
Konspekt lekcjiHistorii w klasie I gimnazjum

Nauczyciel przedmiotu:
Temat lekcji: Zjazd gnieźnieński
Czas trwania: 45 minut
Data:

Cele operacyjne:
Zamierzone osiągnięcia ucznia:
� przedstawia osiągnięcia w budowie i umacnianiu państwa polskiego przez Bolesława;
� potrafi podać datę zjazdu gnieźnieńskiego;
� zna najważniejsze dla Polski decyzje podjęte na zjeździe gnieźnieńskim;
� korzystając z mapy wymienia utworzone biskupstwa i arcybiskupstwo.

Metody:
� rozmowa nauczająca;
� praca z mapą i tekstemźródłowym;
� praca pod kierunkiem nauczyciela;
� praca samodzielna w połączeniu z pracą grupową.

Środki dydaktyczne:
� mapa: Polska w X – XII wieku i atlasy historyczne;
� tekstyźródłowe Thietmar oraz Gall Anonim:O zjeździe gnieźnieńskim;
� ilustracja przedstawiająca drzwi gnieźnieńskie.

Przebieg zajęć.

Część wstępna:
1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2. Sprawdzenie wiadomości z poprzedniej lekcji –Mieszko I władcą Polski.
3. Nawiązanie do nowego tematu lekcji.

Część zasadnicza:
1. Przedstawiam wydarzenia związane z przejęciem władzy przez Bolesława Chrobrego.
2. Omawiam charakter i przebieg misjiśw. Wojciecha oraz konsekwencjeśmierci biskupa.
3. Następnie rozdaję uczniom dwa różne tekstyźródłowe dotyczące zjazdu gnieźnieńskiego.

✑ Mając do dyspozycji tekstźródłowy, pracując samodzielnie, przedstaw najważniejsze – według
ciebie – wydarzenia zjazdu gnieźnieńskiego. Spróbuj również ocenić jaki był stosunek autora
tekstu do postaci Bolesława Chrobrego. Na wykonanie zadania masz dziesięć minut.

Tekst:
Zjazd gnieźnieński

A. W jaki sposób był cesarz (Otto III) przez niego (Bolesława Chrobrego) wówczas podejmowany
i przez jego kraj aż do Gniezna wiedziony, rzecz to nie do uwierzenia i wprost nie da się opowie-
dzieć...I niezwłocznie ustanowił tam (Otto III) arcybiskupstwo, jak sądzę: prawnie, jednakże bez
zgody pomienionego biskupa (Ungera), do którego diecezji należała cała ta okolica. Archidiece-
zję tę powierzył bratu wspomnianego męczennika (św. Wojciecha), Radzyminowi, poddając mu
Rajnberna, biskupa katedry kołobrzeskiej, Poppona krakowskiego, Jana wrocławskiego, wyłą –



czywszy Ungera poznańskiego a sporządziwszy tamże ołtarz, złożył na nim z niezmierną czcią
święte relikwie.

Dokonawszy tego wszystkiego, uczczony został cesarz przez pomienionego księcia ogromnymi
darami i – co mu się najbardziej podobało – trzystużołnierzami pancernymi. Odchodzącego od-
prowadził Bolesław ze znamienitym orszakiem aż do Magdeburga, gdzie uroczyście obchodzo –
noŚwięto Palmowe.
...Oby Bóg przebaczył cesarzowi,że czynszownika (Bolesława Chrobrego) czyniąc udzielnym
panem do tego stopnia wywyższył, iż zapomniawszy o stanowisku swego ojca ( Mieszka I )
ośmiela się on zawsze dotąd sobie przełożonych powoli zepchnąć w poddaństwo i łowiąc ich na
wędkę marnego pieniądza przyprawiać o utratę wolności i niewolę!
Thietmar Kronika, w: Wiek V – XV wźródłach opracowali Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław
Lenard, Warszawa 1997 rok.

A. ...cesarz Otto (...) przybył do (grobu)św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w ce-
lu poznania sławnego Bolesława... Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało
przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygo-
tował przedziwne (wprost) cuda; najpierw hufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników
rozstawił jak chóry na obszernej równinie... Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite
u wszystkich jak (dziś) srebro, srebro zaś było tanie jak słoma. Zważywszy na jego chwałę, potę-
gę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę,
większe jest, niż wieść głosiła... Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spo –
śród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz (wypada) chlubnie wynieść go na tron kró-
lewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył gona głowę
Bolesława na (zadatek) przymierza i przyjaźni i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź
z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu
ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem
i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego.
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przełożył Roman Grodecki, Wrocław 1982 rok.

3. Uczniowie przedstawiają swoje spostrzeżenia dotyczące obu tekstówźródłowych.
4. Przedstawiam najważniejsze dla Polski postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego. Następnie proszę

uczniów o pokazanie na mapie nowych biskupstw oraz ich siedzib.

Część podsumowująca:
1. Wspólna konstrukcja notatki.
2. Rozdaję uczniom kartki z pytaniami, które pozwolą na podsumowanie lekcji:
✑ Mając do dyspozycji atlas oraz biorąc pod uwagę to co zapamiętałeś z lekcji spróbuj samodzielnie

wypełnić poniższą tabelę. Na wykonanie zadania masz 5 minut. Możesz nie wypełnić ostatniego
punktu. Dokończysz go w domu.

Pytania Odpowiedzi
Jakie były najważniejsze dla
Polski postanowienia zjazdu
gnieźnieńskiego?
Wymień biskupstwa i
arcybiskupstwa, które zostały
utworzone w Polsce na zjeździe.
Które biskupstwo na ziemiach polskich
zostało utworzone jeszcze przed zjazdem; czy
zostało podporządkowane arcybiskupowi
Radzymowi?
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