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Temat: Polska pierwszych Piastów - praca z tekstem źródłowym   28.04.20 r.30.04.20 r. 

 

Cel lekcji:  

 Doskonalenie  analizy i interpretacji tekstu źródłowego. 

Tekst źródłowy nr I 

 

Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej 

napastować ludy sąsiednie dookoła (…) W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej 

chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego 

zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów 

zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim 

orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż 

owoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się 

błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła.  Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił 

łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i  

chwały w zupełności wystarczy, jeśli powiemy, że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska  

nawiedziła królestwo* polskie”.  

* W czasach Mieszka I Polska była  księstwem, a nie królestwem. 

 

Pytania: 

1. Kiedy powstała kronika Galla Anonima?  

2. Jaki warunek małżeństwa, według Galla Anonima, postawiła Dąbrówka Mieszkowi?  

3. Co poddani zawdzięczali Mieszkowi?  

4. Czy uważacie, że jedynym powodem przyjęcia chrześcijaństwa było życzenie Dąbrówki?  

Odpowiedź krótko uzasadnijcie.   

 

Tekst źródłowy nr II  

 

Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego świata, złoty wiek zmienił się w ołowiany, Polska, przedtem 

królowa, strojna w koronę błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi w popiele odziana we wdowie 

szaty; dźwięk cytry* − w płacz, radość − w smutek, a głos instrumentów zmienił się w westchnienia.  

Istotnie, przez cały ów rok nikt w Polsce nie urządził publicznej uczty, nikt ze szlachty*, ani mąż, ani 

niewiasta, nie ustroił się w uroczyste szaty, ani klaskania, ani dźwięku cytry nie słyszano po gospodach, 
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żadna dziewczęca piosenka, żaden głos radości nie rozbrzmiewał po drogach. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

* cytra  dawny instrument strunowy  

* szlachta – tu: wojowie  

Pytania: 

1. Co to znaczy, że „złoty wiek zmienił się w ołowiany”? 

2. Wymień oznaki żałoby opisane przez kronikarza. 

 

Tekst źródłowy nr III 

Nikt nie śmiał wychylić się z obozu, żaden giermek nie poważył się trawy zbierać, nikt nie wychodził 

nawet za swą potrzebą poza linię straży. Obawiano się Bolesława w dzień i w nocy, nazywano go 

„Bolesławem, który nie śpi”. Dlatego też rycerstwo cały dzień szło w pełnym rynsztunku, spodziewając 

się nieustannie zjawienia się Bolesława. W nocy także wszyscy spali w kolczugach lub też stali na 

stanowiskach, albo przez całą noc obchodzili obóz dookoła, albo wołali: „Czuwajcie, strzeżcie się, 

pilnujcie!”. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

 

Pytania: 

1. Wymień środki ostrożności, jakie przedsięwzięli Niemcy z obawy przed wojskiem Krzywoustego. 

2. Z jakiego powodu najeźdźcy nazwali polskiego księcia „Bolesławem, który nie śpi”? 

 

Tekst źródłowy nr IV 

 

Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można 

powiedzieć, że sam będąc pomazańcem [Bożym], nie powinien był [drugiego] pomazańca za żaden 

grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za 

zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie 

zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

Pytania: 

1. Za co i w jaki sposób, według kronikarza, został ukarany biskup Stanisław („drugi pomazaniec”)? 

2. Wyjaśnij, jak autor ocenia postępowanie króla. Znajdź odpowiednie fragmenty w tekście 

 

Wszystkie odpowiedzi zapisz do zeszytu. 
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Pomoce nauczyciela: 

Zbiór tekstów źródłowych z ćwiczeniami. Klasa 5, Wyd. GWO,  

Joanna Wodowska, Wędrówka z historią . Program nauczania historii i społeczeństwa na II etapie  

edukacyjnym, Warszawa 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


