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Omówienie tematu: 
Polanie 

O początkach państwa polskiego wiemy mało, ponieważ do naszych czasów przetrwało 

niewiele źródeł historycznych. Naukowcy ustalili, że w IX wieku tereny dzisiejszych ziem 

polskich zamieszkiwały plemiona słowiańskie. Każde z nich zajmowało określone 

terytorium. Jednym z najsilniejszych plemion okazali się Polanie, którzy mieli swoje siedziby 

w Wielkopolsce. W X wieku podbili oni sąsiednie terytoria i zorganizowali państwo. Od 

nazwy ich plemienia pochodzi nazwa Polska (w języku łacińskim – Polonia). 

Najważniejszym grodem Polan było Gniezno, stąd określenie państwo gnieźnieńskie. 

Pierwszym historycznym władcą w państwie gnieźnieńskim był książę Mieszko I, według 

legendy potomek Piasta. 

Państwo Mieszka I 

W skład państwa Mieszka I wchodziły ziemie Polan w Wielkopolsce (z głównymi ośrodkami 

w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu, na Ostrowie Lednickim), a także Mazowsze i Pomorze 

Wschodnie. Później Mieszko przyłączył Pomorze Zachodnie, Śląsk i ziemię Wiślan 

w Małopolsce. 

Chrzest Mieszka I 

Gdy w X wieku większość państw europejskich – a wśród nich również Czechy – była 

chrześcijańska, książę Mieszko i jego poddani wciąż czcili wielu słowiańskich bogów. Jedną 

z najważniejszych decyzji, które wówczas podjął Mieszko, było wprowadzenie nowej religii – 

chrześcijaństwa. W tym celu poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej 

kraju w 966 roku przyjął chrzest. Tym samym książę zrównał się z innymi władcami Europy, 

którzy przed nim zdecydowali się na takie posunięcie. W Poznaniu ustanowiono pierwsze 

biskupstwo. Na dwór Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po 

łacinie – w języku, którym posługiwała się chrześcijańska Europa. Prowadzili korespondencję 

z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować pierwsze 

kościoły i klasztory. 

W czasie swojego panowania Mieszko I toczył wiele wojen. Podbijał okoliczne plemiona 

słowiańskie i walczył z sąsiednimi państwami – Niemcami, Czechami i Rusią. Sukcesy 

odnosił dzięki licznej i silnej drużynie, która była podstawową siłą zbrojną państwa. To na jej 

czele książę wyruszał na wojnę. Drużyna towarzyszyła mu w czasie objazdów po kraju 

i pomagała w obronie grodów. Władca opłacał swoich wojów i dbał o ich rodziny. W razie 

najazdu wroga książę powoływał do obrony wszystkich wolnych mężczyzn. 

 

Notatka do zeszytu 

Gród- osada otoczona wałem obronnym. 



Plemię- wspólnota, która powstała z połączenia sąsiednich rodów. 

Drużyna- podstawową siłą zbrojną państwa. 

Przyczyny Chrztu Polski: 

- dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami; 

- chęć wzmocnienia pozycji Polski oraz jego władcy w Europie  

Skutki Chrztu Polski: 

- rozwój kultury na ziemiach polskich (piśmiennictwo, sztuka, architektura)’ 

- wzrost znaczenia polskiego władcy; 

- początek kształtowania się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców państwa Mieszka I 

 

Polecenia do wykonania w zeszycie od historii!! 
1. Wytłumacz pochodzenie nazwy „Polska”. 

2. Powiedz, kiedy i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest. 

3. Wyjaśnij, jakie zadania miała drużyna książęca. 

4. Opowiedz, jaką rolę spełniały grody i na czym polegał ich obronny charakter. 

 

Przepisz uzupełniony tekst. 

Pierwszym…………. władcą plemienia……….. był książę……….. Uważano go za 

potomka…………… Książę prowadził liczne……….. Sukcesy zapewniała mu silna……… 

Podbijał okoliczne……… i włączał je do swojego……….. W całym kraju budował 

potężne……….. Stolica jego państwa znajdowała się w………. W 966 r. Mieszko 

przyjął……… za pośrednictwem Czech. 

 

państwa Piasta Polan drużyna historycznym chrzest Mieszko 
I 

wojny Gnieźnie plemiona grody 

 

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO
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