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Dokonajcie analizy następującego fragmentu piosenki:

Po raz pierwszy na tej liście
Mieszko Pierwszy oczywiście.
Jeśliby się wersji trzymać
Dziejopisa Anonima,
Choć opartej na domysłach,
Mieszko to syn Ziemomysła.
Na początku z Wieletami
Bijał Mieszko się masami.
Potem znowuż Wolinianie
Uderzyli nań z Wichmanem
(Grafem i banitą saskim),
Lecz położył w mig na płaskim.

W celu wykonania zadania zapoznajcie się ze źródłami nr 1-4, a następnie na ich podstawie
oraz opierając się na wiedzy własnej przedyskutujcie następujące zagadnienia:
1) Skąd i co wiemy o pochodzeniu Mieszka I?
2) Z kim, gdzie i z jakim skutkiem prowadził Mieszko wojny w pierwszych latach swego
panowania?
3) Z kim, po co i pod jakimi warunkami zawarł Mieszko sojusz w połowie lat 60. X wieku?
4) Kim był Wichman?
5) Czy w analizowanym fragmencie piosenki są zawarte wszystkie najważniejsze fakty
z pierwszego okresu panowania Mieszka? Odpowiedź uzasadnij.
Po wykonaniu zadań ich wyniki przedstawcie w formie graﬁcznej, wykorzystując w tym celu materiały
pomocnicze nr 1-5.
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Dokonajcie analizy następującego fragmentu piosenki:

Kiedy Hodon, ten margrabia
Chciał Pomorze mu zagrabiać
Pod Cedynią wlazł na szkapę
I mu strasznie obił japę.
Tu zasługa całkiem spora
Brata Mieszka jest - Czcibora,
Co Hodona zmiótł manewrem,
Gdy w bój wojów pchnął rezerwę.

W celu wykonania zadania zapoznajcie się ze źródłami nr 5-9, a następnie na ich podstawie oraz
opierając się na wiedzy własnej przedyskutujcie następujące zagadnienia:
1) Kim był Hodon?
2) Bitwa pod Cedynią - przyczyny, przebieg i skutki.
3) Rola Czcibora w bitwie pod Cedynią.
Po wykonaniu zadań ich wyniki przedstawcie w formie graﬁcznej, wykorzystując w tym celu materiały
pomocnicze nr 6-8.
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Dokonajcie analizy następującego fragmentu piosenki:
Kawał z Mieszka rzezimieszka
Był, bo kiedy w domu mieszkał,
Nieodmiennie to się wiąże
Z tym, że wywoływał ciąże.
Na dębowej kiedyś ławie
Wyznał miłość swą Dobrawie
(Że Dobrawa była Czeszka,
Lud ją nazwał: "Czeszka Mieszka").
Kiedy miłość Mieszka trzasła,
Bo Dobrawa Mieszce zgasła,
To zapałał był do Ody
I wyprawił zaraz gody.
Oda do młodości żyła
W Niemczech, ale je rzuciła,
Taki żar w niej Mieszko wzniecił,
No i mieli troje dzieci.
Co do dzieci, nie omieszkam
Wspomnieć jeszcze, że syn Mieszka
I Dobrawy w skrócie "Dobry",
To był Bolek, znaczy Chrobry.
Teraz pora na laurkę,
Co obejmie Mieszka córkę.
Świętosława vel Sygryda,
Gdy ją Mieszko za mąż wydał,
Była wpierw królową szwedzką,
Później duńską, a jej dziecko
To syn Kanut, postać znana,
Rzucił Anglię na kolana.
W celu wykonania zadania zapoznajcie się ze źródłami nr 10-12, a następnie na ich podstawie
oraz opierając się na wiedzy własnej przedyskutujcie następujące zagadnienia:
1) Co wiemy o pierwszej żonie Mieszka?
2) Co wiemy o drugiej żonie Mieszka?
3) Co wiemy o dzieciach Mieszka?
Po wykonaniu zadań ich wyniki przedstawcie w formie graﬁcznej, wykorzystując w tym celu materiały
pomocnicze nr 9-11.

