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Uwaga: Nie ma obowiązku przepisywania notatki do zeszytu! 

 

Temat nr 5: Państwo pierwszych Piastów 

Główny cel lekcji: 

Poznasz obszar zajmowany przez plemiona polskie ich siedziby, jadro kształtowania się 

państwowości polskiej oraz najważniejsze źródła historyczne do dziejów pierwszych Piastów. 

 

Przyjrzyj się poniższym najstarszym źródłom historycznym do dziejów państwa pierwszych 

Piastów; 

 Jordanes – historyk Gotów w VI w. opisał plemiona słowiańskie nad Wisłą (Weneci). 

 Anonimowe źródło Geograf bawarski (ok. IX w.)- opis plemion polskich m.in.: Wylinianie, 

Opolanie, Wiślanie. 

 Żywot św. Metodego spisany ok. 885 r. przez jego ucznia zawiera opowiadanie o pastwie Wiślan. 

 Arabski podróżnik Ibrahim ibn Jakub opisał organizacje państwa Mieszka I. 

 Mnich niemiecki Widukind z Korbei w Dziejach saskich opisał Polskę za Mieszka I. 

 Kronika niemieckiego biskupa Thietmara z Mersenburga zawiera opis Polski za B. Chrobrego.  

[Thietmar żył na przełomie X i XI w. i nieprzychylnie odnosił się do władców piastowskich]. 

 Kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, oraz kroniki, 

roczniki, zapiski, dokumenty, zbiory prawa, listy, żywoty św. I inne.  

Wniosek: Źródła są kopalnią wiedzy o przeszłości:) 

 

Plemiona na ziemiach polskich; 

Wiślanie - nad górna Wisłą („panował tu książę bardzo potężny”, który uległ jednak potędze Państwa 

Wielkomorawskiego, a w X w. Wiślanie zostali uzależnieni od Czech). 

Lędzianie - nad Sanem i Wieprzem. 

Plemiona śląskie- Gołęszce, Ślężanie, Opolanie, Trzebowianie, Bobrzanie, Dziadoszanie. 

Polanie- nad Wartą (państwo Polan powstało w Wielkopolsce i według legendy, rządził nim król 

Popiel, a po nim synowie Piasta: Siemowit, Leszek, Ziemomysł i Mieszko I (poświadczony źródłowo). 

Mazowszanie – środkowa Wisła. 

Plemiona pomorskie- Pomorzanie, Pyrzyczanie, Wolinianie, Słowińcy. 
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Tylko dla chętnych 

Jak wyglądały granice Polski – od czasów Mieszka I 

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/04/02/ineraktywna-mapa-polski-od-x-wieku/ 

Państwo polskie – mapa interaktywna online 

http://mapahistoryczna.gwo.pl/ 

 

Kształtowanie się granic państwa Mieszka I 
 Podbój plemion Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza. 

 Zwycięskie zmagania z Wieletami (963 r.) oraz z Niemcami o ujście Odry (w 972 roku pod 

Cedynią wojowie Mieszka odparli najazd niemiecki margrabiego Hodona). 

 W 981 r. utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza natomiast w 

990 r. - odebrano Czechom Śląsk po śmierci Dobrawy; obszar państwa wynosił ok. 250 tys. km  

i zamieszkałych przez ok. 1 milion ludności. Opis granic znajduje się w dokumencie  

Dagome iudex, (wydany został w 990? r.), w którym Mieszko oddał ziemie polskie pod opiekę 

papiestwa.  
 

 

 

 

Praca domowa: 

1. Czy Mieszko I był dobrym władcą? Przedstaw  krótko swoją argumentację do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapahistoryczna.gwo.pl/
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Uwaga: Nie ma obowiązku przepisywania notatki do zeszytu! 

 

Temat nr 6: Znaczenie chrztu Polski w 966 roku 

Główny cel lekcji: 

Dowiesz się, jakie znaczenie miało przyjecie chrześcijaństwa dla umocnienia państwa polskiego. 

 

 

Znaczenie chrztu Polski w 966 r  

W 966 r. Mieszko I przyjął chrzest z rąk Czech i poślubił księżniczkę czeską Dobrawę. 

 Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskiej Europy, książę traktowany był na równi z innymi 

władcami. 

 Nastąpił rozwój kultury średniowiecznej (znajomość pisma, form kancelaryjnych). 

 Kościół integrował (jednoczył)  państwo, granice diecezji pokrywały się z granicami ziem. 

 Duchowni pomagali w organizacji państwa i sprawowaniu urzędów. 

 W 968 r. powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu z biskupem Jordanem na czele. 

 Ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec, gdzie cesarz Otton I ustanowił 

biskupstwo w Magdeburgu dla ziem słowiańskich. 

 Powstało scentralizowane państwo w Europie. 

 

 
https://szlakpiastowski.pl/aktualnosci/20-jak-mieszko-chrzest-przyjmowal 
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Pierwszą stolicą Polski było Gniezno. 

Muzeum Początków Państwa Polskiego 

http://www.mppp.pl/makieta-ar/gallery.html 

Praca domowa: 

Podaj trzy argumenty, które mogły skłonić Mieszka I do przyjęcia chrztu. 

 

 

 

 

 


