
 

KLASA 5a 

-LEKCJA ON-LINE: środa 27.05.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego:  

T: Panowanie Bolesława Chrobrego oraz upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów.  

Cel: będę wiedział (a): jak przebiegały rządy Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza 

Odnowiciela i Bolesława Śmiałego; będę znał (a) pierwszego króla Polski. 

1. Bolesław Chrobry: 

- syn Mieszka I, 

-chrobry znaczy odważny, waleczny,  

-pierwszy król Polski, jego koronacja odbyła się w 1025 roku,  

- za jego czasów miała miejsce misja chrześcijańska do Prus - biskupa z Pragi Wojciecha, 

(szczegółowa historia misji Wojciecha jest opisana w materiale fotograficznym w podręczniku 

str. 170) 

- za jego czasów miał miejsce w 1000roku zjazd w Gnieźnie, na który przybył cesarz z 

Niemiec – Otton III, 

-podczas rządów Chrobrego do Polski przyłączono nowe tereny; Milsko, Łużyce i Grody 

Czerwieńskie,  

- w okresie jego panowania powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w 

Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu. 

(proszę tylko przeczytać: Kościół w Polsce był zależny jedynie od papieża, dzięki temu 

wzrosło znaczenie Polski. W średniowieczu stworzenie odrębnej organizacji kościelnej było 

bowiem równoznaczne  z uznaniem samodzielności i niezależności danego państwa. Ponadto 

arcybiskup miał prawo dokonać koronacji władcy). 

2. Mieszko II: 

-syn Bolesława Chrobrego 

-drugi król Polski, jego koronacja również odbyła się w 1025 roku, 

-za  jego czasów na Polskę najechali cesarz i władca Rusi, miało miejsce powstanie ludowe, 

-stracił ziemie zdobyte przez przodków. 

3. Kazimierz Odnowiciel: 

-książę Polski, syn Mieszka II, 

-odnowił Polskę po powstaniu ludowym,  

-przeniósł stolice z Gniezna do Krakowa. 

4. Bolesław Śmiały zwany Szczodrym: 

- król Polski, syn Kazimierza Odnowiciela, 

- rządził Polską w czasie, gdy w Europie toczył się spór cesarza z papieżem, 

- w wyniku konfliktu z biskupem Stanisławem, który poniósł śmierć, król musiał uciekać z 

kraju. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 



* Bolesław Chrobry wykupił zwłoki Wojciecha z rąk Prusów, za tyle złota, ile ważyło ciało. 

*Podczas zjazdu gnieźnieńskiego Otton III podarował polskiemu władcy włócznie świętego 

Maurycego i gwóźdź z Krzyża Pańskiego. W zamian otrzymał ramię świętego Wojciecha.  

*Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych na temat Gdańska pochodzi właśnie z wizyty 

Wojciecha na tych terenach w 997roku.  

*Otto III, tak jak pisałam wcześniej przybył do Gniezna.  W czasie tej wizyty pragnął 

pozyskać Bolesława dla idei zjednoczonego cesarstwa, utworzonego z czterech 

równorzędnych części ( Słowiańszczyzny, Germanii, Italii i Gali). 

*Bolesław Chrobry był gruby. Przypomina, że znajduję się na banknocie 20 zł. Bolesław 

Chrobry tym, którzy spożywali mięso w dni postne kazał wybijać zęby.  

* Mieszko II był wykształconym monarchą, co na tamte czasy było rzadkością, potrafił czytać 

i pisać, znał grekę i łacinę.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Polska Bolesława Chrobrego - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

https://www.youtube.com/watch?v=cGPYg5T9Lyc  

- dla chętnych quiz: 

Polska Piastów - Bolesław Chrobry 

https://learningapps.org/1139637  

Misja św. Wojciecha, zjazd gnieźnieński- kolejność chronologiczna 

https://learningapps.org/5211294  

Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 
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