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Teksty źródłowe
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. Roman Grodecki, wyd. M. Plezia,
Wrocław 1989

Źródło nr 1
[1] O księciu Popielu
Był mianowicie w mieście Gnieźnie, które po słowiańsku znaczy tyle co „gniazdo”,
książę imieniem Popiel, mający dwóch synów; przygotował on zwyczajem
pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo wielu swych
wielmożów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam
dwaj goście, którzy nie tylko że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet
odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia do miasta. A oni oburzeni
nieludzkością owych mieszczan skierowali się od razu na przedmieście, gdzie
traﬁli zupełnym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia, który
urządzał ucztę dla synów. Ów biedak, pełen współczucia, zaprosił tych przybyszów
do swej chatki i jak najuprzejmiej roztoczył przed nimi obraz swego ubóstwa.
A oni z wdzięcznością przychylając się do zaprosin ubogiego człowieka i wchodząc
do gościnnej chaty, rzekli mu: „Cieszcie się zaiste, iżeśmy przybyli, a może nasze
przybycie przyniesie wam obﬁtość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt
i sławę”.
[2] O Piaście synu Chościska
Mieszkańcami gościnnego domu byli: niejaki Piast, syn Chościska, i żona jego
imieniem Rzepka […] Postanowił bowiem ów ubogi wieśniak w czasie, gdy książę
jego pan będzie urządzał ucztę dla synów […] przyrządzić nieco lepszego jedzenia
na postrzyżyny swego malca […]. Skoro więc urządzono zwyczajową ucztę i pod
dostatkiem przyrządzono wszystkiego, goście owi postrzygli chłopca i nadali mu
imię Siemowita na wróżbę przyszłych losów.

GIMNAZJUM / SCENARIUSZ 3 / TEKSTY ŹRÓDŁOWE

01

[3] O księciu Samowitaj, zwanym Siemowitem, synu Piasta
Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły
i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów
i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela
wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. […]
Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na
rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie
rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego
księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce
wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności
i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć
przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością.
[4] O ślepocie Mieszka, syna Siemomysła
Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił
to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy.

GIMNAZJUM / SCENARIUSZ 3 / TEKSTY ŹRÓDŁOWE

02

Źródło nr 2
J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ss. 84-85
Poznański historyk Jerzy Strzelczyk o Wichmanie
Graf Wichman był postacią innego wymiaru, po prostu awanturnikiem,
nie mogącym znaleźć swojego miejsca w feudalnym społeczeństwie niemieckim.
[…] Niezbyt długie (urodził się zapewne w latach trzydziestych, poległ 22 września
967) życie Wichmana było bardzo burzliwe [...].
Po wybuchu wojny Sasów z Redarami, głównym plemieniem Związku Wieleckiego
(w 958 roku) Wichman potajemnie wrócił do Saksonii, przyłączając się
do Redarów. W wyniku kolejnej wojny skierowanej przeciwko Wichmanowi,
ten skapitulował, uzyskując od króla darowanie przewinień […]. Pod nieobecność
króla w Niemczech raz jeszcze […] Wichman zebrał drużynę i wszczął wojnę
ze znienawidzonym stryjem Hermanem […]. Spisek został ujawniony […]. Schronił
się on u margrabiego Gerona, który […] wysłał kłopotliwego powinowatego
i banitę „do barbarzyńców”, od których go [uprzednio] odebrał.

Widukind, Dzieje Sasów, ks. III, rozdz. 66. Cyt. za: J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy,
Poznań 1992, s. 81
Benedyktyński mnich Widukind (ok. 925-ok. 973) o wydarzeniach z 963 roku
Tak więc komes Gero […] odesłał go do barbarzyńców, od których go [przedtem]
odebrał. Przez nich chętnie przyjęty natarł w częstych walkach na dalej w głębi
mieszkających barbarzyńców. Króla Miesza […] pokonał za dwoma nawrotami,
jego brata zabił, wielką zdobycz mu zabrał.
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Źródło nr 3
Widukind, Dzieje Sasów, ks. III, rozdz. 69. Cyt. za: J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy,
Poznań 1992, ss. 146-147
Widukind o wydarzeniach z 967 roku
Zasłyszawszy zaś Wichman, że miasto jest wzięte, a towarzysze broni pobici,
zwróciwszy się ponownie na wschód, zanurzył się wśród Słowian. I układał się
ze Słowianami, którzy nazywają się Wolinianami, w jaki by sposób mogli gnębić
wojną Mieszka, przyjaciela cesarskiego, co dla tamtego nie było tajemnicą. I ów
posłał do Bolesława, króla czeskiego – był bowiem jego zięciem – i otrzymał
od niego dwa hufce konnicy. I gdy Wichman wprowadził przeciwko niemu wojsko,
najpierw Mieszko nasłał na niego piechotę. A gdy ci na polecenie swego księcia
z wolna uciekali przed Wichmanem, został on dość daleko odciągnięty od obozu,
wtedy nasławszy na niego od tyłu konnicę, na dany znak wezwał uciekających
do przeciwnatarcia na wroga.
Gdy tak z naprzeciwka i od tyłu nań napierano, spróbował Wichman się wycofać.
Posądzony jednak przez towarzyszy o niegodziwość, jako że sam przecie namówił
ich do walki, iż mógłby, zawierzając koniowi, łatwo uciec, gdyby zaszła potrzeba,
przymuszony zsiadł z konia i pieszo razem z towarzyszami wdał się w bitwę. I tego
dnia mężnie walcząc, bronił się orężem. Wyczerpany postem i długą drogą, jaką
przebył przez całą noc z bronią, już nad ranem dobił do jakiegoś zabudowania
wraz z garstką towarzyszy. […]
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Źródło nr 4
G. Labuda, Pierwsze państwo polskie, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego,
t. I-2, Kraków 1989, ss. 13-14
Poznański historyk Gerard Labuda (1916-2010) o wydarzeniach z lat 963-967
Zgodnie ze świadectwem […] źródeł historia Polski zaczyna się zatem od walk
polsko-wieleckich. Rozpoczęły się one w roku 963/4 i trwały aż do roku 967.
Ze względu na położenie geograﬁczne ówczesnej Polski i ziem wieleckich, teatrem
tej wojny były ziemie nadodrzańskie w dolnym biegu rzeki, a więc Ziemia Lubuska
i Pomorze Zachodnie. […]
Wtedy książę Polan zdobył się na […] krok, który niebawem zapewnił mu
przewagę. Wszedł w porozumienie z drugim swym bezpośrednim sąsiadem,
Czechami , którzy wówczas panowali nad Śląskiem. Trzeba przy tym wiedzieć,
że […] Czesi i Wieleci byli od dawna sojusznikami. Mieszkowi udało się jednak
rozerwać ten stosunek i przeciągnąć Czechów na swoją stronę. Co więcej,
przyjaźń natury politycznej została utwierdzona małżeństwem: książę czeski
wydał […] Dobrawę za mąż za Mieszka. Nastąpiło to, jak podały roczniki polskie,
w roku 965. Ponieważ Dobrawa była chrześcijanką, Mieszko przyjął chrzest w roku
następnym; w roku 967 urodził się ich syn, który […] otrzymał imię Bolesław. […]
Niebawem Mieszko, wzmocniony sojuszem z Czechami, wznowił program
opanowania zachodniej części Pomorza. Tym razem chodziło zapewne
o opanowanie Wolina […]. Wolinianie, mogąc liczyć na poparcie plemion
wieleckich, których część sami stanowili, przystąpili w roku 967
do przeciwuderzenia. Dołączył się do nich znowu […] Wichman. Ale Mieszko
był tym razem lepiej przygotowany. Nadto uzyskał pomoc dwu oddziałów konnicy
czeskiej. Wolinianie ponieśli klęskę, a uchodzącego z pola bitwy Wichmana
dopadnięto i zabito; jego broń została odesłana cesarzowi.
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Teksty źródłowe
Źródło nr 5
Kronika Thietmara, wyd. i przeł. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. II, rozdz. 55
Biskup z Merseburga Thietmar (975-1018) o wydarzeniach z 972 roku
Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim
na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę.
Na pomoc margrabiemu pospieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd,
podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela
starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości
zwanej <<Cidini>> brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich
najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów.
Cesarz, poruszony do żywego wieścią o tej klęsce, wysłał czym prędzej gońców,
nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali
pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę.
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Źródło nr 6
J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ss. 149-152
Jerzy Strzelczyk o wyprawie Hodona
Kim był Hodon? – margrabią saskiej Marchii Wschodniej. […] Nie był […] Hodon
na pewno jakimś drugorzędnym margrabią […]. Był wychowawcą przyszłego
cesarza O ona II, a więc osobą bliską samemu cesarzowi. […]
Wróćmy jednak do wojny 972 roku. O czeskich posiłkach tym razem nic nie
wiadomo. Przy okazji poznajemy imię Czcibora – zwycięskiego brata Mieszka I,
jedynego z rodzeństwa, którego znamy z imienia. Inny brat, jak wiemy, poległ
w wojnie z Wichmanem w 963 roku. Miejsce bitwy Cidini […] zazwyczaj
identyﬁkuje się z Cedynią na prawym brzegu Odry, gdzie istotnie archeolodzy
polscy odkopali pozostałości imponującego grodu obronnego oraz znaleziska
odnoszące się do pobojowiska z 972 roku. […]
Zupełnie niejasny jest cel wyprawy Hodona. […] Prawdopodobnie znowu chodziło
o Wolin i Wolinian. W 967 roku oni byli, wraz z Wichmanem, stroną aktywną.
Pokonani wówczas przez Mieszka, musieli się liczyć z dążeniem władcy
polańskiego do ostatecznego podboju ich terytorium, co zamykałoby proces
wchłaniania Pomorza przez Piasta. Zapewne Wolinianie, mając uzasadnione
obawy przed planowaną nową akcją polańską, zwrócili się do margrabiego
Hodona o pomoc.
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Źródło nr 7
K. Olejnik, Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, [w:] Dzieje narodu i państwa
polskiego, t. I-4, Kraków 1988, s. 45
Przebieg bitwy pod Cedynią
Gród ten, jeden z newralgicznych punktów strategicznych nad granicą Polski,
znajdował się na znacznym wzniesieniu górującym nad zabagnioną doliną
w pewnym oddaleniu od nurtu rzeki. Droga przebiegała u stóp warowni,
z jednej strony znajdowały się bagna, z przeciwnej zaś wzgórza. […]
Plan stoczenia bitwy był przygotowany starannie i polegał na tym, że całość
sił polskich została podzielona na trzy części, z których każdej przypadła ściśle
określona rola. Wydzielony oddział pozorował obronę przeprawy i stopniowo
cofał się w stronę grodu. W Cedyni była silna załoga wzmocniona piechotą, która
miała wejść do akcji w końcowej fazie bitwy. Rola decydująca przypadła jeździe
rozlokowanej wśród wzgórz panujących nad traktem drogowym. W chwili gdy
Niemcy, spychając przed sobą cofającą się od przeprawy piechotę, zbliżyli się
do grodu, a jednocześnie znaleźli się na wprost ukrytej jazdy, ta ostatnia nagłym
wypadem przecięła odwrót ku przeprawie i uderzyła na nieprzyjaciela od tyłu.
Od czoła tymczasem zaczęły napływać siły ukryte w grodzie i tak Hodon został
wzięty w kleszcze. Bagna wykluczały możliwość ucieczki w stronę rzeki, toteż
po krwawej bitwie Hodon poniósł całkowitą klęskę.
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Źródło nr 8
K. Olejnik, Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, [w:] Dzieje narodu i państwa
polskiego, t. I-4, Kraków 1988
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Źródło nr 9
K. Olejnik, Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, [w:] Dzieje narodu i państwa
polskiego, t. I-4, Kraków 1988
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Teksty źródłowe
Źródło nr 10
Drzewo genealogiczne pierwszych Piastów
Siemowit
Lestek
Siemomysł
NN
(zm. 963)

Mieszko I
(panował ok. 960-992)

Czcibor
(zm. po 972)

+ 965 Dobrawa, córka księcia Czech Bolesława I Okrutnego
(zm. po 977)
+ 980 Oda, córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej

Bolesław I Chrobry
(panował ok. 992-1025),
król Polski 1025

Sygryda Świętosława
( ok. 968/72-po 1016),
królowa Szwecji, Danii i Norwegii

Mieszko I
(zm. po 992)

Lambert
(zm. po 992)

Świętopełk
(zm. po 992)

Kanut
Wielki

Estryda
Małgorzata

Świętosława

+ 980 Eryk Zwycięski
+ 996 Swen Widłobrody

Olof
Skötkonung

Holmfryda

Harald
Svensson
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Źródło nr 11
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. Roman Grodecki, wyd. M. Plezia,
Wrocław 1989 (wyd. 6)
Dobrawa, pierwsza żona Mieszka
[Rozdział 5] Mieszko objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu
i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas
jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju
siedmiu żon zażywał. 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 on 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 powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem
chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł
na łono matki-Kościoła.
[Rozdział 6] 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.
Z tej to bowiem błogosławionej niewiasty spłodził sławnego Bolesława, który
po jego śmierci po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą w taką wzrósł cnotę
i potęgę, iż ozłocił – że tak powiem – całą Polskę swą zacnością.
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Źródło nr 12
Kronika Thietmara, wyd. i przeł. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 57
Oda, druga żona Mieszka
Kiedy matka Bolesława umarła, jego ojciec poślubił bez zezwolenia Kościoła
mniszkę z klasztoru Kalbe, która była córką margrabiego Teodoryka. Oda – było
jej imię i wielką była jej przewina. Albowiem wzgardziła Boskim oblubieńcem,
dając pierwszeństwo przed nim człowiekowi wojny, co spotkało się z potępieniem
ze strony wszystkich dostojników Kościoła, a w szczególności jej czcigodnego
biskupa Hildiwarda. Z uwagi jednak na dobro ojczyzny i konieczność zapewnienia
jej pokoju nie przyszło z tego powodu do zerwania stosunków, lecz znaleziono
właściwy sposób przywrócenia zgody. Albowiem dzięki Odzie powiększył się
zastęp wyznawców Chrystusa […].
Oda urodziła swemu mężowi trzech synów: Mieszka, Świętopełka i ………….. [luka
w tekście]. Żyła tam w wielkich łaskach aż do śmierci swego męża, szanowana
przez tych, pośród których przebywała, pomocna tym, od których ród swój
wywodziła.

