki-bolko-ii-maly-genialny-polityk-i-

wspanialy-administrator/ - dostęp 24.11.2022 
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http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=1421&dirids=1 - dostęp 24.11.2022 

Barwny szkic przedstawiający nagrobek księcia Bolka II Małego w Krzeszowie 
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Ziemie usiane zamkami 

Opracowania dotyczące Bolka II podają, że terytorium jego państwa obejmowało 

ziemie opierające się na południu o Sudety (granica z Czechami), a na północy 

sięgające pasa Przedgórza Sudeckiego. Było to księstwo jaworskie-świdnicko – obszar 

dynamicznie rozwijający się na przełomie XIII i XIV wieku. Rozciągało się od okolic 

Złotego Stoku po Łużyce. Konflikty nie powstrzymały ekspansji osadniczej na tych 

terenach. Powstawały nowe miasta, wsie oraz zamki broniące granic księstwa. Bolko II 

rozbudowywał również budowle obronne odziedziczone po przodkach. Cisy, Grodno, 

Rogowiec, Bolków, Javorník, Książ, Radosno, Gryfów, Chojnik, Czarny Bór, 

Wałbrzych… – to zaledwie kilka z zamków związanych z Bolkiem II i jego czasami. 

Dziś część z nich to już ruiny. Inne, jak choćby Książ – zostały bardzo mocno 

przebudowane. […] Niemniej to właśnie warowne budowle stanowią niezwykle 

ciekawą sudecką pamiątkę po piastowskim księciu […].  

https://sudety.pro/bolko-ii-maly/ - dostęp 24.11.2022 
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