
 
 

Mieszko I 

 

Jak mógł wyglądać pierwszy polski książę? 

 

Z wąsikiem, w futrze. W źródłach nie przetrwały wprawdzie konkretne informacje na temat 

jego sylwetki i charakteru, ale wygląd księcia można odtwarzać dzięki wiedzy o kulturze 

ówczesnych Słowian. A przede wszystkim – słowiańskich elit. Syn legendarnego Siemomysła 

nie był raczej, jak można by to sobie dzisiaj wyobrażać, brodatym, długowłosym barbarzyńcą. 

W świecie, w którym polerowane metalowe lusterka i brzytwy stanowiły przedmioty 

luksusowe, golenie uchodziło za czynność nieodłącznie związaną z bogactwem. Władcy, 

możni i rycerze dbali o to, by mieć gładkie twarze, podczas gdy to chłopi i niewolnicy 

chodzili bezładnie zarośnięci. Skrupulatnie przystrzyżoną brodę wypadało nosić wyłącznie 

starcom. Być może miał ją liczący już ponad 50 lat teść wielkopolskiego wodza, czeski książę 

Bolesław Okrutny. Mieszko jednak w przededniu ślubu z Dobrawą był w przybliżeniu 

trzydzie- stolatkiem. Zarost ani mu nie przysługiwał, ani nie dodawałby mu estymy. Miał co 

najwyżej wąsik. Ilustracje z Kodeksu z Wolfenbüttel – najwspanialszej czeskiej księgi 

wczesnego średniowiecza – dowodzą, że przynajmniej nad Wełtawą panowała moda na ten 

element zarostu. 

Włosy książę też miał zapewne krótkie. Słowianie tradycyjnie przycinali je wysoko, ponad 

uszami, co odróżniało ich np. od Niemców. Ten detal stanął nawet u podstaw krążącej po 

Saksonii plotki, że opisana moda była w rzeczywistości formą kamuflażu. Obcięci krótko 

Słowianie mieli skalpować swoich wrogów, po czym nakładali skalpy na własne głowy i w 

takim przebraniu zakradali się na ziemie chrześcijan, „biorąc bezkarnie łupy”. 

W Czechach podobna fryzura musiała być w 964 r. już pewną osobliwością. Poza tym jednak 

Mieszko niewiele różnił się od bardziej cywilizowanych, czeskich czy nawet niemieckich 

możnowładców. Podstawowy element jego ubioru stanowiło eleganckie futro, spięte srebrną 

lub złotą fibulą. Właśnie futra, oczywiście te drogie i wykonane ze skórek szlachetnych 

zwierząt, uchodziły za strój, który przystoi władcy. Nieprzypadkowo niemiecki mnich 

Helmold, autor „Kroniki Słowian” (XII w.), twierdził, że futra wywołują u ludzi „śmiertelną 

truciznę pychy” i są pożądane tak bardzo, jakby samo ich noszenie było „szczytem 

szczęścia”. 

Z prezencją. Władca Wielkopolski był mężczyzną w sile wieku, energicznym, zdrowym. Nic 

nie wiadomo o jakimkolwiek jego kalectwie (poza rzekomą ślepotą w dzieciństwie) czy 

szpecących bliznach, a przecież podobne informacje niemal zawsze przenikały do kronik i 

annałów. Stąd zresztą wzięli się liczni Piastowie z nieprzychylnymi przydomkami, jak 

Laskonogi, Plątonogi czy Krzywousty. Wieści o widocznych na pierwszy rzut oka fizycznych 

skazach Mieszka też chyba przetrwałyby do naszych czasów. Można więc przypuszczać, że 

kandydat na męża Dobrawy prezentował się bez zarzutu. 

Kamil Janicki 



 

Dobrawa 

 

Czy słusznie polska tradycja zapamiętała ją jako skromną białogłowę, 

ginącą w cieniu wybitnego męża? 

 

Zapamiętana. W najstarszych polskich annałach, w których kobiety konsekwentnie spychano 

na margines Dobrawa (około 930–977 r.) występowała zawsze i to z imienia. Z jeszcze 

większą atencją pierwszą historyczną władczynię Polski traktowali autorzy kronik.  Dla nich 

to właśnie ona, a nie jej mąż, była postacią autentycznie ciekawą, aktywną i wyjątkowo 

skuteczną.  

Misjonarka? Hierarchia średniowiecznego Kościoła oczekiwała od kobiet wychodzących za 

pogan lub heretyków, że swoje życie poświęcą nawracaniu mężów. Zachowały się konkretne 

instrukcje i napomnienia, wychodzące spod ręki arcybiskupów, a nawet papieża Grzegorza I. 

Księżne i królowe naprawdę szerzyły chrześcijaństwo, a przynajmniej podejmowały w tym 

kierunku usilne próby. 

Dobrawa miała wszelkie predyspozycje ku temu, by skłonić Mieszka do chrztu. W 965 r. to 

ona występowała z pozycji siły. Była córką Bolesława Okrutnego – wpływowego władcy 

Czech. W połowie X w. państwo Przemyślidów obejmowało ziemie Kotliny Czeskiej, Śląska 

i Małopolski. Podstawę czeskiej fortuny stanowił zakrojony na olbrzymią skalę handel 

żywym towarem. W Pradze działał najważniejszy na kontynencie targ niewolników. Kiedy w 

połowie lat 60. Piastowie i Przemyślidzi zawarli sojusz przypieczętowany małżeństwem, dla 

obu stron było jasne, że nie jest to pakt na równej stopie. Mieszko był partnerem w tym 

momencie wyraźnie osłabionym klęskami doznanymi ze strony Wichmana, ubiegał się o 

pomoc Czechów. 

Badania nad rodziną Dobrawy oraz nad życiorysem jej ojca i wuja, św. Wacława, skłaniają do 

przyjęcia, że do Wielkopolski przybyła jako kobieta dojrzała i doświadczona życiowo. Z dużą 

dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że miała wówczas ok. 30 lat. Bardzo możliwe, 

że wcześniej zawarła już jedno krótkotrwałe małżeństwo. Dobrawa być może potrafiła czytać 

i do pewnego stopnia pisać. Wiemy, że do najlepiej wykształconych kobiet tej epoki należała 

jej siostra Mlada.  

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypisać Dobrawie udział w licznych działaniach 

politycznych i gospodarczych, a nawet wpływ na sprawy wojskowe. Spędziła w Wielkopolsce 

12 lat.  W tym czasie powierzchnia państwa Piastów podwoiła się bądź wręcz potroiła. Szereg 

przesłanek zmusza do przyjęcia tezy, że przynajmniej po części było to zasługą czeskiej 

księżniczki. 

Dyplomatka. Wpływów Dobrawy można się dopatrywać także w – jak byśmy dziś 

powiedzieli – służbie dyplomatycznej. Czesi zrzekli się części terytoriów ze swojej strefy 

wpływów, co pozwoliło Mieszkowi na podbój ziemi sandomierskiej, Lubelszczyzny, a 

prawdopodobnie także ziemi przemyskiej. Być może właśnie w zamian za wywalczenie 



zgody na przesunięcie granic księżna otrzymała od męża nowo zbudowany Sandomierz. 

Pozwoliłoby to przekonująco wytłumaczyć nazwę grodu, pochodzącą od nieznanego w 

średniowiecznej Polsce, ale popularnego w Czechach imienia Sudomir. Człowiek, którego tak 

wołano, mógł być członkiem orszaku Dobrawy, którego ta w 970 r. powołała na zarządcę 

tworzonego miasta. 

Sandomierz jeszcze za życia Dobrawy zaczął odgrywać rolę ważnego węzła handlowego. Za 

czasów Przemyślidki niepomiernie wzrosła wymiana handlowa między państwem Piastów i 

Czechami. Dobrawa nie miała jednak okazji nacieszyć się tym. Zmarła w 977 r. w wieku ok. 

40 lat. 

Kamil Janicki 

 

Oda 

 

Wysokiego rodu. Oda (około 955–1023r.) należała do jednego z najbardziej zasłużonych 

rodów w Niemczech. Wujem Ody był słynny banita Wichman, z którym Mieszko I toczył 

niełatwe wojny i którego w 967 r. zabili piastowscy żołnierze. Przede wszystkim jednak była 

ona bliską krewniaczką Gerona: cesarskiego legata, w którego rękach przez długie dekady 

znajdowało się całe wschodnie pogranicze  Niemiec. 

Mniszka. Oda nie tylko była powinowatą rodziny cesarskiej. Przede wszystkim była mniszką. 

I to nie zwyczajną, bo zachował się dokument potwierdzający, że to ona ufundowała klasztor 

św. Wawrzyńca w Kalbe. Bardzo możliwe, że pełniła zarazem funkcję przełożonej tej 

wspólnoty modlitewnej. Przyzwyczajona do wydawania poleceń, także po zrzuceniu habitu i 

dotarciu nad Wisłę podejmowała aktywne starania, by zyskać wpływ na sprawy państwowe. 

Epoka kobiet. Nie mogłaby trafić na lepszy moment. Trwał właśnie krótki i unikatowy okres 

nazywany przez historyków epoką kobiet.  

Właśnie w czasie, gdy zasiadała na piastowskim tronie u boku Mieszka, doszło do 

wyjątkowego zacieśnienia relacji polsko-niemieckich. Przy wsparciu cesarzowej książę 

Gniezna i Poznania rozpętał wielką wojnę z Czechami. Wśród niemieckich historyków 

popularny jest pogląd, że u schyłku życia Mieszko otrzymał tytuł margrabiego Marchii 

Północnej, a tym samym dołączył do arystokratycznej elity Rzeszy. 

Regentka? Negocjacje w tych sprawach prowadziła raczej Oda niż jej mąż. Prawdziwa 

kulminacja jej władzy nastąpiła jednak w latach 90. X w. Stojący nad grobem Mieszko wydał 

darowiznę dla papieża (tzw. Dagome iudex), w której symbolicznie wynosił swoją żonę i 

synów z drugiego małżeństwa nad urodzonego przez Dobrawę Bolesława Chrobrego. 

Zamysłem księcia było, jak  się  zdaje,  pozostawienie  większości państwa w rękach Ody. Jej 

plany polityczne jednak się nie powiodły. Została razem z synami wydalona z kraju. Zmarła 

prawdopodobnie w jednym z klasztorów w 1023 r. 

Kamil Janicki 

 



Świece, 

woda i krzyżmo 

 

Jak mogła wyglądać ceremonia chrztu władcy? 

Miejsce. Nieliczni zwolennicy hipotezy, że chrzest odbył się za granicą, wskazują na Pragę 

(która odpowiedniej infrastruktury nie miała), a zwłaszcza Ratyzbonę (która takową miała). 

Wówczas Mieszko wraz żoną (może już brzemienną lub nawet z dzieckiem przy piersi) oraz 

znaczną częścią elity władzy musiałby na długo opuścić kraj. Przy szybkości poruszania się 

obciążonego wozami orszaku 20 km dziennie podróż do Pragi trwałaby co najmniej 25 dni, a 

z Pragi do Ratyzbony – 14. Razem z tygodniem odpoczynku i spotkań w Pradze oraz co 

najmniej trzema tygodniami w Ratyzbonie daje to dwa i pół – trzy miesiące nieobecności. W 

ówczesnych warunkach sprawowania władzy jest to zupełnie niemożliwe. 

Chrzest zatem odbył się w kraju, wszystko wskazuje na to, że w Poznaniu, za którym 

przemawia fakt, że tu właśnie była od 968 r. siedziba biskupstwa oraz odkryto tu dobrze 

datowane na lata 60. X w. relikty murowanego pałacu i kościoła NMP. Kościół ten jest 

niemal pewnym kandydatem do tytułu miejsca chrztu Mieszka I. 

Scena, na której rozegrało się tak ważne dla Polski wydarzenie, była niepozorna. Świątynia w 

kształcie krzyża łacińskiego, z absydą o średnicy ok. 2,5 m i z ołtarzem pośrodku miała 

zaledwie ok. 10 m kw. powierzchni. Potrzebne było jeszcze baptysterium. Nie wiemy, czy 

jakieś prowizoryczne (np. namiot z kadzią-chrzcielnicą częściowo wkopaną w ziemię) 

zbudowano obok kościoła, czy też zagospodarowano na ten cel przylegające do kościoła po- 

mieszczenie pałacu, wstawiając do niego kadź-chrzcielnicę i budując wokół niej pomost, 

ułatwiający wchodzenie i wychodzenie. 

 

Data. Piszący w końcu X w. Czech odnotował, że to „w sobotę Paschy i Zesłania Ducha 

Świętego (...) w świętym kościele Bożym jest zwyczaj zbiorowego udzielania chrztów”. W 

966 r. Wielka Sobota wypadała 14 kwietnia, a sobota przed Zielonymi Świątkami – 2 

czerwca. Powszechnie przyjmuje się, że na chrzest Mieszka wybrano pierwszy termin jako 

nie tylko ważniejszy, ale przede wszystkim bardziej dogodny do przeprowadzania katechezy 

ze względu na Wielki Post i cykl uroczystości pasyjnych. 

Sam? Nie wiemy, czy Mieszko przyjął chrzest sam czy w grupie najbliższych 

współpracowników. Prawdopodobniejsze jest to drugie, choć nigdy nie poznamy ani ich 

liczby, ani imion. Warto zwrócić uwagę, że w tym czasie mógł już być na świecie 

pierworodny syn Mieszka i Dobrawy.  

 

Ojciec chrzestny. Mógł nim być biskup udzielający chrztu, czyli najpewniej Jordan. 

Zwróćmy uwagę, że dziwny byłby brak na takiej uroczystości specjalnego poselstwa z Pragi. 

Mógł mu przewodniczyć książę Bolesław Srogi lub jego pierworodny syn, także Bolesław. 

Jeśli tak, to któryś z nich na pewno byłby ojcem chrzestnym. Chrztu z pewnością udzielił 



biskup – jego obecność była niezbędna choćby ze względu na następujące po nim 

bierzmowanie, którego tylko biskup mógł udzielać. 

 

Ceremonia wstępna. Wcześnie rano w dniu chrztu Mieszko wykąpał się i przebrał w nowe, 

białe szaty. Trzymając zapaloną świecę, podszedł w towarzystwie ojca chrzestnego do 

wejścia do kościoła NMP. Nastąpiło symboliczne oczekiwanie pod drzwiami, podczas gdy 

biskup w asyście duchownych kończył przygotowania. Gdy drzwi się otworzyły, Mieszko 

wszedł do przedsionka, gdzie rozpoczęła się ceremonia wstępna. W dialogu z Mieszkiem 

biskup upewnił się co do woli i motywów przyjęcia chrztu, wyrzeczenia się szatana i wierzeń 

pogańskich. Przy śpiewie kapłanów wszyscy weszli do wnętrza i tu odmówili Credo („Wierzę 

w Boga Ojca”) oraz „Ojcze Nasz”. 

Chrzest w baptysterium. Następnie wszyscy udali się do baptysterium. Na środku 

baptysterium stała wielka kadź napełniona wodą, którą teraz biskup, po wypowiedzeniu 

przewidzianych ceremoniałem modlitw, poświęcił. Neofici po kolei oddawali świece swoim 

ojcom chrzestnym, zdejmowali białe szaty i wchodzili do chrzcielnicy – Mieszko z pewnością 

jako pierwszy. Zanurzył się wraz z głową trzykrotnie (na znak chrztu w imię Trójcy Świętej). 

Potem biskup wypowiedział najważniejsze słowa „Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti” (Ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego) i namaścił jego 

ramiona olejem zwanym krzyżmem oraz zapytał ojca chrzestnego, jakie imię ma odtąd nosić. 

W przypadku Mieszka wymienia się najczęściej dwa: Dagobert i Michał. Więcej argumentów 

przemawia za tym pierwszym, jednak wszystkie one są problematyczne. Biskup uczynił tak 

kolejno ze wszystkimi. Gdy skończył, wszyscy ubrali nowe, odświętne szaty podawane im 

razem ze świecami przez ojców chrzestnych. Jeśli kadź była zbyt mała dla całej grupy, 

ochrzczony wychodził z niej, a jego miejsce zajmował kolejny neofita. 

Bierzmowanie i uczta. Kolejnym etapem ceremonii, ciągle w baptysterium, było udzielenie 

przez biskupa sakramentu bierzmowania poprzez nakreślenie krzyżmem na czole znaku 

krzyża. Zgromadzeni w baptysterium duchowni rozpoczęli śpiew psalmów i wychodzili wraz 

z ochrzczonymi, kierując się ponownie do kościoła. Jeśli w kolejce do chrztu były kobiety, 

czekali na nie przy baptysterium, by razem, procesyjnie, z biskupem i duchowieństwem wejść 

do kościoła i uczestniczyć w celebrowanej przez biskupa mszy w intencji Mieszka i jego 

towarzyszy. Wszyscy przyjęli podczas niej pierwszą komunię. 

Teraz następował poczęstunek – biskup podejmował ochrzczonych śniadaniem. Wszak 

pościli od ponad trzech dni. Po południu odprawił rezurekcję, kończącą Wielką Sobotę. 

Nadszedł czas świętowania, który rozpoczęła wydana wieczorem przez księcia chrześcijanina 

uczta. 

                                                                                                                              Marek Derwich 

 

 

 

 



 

 

 

Bolesław Chrobry 

 

Czy książę, który został królem, chciał być cesarzem? 

 

Władca przy kości. Spośród dynastów rządzących Polską w pierwszym stuleciu 

państwowości tylko sylwetka Bolesława Chrobrego rysuje się naprawdę wyraźnie. Mamy 

informacje o jego wyglądzie – a to zupełny ewenement na tle królów i książąt wczesnego 

średniowiecza, znanych głównie dzięki, matejkowskim portretom.  

Urodził się w 967 r., zmarł 17 czerwca 1025 r. Był synem Mieszka I i Dobrawy. Księciem 

Polski był od 992 r., księciem Czech (jako Bolesław IV) w latach 1003–04, pierwszym 

koronowanym królem Polski (od 1025 r.). 

W ruskiej tradycji przetrwała informacja, iż zmagał się z wprost chorobliwą otyłością. Autor 

staroruskiej kroniki, tzw. Powieści minionych lat, zanotował, że Bolesław był „wielki i ciężki 

tak bardzo, że na koniu ledwo mógł usiedzieć”. Historycy na ogół przyjmują, że jest to 

wzmianka wiarygodna. Pozwala ona wyobrażać sobie posturę wodza i mówi co nieco o jego 

stylu życia. W jej świetle łatwiej zrozumieć niezwykłe zamiłowanie Chrobrego do uczt, o 

czym z emfazą wspominał Gall Anonim i które wielokrotnie komentowano w pracach 

naukowych. 

Ambicje i zuchwałość. Kronikarz wspomniał o tuszy Bolesława, ponieważ wątek ten miał 

kluczowe znaczenie dla przebiegu wielkiej wojny polsko-ruskiej w 1018 r. Kiedy z końcem 

lipca wojska Chrobrego oraz kijowskiego księcia Jarosława stanęły naprzeciwko siebie po 

dwóch stronach Bugu, pewien ruski możnowładca zakrzyknął w stronę Piasta: „Oto ci 

przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty”. Na reakcję nie musiał długo czekać. Wściekły i 

do żywego urażony Bolesław rzucił do swoich żołnierzy: „Jeśli was ta obelga nie obraża, to ja 

polegnę sam!”. Nim padła jakakolwiek odpowiedź, pogonił konia do szarży na wroga. 

Drużyna ruszyła w ślad za nim. 

Wiele wcześniejszych, naświetlonych źródłowo faktów potwierdza, że Chrobry był 

człowiekiem impulsywnym, mściwym, zawsze przekonanym do własnej racji i 

niepuszczającym płazem żadnej zniewagi. W 1018 r. porywczość władcy zaprowadziła go aż 

do Kijowa, efekty nie zawsze jednak były równie jednoznaczne. Półtora dekady wcześniej na 

skutek nadmiernej pewności siebie Chrobry był zmuszony w popłochu wycofywać się z 

Pragi. Czeski kronikarz Kosmas twierdził nawet, że część jego żołnierzy uciekała nago lub 

bez spodni, a niektórzy potopili się w Wełtawie.  

Cesarz Słowian? Stopniowo przybywa dowodów na to, iż Bolesław miał olbrzymie ambicje. 

Wiadomo z całą pewnością, że Chrobry już w tym czasie planował włożenie królewskiej 

korony. 



Historycy zwracają uwagę, że Gall Anonim z rozmysłem przedstawiał Bolesława Chrobrego 

jako władcę pragnącego dorównać niemieckim imperatorom. Według tego kronikarza w 1000 

r. w Gnieźnie polski książę olśniewał darami, przepychem spotkań. Wszystkie elementy opisu 

tworzą obraz hegemona roszczącego sobie prawo do bycia kimś więcej niż król jednego 

państwa słowiańskiego.  

W politycznych realiach ówczesnej Europy ambicje te nie miały szans doczekać się realizacji. 

Sam książę nie zdawał sobie jednak z tego sprawy. W 1018 r., omamiony sukcesem, wysłał z 

Kijowa listy z pogróżkami i przechwałkami do dwóch włodarzy chrześcijańskiego świata: 

niemieckiego cesarza Henryka II i imperatora Bizancjum Bazylego Bułgarobójcy. Tego dnia 

wierzył, że ma prawo rozmawiać z nimi jak równy z równym. I nie podejrzewał, że jego 

imperium to kolos na glinianych nogach, który szybko zostanie rzucony na kolana przez 

sąsiadów. A do historii przejdą także sny  o cesarstwie Słowian. 

                                                                                                                                                                                   Kamil Janicki 

 

 

Emnilda 

 

Co wiemy o trzeciej żonie pierwszego i matce drugiego króla Polski? 

 

Wytrwała. Spędziła niemal 30 lat u boku najbardziej nieustępliwego i porywczego spośród 

pierwszych Piastów Bolesława Chrobrego. Wielu historyków właśnie w tym widziało 

podstawowy sukces Emnildy (między 970 a 975–1016 lub 1017). Nie do końca słusznie. 

Wbrew obiegowej opinii Bolesław wcale nie lubował się w zrywaniu małżeństw, choć dwie 

pierwsze żony oddalił. Emnilda była jego trzecią partnerką, ale pierwszą, z którą połączyła go 

prawdziwie dojrzała relacja. Za poprzednie dwa krótkotrwałe związki księcia odpowiadali 

jego ojciec oraz macocha. On sam był wówczas tylko nastolatkiem pozbawionym prawa do 

decydowania o własnym losie. W 988 r. sytuacja wyglądała inaczej. Pierworodny syn władcy 

skończył dwadzieścia lat i sprawdził się w boju w wojnie z Czechami. Ojciec zadecydował, 

że jest gotów, by rządzić. 

Związek partnerski. Przyjmuje się, że niedługo po ślubie z Emnildą Bolesław otrzymał w 

zarząd jedną z prowincji państwa – świeżo podbitą Małopolskę. Dopiero teraz zaczął się 

wdrażać w obowiązki wodza. Emnilda uczyła się polityki u jego boku. To był związek bez 

porównania bardziej partnerski niż którekolwiek z małżeństw Mieszka I. Różnica wieku 

wynosiła nie więcej niż kilka lat. Nie było dystansu kulturowego, językowego czy nawet 

wyraźnych nierówności w życiowym doświadczeniu. Był natomiast widoczny talent po obu 

stronach. Nie tylko Bolesław szybko pokazał, że rości sobie prawo do pełni władzy, ale też 

Emnilda potrafiła podsycać jego ambicje i pomagać w ich realizacji. Z tego związku 

narodziło się kilkoro dzieci, w tym Mieszko II, przyszły król Polski. 

Spory o pochodzenie. Pochodzenie księżniczki jest od dawna tematem zażartych dyskusji. 

Przez lata uważano, że urodziła się na Pomorzu, Morawach, Słowacji czy nawet – w 



Krakowie. Najwięcej argumentów przemawia jednak za wywodzeniem jej z jednego z 

plemion Połabia. 

Mocna pozycja. Światło na sposób, w jaki Emnilda realizowała swoje cele polityczne, rzucił 

Gall Anonim. Nie wskazał jej z imienia, ale część historyków uważa, że to ją 

scharakteryzował, pisząc o żonie Chrobrego, która ocaliła od śmierci możnych skazanych 

przez męża. Władczyni potrafiła zjednać sobie Bolesława dzięki znajomości sztuki flirtu i 

właściwemu dobieraniu pochlebstw. Według relacji kronikarza księżnę zapraszano na 

najważniejsze narady w sprawach państwa. Pełniła też rolę nieoficjalnego marszałka dworu, a 

nawet sędziego rozstrzygającego o losie najbliższych współpracowników władcy.  

Kamil Janicki 

 

 

Tłukno, oskoła i jelita 

Jak jedzono w czasach Piastów? 

 

Żydło. Historia państwowości polskiej spisana przez Galla Anonima zaczyna się przy stole; u 

Piasta podano pieczone prosię i antałek piwa, u Popiela było mięsiwo, a sycony miód i piwo 

lały się strumieniami. W połowie IX w. mięso i piwo były ważnymi, składnikami diety. Nie 

jedynymi. Historykom analizującym teksty źródłowe oraz archeologom, etnografom, i 

chemikom udało się zebrać materiał dowodowy, w świetle którego słowiańskie żydło, czyli 

pożywienie, jawi się jako urozmaicone i smaczne. 

 

Menu. Z badań wynika, że na stół trafiało wszystko, co pozyskano z pola, lasu, ogrodu, łąki, 

rzeki i jeziora. Zidentyfikowano aż 147 gatunków dziko rosnących roślin, które Słowianie 

mogli zbierać, m.in. lebiodę, pokrzywę, barszcz, szczaw. Uprawiano zboża: proso, ber 

(podobny do prosa), pszenicę, jęczmień, owies, żyto. Produkty zbożowe stanowiły podstawę 

całej gamy potraw – od podpłomyków oraz chleba pieczonego na zakwasie po słodzone 

miodem obrzędowe placki i kołacze. Jedzono też kasze przyrządzane na różne sposoby: z 

dodatkiem warzyw, skwarek, oleju, owoców. Niemal codziennym daniem było tłukno 

gotowane z podpieczonych, otłukiwanych ziaren owsa (zwanych prażmem). 

Ważną rolę w kuchni odgrywały także rośliny strączkowe i warzywa: groch, soczewica, bób, 

rzepa, pasternak, ogórki, marchew, seler i pietruszka, później też cebula, buraki i kapusta. 

Łowiono ryby, raki, łapano ptaki (także gołębie i śpiewające), drobną zwierzynę, jak zające 

czy jeże. Chętnie jedzono nabiał: jaja, masło, sery świeże i suszone. Pragnienie zaspokajano 

wodą, piwem, oskołą, czyli sokiem brzozowym, kwasem chlebowym, naparami z ziół i 

owoców, maślanką, serwatką. 

Słodyczy dostarczał miód oraz owoce dzikie i uprawiane w sadach. Podczas wykopalisk 

znaleziono pestki jabłek, gruszek, kilku rodzajów śliwek i wiśni, czereśni, a nawet brzoskwiń 

i winogron. Wiadomo też, że używano przypraw: czosnku, macierzanki, kopru, kminku, 



kolendry, czarnuszki, gorczycy, chrzanu, jałowca, a więc słowiańska kuchnia była 

doprawiona i wonna. 

Mięsiwo. Mięsa przygotowywano na wiele sposobów. Wyrabiano wędliny i kiszki 

nadziewane kaszą, podrobami i słoniną zwane jelitami, kiełbasy z dodatkiem wątroby.  

Elity i władcy, mogli sobie pozwolić na luksus spożywania mięsa bez ograniczeń. Bolesław 

Chrobry „każdego dnia powszedniego kazał zastawiać czterdzieści stołów głównych, nie 

licząc pomniejszych” – pisał Gall Anonim, podkreślając, że znajdowały się na nich mięsa 

wszelkiego rodzaju. 

O innych potrawach, które musiały je uzupełniać, dziejopis nie wspomniał. Podobnie z 

biesiadą wydaną przez księcia na cześć cesarza Ottona III w 1000 r. w Gnieźnie. Kronikarz 

podkreśla, że trwała trzy dni i noce, że dostarczano na stół potrawy na złotych i srebrnych 

naczyniach, które goście dostali później w darze, lecz znów – co do jadłospisu– nie wdaje się 

w szczegóły. 

Delikatesy i alkohole. Za pośrednictwem przybyłych do Polski zakonów, zwłaszcza 

benedyktynów i cystersów, na pańskich dworach rozpowszechniała się zachodnia kuchnia. 

Zaczęły też pojawiać się luksusowe dobra: cukier trzcinowy, ryż, owoce kandyzowane, figi, 

rodzynki, migdały, cytrusy. W tym czasie na dobre zagościło wino. Piwo było gęste i bardzo 

kaloryczne. Wiadomo, że Chrobry był jego miłośnikiem, bo kronikarz Thietmar z Merseburga 

odnotował, że nazywano księcia piwoszem. Przytacza historię, jak to przed bitwą przeciwnicy 

obrzucali się obelgami i jeden z wrogów zawołał: „Oto rozpruję twój brzuch tłusty!”. 

Masywną sylwetkę Bolesława opisał też ruski kronikarz: „Był Bolesław wielki i ciężki, że 

ledwie na koniu mógł usiedzieć, ale bystrego umysłu”. 

Uczta u Kazimierza. 364 lata po zjeździe gnieźnieńskim ostatni piastowski władca 

Kazimierz Wielki wydał w Krakowie ucztę dla cesarza Karola IV i europejskich monarchów. 

I znów, nie zachowały się żadne wzmianki, co na niej podano. Jedno jest pewne – smakowo 

była odległa od czasów Piasta: zgodnie z europejską modą korzenna, szafranowa, z 

pieczonymi bażantami i pawiami, dzikami nadzianymi kiełbasami i żywymi skowronkami 

wyfruwającymi z ciasta.  

Wika Filipowicz 

 

 

Szafa Rzepichy 

 

Jak się ubierali Słowianie? 

 

Szaty. Ze źródeł tekstowych wynika, że Prasłowianie ubierali się inaczej niż otaczające ich 

ludy. W X w. podróżnik Ibrahim ibn Jakub pisał o mieszkańcach Pragi: „Ubierają się w szaty 

przestronne, tylko mankiety ich rękawów są obcisłe”, a jeszcze inny kronikarz odnotował, że 

Słowianki noszą barwne chusty. 



Ozdoby. To właśnie metalowe ozdoby są najlepiej zachowanymi elementami stroju, bo ze 

stosów pogrzebowych trafiały do grobów. Ważną użytkową funkcję pełniły zapinki, spinające 

poły płaszczy i chusty. W grobach słowiańskich rzadziej niż germańskich znajduje się 

sprzączki pasów, co pozwala przypuszczać, że nasi przodkowie do wiązania spodni i koszul 

częściej używali sznurków. 

Charakterystyczną ozdobą Słowianek były kabłączki skroniowe. Zawieszki w kształcie 

otwartych kółek z wygiętym jednym końcem, z brązowego, cynowego, żelaznego, srebrnego, 

a nawet złotego drutu, przyczepiano do skórzanych lub tekstylnych pasków i noszono na 

głowie. Kolczyki, korale i wisiorki wyrabiano z metali kolorowych, szkła, kamieni 

półszlachetnych, kości i muszli. Co ciekawe, Słowianki w przeciwieństwie do Germanek czy 

kobiet z plemion Bałtów nie przepadały za bursztynem. W ich grobach jest też mniej zapinek, 

zapewne dlatego, że nie używały ich jak Germanki do upinania kolii na ramionach (nosiły je 

na szyjach).  

Poza bronią znajdowaną w grobach mężczyzn, zarówno panie, jak i panowie nosili stale 

przytroczone do pasa mieszki ze skóry lub tkaniny z najpotrzebniejszymi rzeczami – 

krzesiwem, nożykami czy wrzecionem. Panowie też nosili ozdoby, najczęściej pierścionki, 

naszyjniki ze srebra lub brązu oraz zawieszki w kształcie woreczka albo metalowego 

puzderka na amulety i relikwie. Im wyższy status właściciela, tym lepszy i trwalszy był 

materiał, z jakiego je wykonano. 

Obuwie. Słowianie często chodzili boso, ale nosili też obuwie. W podmokłym terenie dobrze 

sprawdzały się łapcie z łyka lub kory drzew oraz drewniane saboty, szybko jednak zaczęto 

nosić buty ze skóry. Najbardziej prymitywne były chodaki: fragmentem skóry owijano stopę, 

tworząc rodzaj torebki, i obwiązywano ją w kostce rzemieniem. Chodaki z IX w. znalezione 

w Woli- nie są trochę nowocześniejsze – mają dziurki, przez które przewlekano rzemień 

krzyżujący się na podbiciu. Resztki skórzanych butów archeolodzy znaleźli zarówno w 

grobach, jak i w miastach, np. w Opolu, Gniewie czy Gdańsku. Dzięki nim wiadomo, że już 

w X w. noszono trzewiki i buty za kostkę ze skór bydlęcych, kozich, owczych, świńskich, a 

nawet końskich. Najelegantsze z nich miały ażurowe wzory, hafty i aplikacje. O tym, że 

solidne skórzane obuwie noszono i wcześniej, świadczą ostrogi, których nie dałoby się 

przeczepić do byle łapci. Dla wygody i ciepła przed założeniem skórzanych butów stopy 

owijano płóciennymi onucami lub szydełkowymi skarpetami z wełny. 

Tkaniny. Największy problem mają naukowcy z rekonstrukcją kroju ubrań z tkanin, bo do 

naszych czasów zachowały się zbyt małe ich fragmenty. Na przywiezioną z Bizancjum 

jedwabną wstążkę stać było tylko najbogatszych (w VII w. jedwabna taśma ze złotą owijką 

kosztowała tyle co hełm, kolczuga i miecz).  

Moda. Gdy wraz z powstaniem państwa Piastów Słowianie weszli do Europy, wzrosły 

aspiracje elit, co poskutkowało napływem dóbr luksusowych z Bizancjum, zachodu i północy. 

Np. znalezione w Gdańsku pasiaste tkaniny z wełny to zapewne import ze Skandynawii, bo 

ubrania znalezione w duńskich bagnach uszyte są z identycznych materiałów. Wartość stroju 

zależała od jakości tkaniny, bogactwa haftów, liczby zapinek, biżuterii oraz intensywności 

barw. Strojom Słowian brakowało koloru, bo nie mieli trwałych barwników. Potrzebne do 

uzyskania purpury ślimaki wykorzystywane przez Bizantyjczyków u nas zastępował wywar z 

kory brzozy, dębu, owoców czarnego bzu. Płaszcze o intensywnej purpurze czy błękicie były 

symbolami zamożności i władzy. U Słowian najbogatsi nosili nie tylko jedwabne 



wykończenia, ale swoje okrycia wierzchnie podbijali też futrami bobrowymi lub futrami 

innych drobnych zwierząt, których kości znajdowane są w grodach i osiedlach słowiańskich. 

Według Galla Anonima „każdy rycerz i każda niewiasta zamiast sukien lnianych lub 

wełnianych używali płaszczy z kosztownych tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, nie 

noszono bez podszycia kosztowną tkaniną i bez złotych frędzli”. 

Strój Piasta i Rzepichy. Jak zatem wyglądał strój Piasta Kołodzieja i jego żony Rzepichy? 

Można założyć, że obydwoje mieli luźne lniane koszule (giezło) przepasane w talii. Latem 

Rzepicha narzucała na giezło barwne chusty, a zimą wełnianą suknię z długimi rękawami. 

Piast nosił latem luźne portki z lnu, by w zimie zmienić je na wełniane i włożyć na giezło 

wełniany płaszcz spięty zapinką. Ważne były nakrycia głowy – Rzepicha jako panna nosiła 

czółko, a po zamążpójściu zamieniła je na białą chustę lub zwój (stąd białogłowa), jej mąż nie 

rozstawał się przez większą część roku z okrągłą czapką ze skóry z wywiniętym na 

krawędziach futrem. 

Agnieszka Krzemińska 

 

 

Mieszko II 

 

Za co podziwiała go Europa? 

 

Niepiśmienny. Nic nie wskazuje na to, by król potrafił pisać w jakimkolwiek alfabecie. Ta 

sztuka była nad wyraz rzadka: w średniowieczu na dziesięć osób obeznanych z czytaniem 

tylko jedna była zdolna samodzielnie stawiać znaki. Nic zresztą dziwnego, bo pisanie 

uważano za rzemiosło, a więc rzecz niegodną władcy czy arystokraty. Prestiż przynosiła 

przede wszystkim umiejętność wprawnego chwalenia Boga. Wiemy, że Mieszko II nie tyle 

mówił, co przede wszystkim modlił się na sposoby miłe Wszechmogącemu. Nie tylko po 

łacinie – na wzór innych władców Zachodu – ale też w języku cesarstwa bizantyjskiego czyli 

po grecku. Wybór tego drugiego nie był fanaberią. 

Śladem cesarza. W Europie X w. panowała moda na grekę. Zapoczątkowała ją pochodząca 

ze wschodu regentka Teofano, która przez ponad dekadę rządziła niemieckim cesarstwem w 

imieniu swojego małoletniego syna Ottona III. Ucząc się greki, Mieszko wzorował się na 

samym imperatorze. Król na własnym przykładzie pokazywał, że Piastowie nie są już 

żadnymi dzikusami, ale pełnoprawnymi uczestnikami europejskiej kultury. Nie ma też 

żadnych wątpliwości co do tego, że władca działał z pełnym rozmysłem. Wszystko wskazuje 

na to, że z greką zaznajomił się już jako dorosły mężczyzna, poświęcając czas w przerwach 

między wyprawami zbrojnymi i obowiązkami najbliższego współpracownika ojca. Pomysł 

musiał się zrodzić niedługo po słynnej wyprawie na Kijów w 1018 r. Ruskie kroniki podają, 

że Chrobry zabrał ze sobą do Polski jeńców. Wyjechał z nim także – i to z własnej woli – 

człowiek po- siadający wprost idealne predyspozycje do bycia dworskim nauczycielem. 

Mowa o Anastazym Korsunianinie, wysoko postawionym dygnitarzu Cerkwi ruskiej i 



dawnym bizantyjskim szpiegu. Nikt nie mógł się nadawać lepiej do poszerzania horyzontów 

przyszłego władcy. 

 

Kamil Janicki 

 

 

 

 

 

Królewski szczep piastowy 

 

Jak potoczyły się losy Piastów, którzy na wieki późniejsze pozostawili mit 

panów naturalnych Królestwa Polskiego? 

 

Odejście  Kazimierza.   Wrześniowe   polowanie w 1370 r. w okolicach Przedborza 

zakończyło się dla Kazimierza Wielkiego tragicznie. Podczas pogoni za jeleniem król spadł z 

konia i zranił się w nogę. Wywiązała się gorączka, która – z przerwami – trapiła władcę przez 

kilka tygodni. Król zachorował na krupowe zapalenie płuc. Wkrótce nie miał już siły, żeby 

samodzielnie dosiadać konia. Na zamek krakowski został przywieziony wozem pod koniec 

października. Czując zbliżającą się śmierć, Kazimierz spisał testament. Czas po temu był 

najwyższy. 5 listopada 1370 r. „w obecności wielu osób ze szlachty i duchowieństwa, [król] 

odszedł szczęśliwie do Chrystusa” – zanotował naoczny świadek Jan z Czarnkowa. Dwa dni 

później Kazimierz został pochowany w katedrze krakowskiej, a „jaki był jęk, jaki płacz, jakie 

głośne narzekania panów i szlachty, prałatów, kanoników, mężów koś cielnych i ludu podczas 

złożenia zwłok jego, tego język ludzki nie łatwo wypowiedzieć zdoła”. 

Śmierć Kazimierza rzeczywiście była dla Polaków ciosem. Odszedł król ceniony przez 

poddanych. Król, którego sukcesy międzynarodowe oraz reformy wewnętrzne państwa były 

znaczne. Król, który – jak stwierdził ówczesny rocznikarz – „umiłował pokój, prawdę i 

sprawiedliwość”. Król, który był nazywany drugim Salomonem i który „ponad wszystkich 

monarchów polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą”. Nade wszystko jednak odszedł król, 

który nie pozostawił po sobie męskiego potomka. Królewska linia Piastów, rządzących Polską 

od X w., w 1370 r. przestała istnieć. Co prawda żyli wciąż Piastowie mazowieccy (ostatni z 

nich zmarł w 1526 r.) i śląscy (ostatni z nich zmarł dopiero w 1675 r.). Mimo to „panowie 

naturalni Królestwa Polskiego” musieli oddać władzę cudzoziemcom, obcym dynastiom: 

najpierw Andegawenom, później Jagiellonom. 

„Przeniewierstwa i nieprawości”. Współcześni próbowali zrozumieć, dlaczego tak się stało. 

Co spowodowało, że Kazimierz, w legalnych związkach, doczekał się tylko córek, żadnego 

zaś syna? Przypadek? Ówcześni nie wierzyli jednak w przypadki. Każde wydarzenie było 

wynikiem mniej lub bardziej widocznej ingerencji Boga i każde miało swoje miejsce w 



boskim planie zbawienia. Skoro więc Polska straciła władcę, a „królewski szczep piastowy” 

wymarł, musiało być tego jakieś wytłumaczenie. Niemal 100 lat po śmierci Kazimierza 

kronikarz Jan Długosz stwierdził, że „wygasł stary ród królów polskich, który trwał bez 

przerwy aż do tych czasów, a korona Królestwa Polskiego słusznym wyrokiem Bożym z 

powodu różnych przeniewierstw i nieprawości od prawdziwych i naturalnych według prawa 

dziedziców przeszła do obcych, cudzoziemskich królów”. Jakie to jednak były 

przeniewierstwa i nieprawości, których dopuścili się Piastowie? 

Najważniejszym z nich było, zdaniem kronikarza, zabójstwo biskupa krakowskiego 

Stanisława przez Bolesława Szczodrego w 1079 r. Bolesław „tą jedną zbrodnią wypalił 

znamię wiecznej hańby nie tyle sobie, ile swemu potomstwu i państwu”. Wedle 

średniowiecznych wyobrażeń Bóg początkowo ukarał Polskę i Piastów jedynie zabraniem 

tytułu królewskiego, a także odsunął od władzy potomstwo samego Bolesława – przekazując 

je jego bratu Władysławowi Hermanowi. Ponieważ grzechy Piastów nie ustawały, z czasem 

Bóg skazał kraj na rozbicie dzielnicowe, a kiedy i to nie pomogło – Bóg odsunął od rządów 

całą dynastię piastowską. 

Pytania o początek dynastii. O śmierci Kazimierza Wielkiego i przejęciu władzy przez 

Andegawenów, a później Jagiellonów, wiemy sporo. Tymczasem o początkach dynastii 

Piastów w zasadzie nie wiemy niczego. Pierwszym dobrze poświadczonym przez źródła jej 

przedstawicielem był Mieszko I, najstarsze informacje o nim pochodzą zaś z ok. 965 r. 

Według Ibrahima ibn Jakuba Mieszko władał „najrozleglejszym państwem słowiańskim”. Jak 

jednak doszło do zbudowania tego państwa? Kiedy ono powstało? Kiedy pojawili się 

Piastowie? W jaki sposób Mieszko I objął rządy? Na to pytanie odpowiedzieć bardzo  trudno. 

Kronikarz Anonim, tzw. Gall, na początku XII w. wspomniał imiona trzech poprzedników 

Mieszka – Siemowita, Lestka, Siemomysła. Najprawdopodobniej lista ta jest wiarygodna, 

kronikarz bowiem przekazał tradycję dynastyczną istniejącą na piastowskim dworze. Znamy 

więc imiona, dzięki którym (zakładając, że jedno pokolenie to około 30 lat) moglibyśmy 

cofnąć dzieje piastowskiego rodu do drugiej połowy IX w. (wliczając w to także życie Piasta 

– protoplasty dynastii). 

Jeszcze niedawno uważano, że dynastia piastowska i plemię Polan powstały już w IX w., a 

później stopniowo, w wyniku „wznoszenia się na wyższe szczeble rozwoju społecznego i 

politycznego”, w X w. Piastowie zbudowali państwo. Zwolennikom tej teorii nie prze- 

szkadzało, że dobrze poinformowany  o polskich plemionach tzw. Geograf Bawarski pod 

koniec IX w. nie wspomina Polan. Tak jak nie wspomina poprzedników Mieszka I żadne 

źródło niemieckie, czeskie lub też ruskie. Jakiś czas temu pojawiła się inna (chyba lepiej 

udokumentowana) wizja początków dynastii piastowskiej i budowania przez nią państwa. 

Zawdzięczamy to wykopaliskom archeologicznym i – przede wszystkim – nowym oraz 

pewniejszym metodom datowania archeologicznych  znalezisk. 

Uzbrojeni handlarze. Jeszcze na początku X w. Piastowie byli jedną z wielu możnych rodzin 

wielkopolskich. Ich kolebką były okolice Gniezna. Stopniowo zaczęli oni podbijać okoliczne 

wsie i grody. Ich ekspansję znaczyły spalone w latach 20. i 30. X w. grody na terenie całej 

Wielkopolski, budowanie wkrótce później nowych umocnień (tzw. typu gnieźnieńskiego), a 

także przesiedlanie podbitej ludności na nowe tereny. Wydaje się, że ok. 940 r. Piastowie 

zdobyli całą Wielkopolskę, a później ruszyli na podbój Kujaw, Mazowsza, Pomorza Wschod- 

niego. Kiedy około 966 r. na scenie pojawił się Mieszko I, jego państwo istniało od niedawna. 



Jeden z historyków pisał kiedyś: „Polska nie wyskoczyła niczym Atena z głowy Zeusa. 

Budowa państwa musiała trwać dziesięciolecia”. Jak widać, chyba wyskoczyła. 

Co ważniejsze, budowa piastowskiego państwa wcale nie oznaczała pokojowego, 

stopniowego pozyskiwania przez Piastów nowych terenów. Ich ekspansja była brutalna i 

krwawa. Pytanie jednak, w jaki sposób Piastom udało się podporządkować aż tyle ziem i tyle 

plemion? 

Wydaje się, że – poza niewątpliwie talentami wojskowymi i organizacyjnymi samych Piastów 

– dużą rolę odgrywała w tym świetnie zorganizowana drużyna wojowników. Byli oni 

prawdopodobnie od sąsiadów lepiej wyszkoleni i uzbrojeni, a może i mieli mniej skrupułów. 

Najpewniej część owej drużyny składała się z obcych najemników – wikingów. 

W jaki jednak sposób Piastowie mogli zdobywać lepszą broń i w jaki sposób mogli płacić 

drużynnikom? Musieli mieć coś, co mogli ofiarować obcym kupcom, którzy zostawiali tutaj 

broń, biżuterię lub inne luksusowe towary. Tym czymś były np. futra i miód. Przede 

wszystkim jednak niewolnicy. To właśnie ludzie byli najlepszym towarem eksportowym 

państwa Piastów. Podporządkowywanie bowiem sobie nowych terenów oznaczało obracanie 

w niewolę pokonanych ludów. 

Chrzest Mieszka. Pierwsi Piastowie zbudowali więc swoje państwo zaledwie 20–30 lat przed 

chrztem Mieszka I. Przyjęcie zaś chrztu w obrządku zachodnim (966 r.) było najważniejszą 

decyzją podjętą przez tego władcę. Co prawda musiał on tę decyzję konsultować ze swoim 

otoczeniem, z elitą polityczną państwa, jednak decydujący głos w tej sprawie na pewno 

należał do księcia. Była to decyzja kluczowa dla dalszego rozwoju Polski. Państwo znalazło 

się w orbicie wpływów cywilizacji zachodniej. Ponieważ sąsiednia Ruś Kijowska przyjęła 

chrzest w obrządku wschodnim, Polska stała się najdalej na wschód wysuniętym państwem 

obrządku zachodniego. Chrzest umożliwił przebudowę wewnętrzną kraju (m.in. powstała 

organizacja kościelna, coraz sprawniejszy był system administracyjny lub też dyplomacja), a 

także wzmocnił pozycję kraju na arenie międzynarodowej. 

To wszystko było osobistą zasługą Mieszka I. Tak samo jak jego zasługą było rozszerzenie 

granic Polski. Do ziem, które posiadał w przeddzień chrztu (Wielkopolski, Kujaw, 

Mazowsza, może także Pomorza Wschodniego), dodał jeszcze Małopolskę, Pomorze 

Zachodnie i Śląsk. Tereny te uważane były później, zwłaszcza w propagandzie 

komunistycznej po 1945 r., za ziemie prapolskie. Miały one stanowić ziemie, według owych 

wyobrażeń, rdzenne i od zawsze należące do Polski. 

 

Budowanie silnego państwa. Mieszko I jedynie zapoczątkował budowanie silnego państwa. 

Kontynuował te działania jego syn – Bolesław Chrobry. Dzięki umiejętnej polityce i 

współpracy z cesarzem Ottonem III władcy udało się wzmocnić państwo. Najważniejszym 

tego wyrazem było ufundowanie kilku biskupstw oraz arcybiskupstwa w Gnieźnie (1000 r.). 

Dzięki temu Polska uniezależniła się od cesarstwa, nie tylko kościelnie, ale i politycznie. 

Najważniejsze sprawy kościelne, w tym konsekrowanie biskupów, mogły być już załatwiane 

bez pośrednictwa niemieckiego. Zwieńczeniem działań Chrobrego była jego koronacja 

królewska w 1025 r., co podnosiło prestiż Polski na arenie międzynarodowej. 



Wyrazem znaczenia Polski w regionie było m.in. małżeństwo Bolesławowego syna, Mieszka 

II, z siostrzenicą cesarza Ottona III, córką potężnego palatyna Renu – Rychezą. Także inne 

ówczesne koligacje małżeńskie pokazują, jak bardzo dynastia Piastów zaczęła się liczyć w 

Eu- ropie środkowo-wschodniej. Siostra Bolesława, Świętosława, została żoną króla 

szwedzkiego, a po jego śmierci – króla Danii. Wejście Piastów na salony i korzystanie ze 

zdobyczy cywilizacji łacińskiej pokazuje też wykształcenie pierwszych Piastów. Mieszko I i 

Bolesław Chrobry byli analfabetami. Jednak już Mieszko II znał łacinę oraz grekę i był 

jednym z najbardziej wykształconych władców ówczesnej Europy. Nauki pisania i czytania 

pobierał także Kazimierz Odnowiciel. 

Zgubne wojny.  Do minusów panowania pierwszych Piastów zaliczyć można wojny z 

sąsiadami. Wsławił się tym zwłaszcza Bolesław Chrobry. Co prawda oznaczało to 

rozszerzenie granic Polski – podbicie Czech, Moraw, Słowacji, Grodów Czerwieńskich, 

Milska i Łużyc. Były to jednak krótkotrwałe sukcesy, naraziły zaś one państwo na wrogość 

sąsiadów. Po śmierci Bolesława i objęciu tronu przez słabszego następcę, Mieszka II, ziemie 

polskie stały się łatwym łupem dla najeźdźców. W latach 30. XI w. Polska w zasadzie 

przestała istnieć. Dopiero powrót z wygnania Kazimierza, nie na darmo nazywanego 

Odnowicielem, oznaczał odbudowę Polski. 

Rozbicie dzielnicowe. Tak jak Piastowie byli twórcami państwa polskiego, tak też 

przyczynili się w XII w. do jego ponownego upadku. W 1138 r. zmarł Bolesław Krzywousty. 

Po jego śmierci Polska została podzielona na dzielnice między kilku synów. Jeden z nich, 

najstarszy w rodzie (senior), miał być zwierzchnikiem wszystkich braci. Był to mechanizm 

zabezpieczający jedność kraju. Działał jednak tylko przez jakiś czas. Pod koniec XII w. 

synowie Bolesława Krzywoustego mieli już swoje dzieci, a żaden z nich nie był skłonny 

podporządkować się woli seniora. Począwszy od Mieszka Starego, najdłużej żyjącego syna 

Krzywoustego, Polska rozpadła się na dzielnice. Osobnych książąt miały Małopolska, 

Wielkopolska, Kujawy, Śląsk, Mazowsze. Z czasem także i te dzielnice rozpadały się na 

części. Najdalej rozdrobienie zaszło na Śląsku, gdzie w XIII w. istniało już kilka osobnych 

księstw. Polska targana była konfliktami wewnętrznymi, a jej znaczenie na arenie 

międzynarodowej zmalało. 

Czy jednak rzeczywiście można winić Piastów za rozbicie dzielnicowe? Czy to ich wina, że 

ówczesne zasady dziedziczenia były właśnie takie? Ówczesne państwo było, nieco 

upraszczając sprawę, własnością panującego. Każdy z synów miał prawo do części majątku. 

Kraj podzielił między dzieci już Mieszko I. Wtedy jednak usunął swych braci najsprytniejszy 

z nich – Bolesław Chrobry. W XII w. żaden z synów Krzywoustego nie miał takiej charyzmy, 

a może i zdolności, żeby przejąć pełnię władzy. 

 

Tendencje odśrodkowe. Głównym powodem rozbicia państwa na dzielnice wydaje się 

jednak to, że – poza Piastami – pojawiły się w kraju siły takim rozdrobnieniem 

zainteresowane. W XII w. zmieniła się pozycja rycerstwa i możnych. Byli oni coraz mniej 

uzależnieni od władzy Piastów. Elita ogólnopolska, najbogatsi możni, byli zainteresowani 

utrzymaniem jedności pań- stwa – wszak ich dominująca pozycja wynikała m.in. ze 

związków z księciem całej Polski. Zaczęły jednak rosnąć w siłę elity prowincjonalne. Rycerze 

poszczególnych ziem utrzymywali się już nie z łaski i dobrodziejstw księcia, lecz z 

dochodów, które przynosiły im własne ziemie. To właśnie elity lokalne i drobne rycerstwo 



poszczególnych dzielnic były zainteresowane rozbiciem kraju. Dzięki temu stały one bliżej 

tronu – nawet jeśli nie był to tron potężnego władcy krakowskiego, lecz sandomierskiego, 

legnickiego czy też czerskiego książątka. Nie tyle więc Piastowie odpowiadają za rozbicie 

dzielnicowe, ile zmieniająca  się sytuacja wewnętrzna i wzrost znaczenia prowincjonalnego 

rycerstwa. 

Wiele  księstw  –  jedna  dynastia.  Rozbicie dzielnicowe nie oznaczało, że Polska przestała 

istnieć. Owszem, nie było jej jako jednolitego podmiotu polityki międzynarodowej. W tym 

czasie przetrwała jednak świadomość jedności wszystkich ziem polskich. Wiele w tym 

zasługi samych Piastów. Stali się bowiem czynnikiem  jednoczącym  podzielone  państwo.  

Wiele księstw – jedna dynastia. Często nawiązywano do dawnych, złotych czasów i do 

wielkich czynów Bolesława Chrobrego. Dynastia piastowska, obok jednej prowincji 

kościelnej ze stolicą w Gnieźnie, była symbolem jedności Polski. Co więcej, koligacje 

dynastyczne i małżeństwa piastowskie umożliwiały przechodzenie księstw z rąk jednego 

Piasta w ręce innych przedstawicieli tej dynastii. Dzięki temu podziały dzielnicowe  nie  

ulegały  zakonserwowaniu.  Płynne  granice między księstwami i relacje między dynastyczne 

wpływały na pojawianie się kolejnych książąt – jednoczycieli. Trzymali oni w swoich rękach 

tereny wykraczające poza granice jednego państewka. Niektórzy z nich rządzili krótko, jak 

choćby Henryk Brodaty lub Leszek Czarny. Ich działania jednak wciąż przypominały o 

jedności Polski i o tym, że należy dążyć do stanu sprzed połowy XII stulecia. 

Ponownie królestwo. Niemal, niemal udało się to księciu Wielkopolski Przemysłowi II. W 

1295 r., przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, został on w Gnieźnie koronowany na króla Polski. 

Uroczystość tę uświetniło powstanie pieczęci z ukoronowanym Orłem Białym – od tej pory 

godłem Królestwa Polskiego. Po ponad 200 latach Polska znowu była królestwem, a w rękach 

Przemysła znajdowało się kilka dzielnic piastowskich. Niestety, zamordowanie władcy kilka 

miesięcy po koronacji zniweczyło jego dokonania. Jego  drogę  kontynuował  Władysław  

Łokietek. Począwszy od 1304 r., podporządkowywał sobie kolejne piastowskie dzielnice, z 

Mało- i Wielkopolską na czele. Jego władzy nie uznali jedynie piastowscy książęta Śląska. Ci 

ostatni coraz silniej byli związani – politycznie, ekonomicznie oraz kulturowo – z kręgiem 

czeskim i niemieckim. Także Pomorze Gdańskie nie weszło w skład odnowionego Królestwa 

Polskiego. W 1308–09 r. zdobyli je Krzyżacy. Państwo Łokietka było jedynie nieznaczną 

imitacją Polski Bolesławów. 

Nie tylko granicami różniła się odrodzona Polska od państwa sprzed rozbicia dzielnicowego. 

Różnica ta objawiła się także symbolicznie. Wszystkie dotychczasowe koronacje królewskie 

Piastów odbywały się w Gnieźnie. Władysław Łokietek koronował się natomiast w Krakowie 

(1320 r.). Ten właśnie ośrodek stał się stolicą odnowionego Królestwa Polskiego. Od tego 

czasu polscy władcy tutaj się koronowali, tutaj mieli główną rezydencję (stolicę), tutaj też byli 

chowani. W katedrze na Wawelu spoczął także Kazimierz Wielki. Był on ostatnim Piastem na 

tronie polskim. Nie oznacza to jednak, że ostatnim piastowskim władcą. Przedstawiciele tej 

dynastii wciąż rządzili na Mazowszu oraz w licznych księstwach śląskich. 

Piastowie na Mazowszu. Mazowsze było lennem Królestwa Polskiego i po śmierci 

kolejnych Piastów ich ziemie były stopniowo przejmowane przez polskich królów. Zaczął 

Kazimierz Jagiellończyk w 1462 r., kiedy przyłączył do Korony ziemie rawską i 

sochaczewską. Ostateczne wcielenie Mazowsza pod władzę polskich królów dokonało się w 

1526 r. po śmierci Janusza III, ostatniego księcia Mazowsza z dynastii piastowskiej. 



Piastowie na Śląsku. Jeszcze dłużej żyli Piastowie na Śląsku. Nie mieli oni jednak w Polsce 

zbyt dobrej opinii. Piastowskie księstwa śląskie nie weszły w skład odnowionego w XIV w. 

Królestwa Polskiego, lecz wybrały związek z Czechami. Książęta śląscy składali hołdy lenne 

czeskim władcom, ci zaś byli równocześnie cesarzami rzymskimi. Takie postępowanie 

negatywnie skomentował już w XIV w. Jan z Czarnkowa: „Niektórzy książęta śląscy, więcej 

podarunkami i obłudą swoich dworaków oraz obietnicami podstępnie zwiedzeni, aniżeli 

najazdem zbrojnym pokonani, wolne księstwo Śląska w niczym nikomu poprzednio nie 

podległe przyjęli jako lenno Korony Czeskiej, dobrowolnie poddając siebie na wstyd i hańbę 

Królestwa Polskiego. Takie odszczepieństwo przyniosło tym książętom wieczną hańbę, toteż 

żaden z nich na króla polskiego za to właśnie nie był wybierany, lecz od następstwa na 

Królestwie Polskim zupełnie i na zawsze są odsunięci”. Ostatnim z Piastów śląskich był Jerzy 

Wilhelm, władający księstwem legnicko-brzeskim. Zdążył jeszcze, wzorem swych przodków, 

złożyć hołd lenny cesarzowi, zmarł jednak wkrótce później – w listopadzie 1675 r. Jego 

księstwo weszło w skład cesarstwa niemieckiego, a dynastia książąt piastowskich „przy 

wielkim żalu Ojczyzny, Europy i cesarza równo po dziewięciu stuleciach skończyła się” – jak 

stwierdził jeden z XVII-wiecznych poetów. 

Ironią losu było to, że Jerzy Wilhelm zmarł w wyniku silnej gorączki, której nabawił się 

podczas polowania. Zarówno Kazimierz Wielki, ostatni Piast na polskim tronie, jak i Jerzy 

Wilhelm, ostatni książę piastowski, słono zapłacili za swoje łowieckie rozrywki. 

Piotr Węcowski 

 

 

Orzeł Biały – herb Piastów 

 

Na awersie jednej z monet Bolesława Chrobrego pojawił się napis „princ(p)s Polonie” (książę 

Polski) oraz ptak, który – zdaniem niektórych – był wyobrażeniem orła. Mogłoby to 

oznaczać, że już w X/XI w. orzeł był godłem Polski. Obecnie jednak odchodzi się od takiej 

identyfikacji. Ptak na denarze Chrobrego to najpewniej paw (symbol Chrystusa) lub gołębica 

(symbol Ducha Świętego). Powstania Orła Białego jako godła Piastów i Polski musimy więc 

szukać w później- szych czasach. Herby pojawiły się na ziemiach polskich dopiero w XIII w. 

Wtedy też po raz pierwszy spotykamy orła na zabytkach związanych z Piastami. 

Najwcześniej był wyobrażany na pieczęciach Piastów śląskich – w latach 20. i 30. XIII w. 

Wkrótce później spotykamy go także na pieczęciach książąt kujawskich i wielkopolskich, 

najpóźniej pojawia się na zabytkach związanych z Piastami mazowieckimi – dopiero w 

drugiej połowie XIII stulecia. Występowanie orła na pieczęciach kilku linii piastowskich w 

pierwszej połowie XIII w. mogłoby wskazywać, że był on godłem rodowym dynastii. Przeczy 

temu jednak brak orła u Piastów mazowieckich. Przeczy temu także to, że orzeł nie był 

jedynym godłem występu- jącym w tym czasie u Piastów. Na pieczęciach i monetach 

piastowskich spotykamy wtedy także smoka, lwa, a nawet połączenie lwa i orła (połulew-

połuorzeł). W średniowieczu orzeł był uznawany za króla ptaków. Królem wszystkich 

zwierząt był wszak lew. On także znakomicie nadawał się na godło monarszej dynastii. 

Dopiero w drugiej połowie XIII w. orzeł zwyciężył w tej rywalizacji. Być może wpłynęło na 



to jego powiązanie z kultem św. Stanisława – patrona Polski. W opowieściach o tym świętym 

podkreślano, że poćwiartowanego ciała świętego strzegły orły. W ten sposób orzeł zaczął się 

kojarzyć nie tylko z majestatycznym królewskim zwierzęciem, ale także z wysłannikiem 

samego Boga, który nie dopuścił do rozszarpania przez padlinożerców ciała św. Stanisława. 

Pod koniec XIII stulecia orzeł zaczął być przedstawiany także z koroną królewską na głowie. 

W ten sposób ukazywał orła Przemysł II, wielkopolski książę, który w 1295 r. koronował się 

na króla Polski. Niestety, rok później władca ten został zamordowany, a na rzeczywiste 

odnowienie królestwa Polska musiała czekać aż do koronacji Władysława Łokietka w 1320 r. 

Ustanowienie przez Przemysła II ukoronowanego orła jako swego herbu miało jednak 

poważne następstwa. Po koronacji Łokietek zrezygnował z używania herbu kujawskiej linii 

Piastów (połuorła-połulwa), zaczął zaś używać ukoronowanego Białego Orła.                                                    

W ten sposób stał się on symbolem nie tylko określonej linii piastowskiej, lecz całego 

Królestwa Polskiego. 

(PW)  

 

 

 

 

 

 

 

Panujący dynastii Piastów 

Książęta 
polscy 
Mieszko I (ok. 960–992) Bolesław Chrobry (967–1025, koronowany 1025) 

Mieszko II (1025–34) Kazimierz Odnowiciel (1034–58) 
Bolesław Szczodry 
(Śmiały) (1058–79, koronowany 1076) Władysław Herman (1079–1102) 
Zbigniew (1102–07) Bolesław Krzywousty (1086–1138; rozbicie dzielnicowe) Władysław II Wygnaniec (1138–46) 
Bolesław Kędzierzawy (1146–73) 

Mieszko III Stary (1173–77, 1191, 1195, 1199–1202) Kazimierz Sprawiedliwy (1177–94) 
 
 

Piastowie śląscy 
Władysław II Wygnaniec 
(zm. 1146; książę krakowski od 1138) Bolesław Wysoki (1163–1201) 
Mieszko Plątonogi 

(zm. 1211; książę krakowski od 1210) 
Henryk I Brodaty 

(zm. 1238; książę krakowski 1228–29 i od 1232) 
Henryk Pobożny (zm. 1241; książę krakowski od 1238) 
Bolesław Rogatka 

(zm. 1278) 

Henryk IV Prawy (zm. 1290; książę krakowski od 1288) 
 
 

Piastowie wielkopolscy 
Mieszko III Stary (zm. 1202; kilkakrotnie książę krakowski od 1173) Władysław III Laskonogi (zm. 1231; książę 
krakowski 1202, 1227–28, 1230) 
Władysław Odonic 



(zm. 1239) 

Przemysł I 
(zm. 1257) 
Bolesław Pobożny 

(zm. 1279) 

Przemysł II (zm. 1296; książę krakowski od 1290, koronowany 1295) 
 
 

Piastowie małopolscy 
Kazimierz Sprawiedliwy (zm. 1194; książę krakowski od 1177) 
Leszek I Biały 

(zm. 1227; książę krakowski 1202–10 i od 1211) 
Bolesław V Wstydliwy 

(zm. 1279; książę krakowski od 1243) 
 
 

Piastowie kujawscy 
Leszek II Czarny 
(zm. 1288; książę krakowski od 1279) 
Władysław Łokietek 
(zm. 1333;) 

 
 

Piastowie mazowieccy 
Konrad Mazowiecki 
(zm. 1247; książę krakowski 1229–32, 1241–43) 

Siemowit I (zm. 1262) Bolesław II (zm. 1313) Siemowit II (1283–1345) 

Trojden (zm. 1341) Siemowit III (zm. 1381) Siemowit IV (zm. 1426) Janusz Starszy (zm. 1429) 
 
 

 Piastowscy władcy odnowionego królestwa 

Władysław Łokietek 
(1305–33; koronowany 1320) Kazimierz III Wielki (1333–70) 

 

Czarna legenda Bolesława Szczodrego 

 

Wydawać by się mogło, że rządy Bolesława Szczodrego (Śmiałego) to pasmo sukcesów. 

Uwolnił Polskę spod zależności od cesarstwa, przestał płacić Czechom trybut ze Śląska, 

skutecznie wpływał  na obsadę tronów na Rusi i na Węgrzech. Równocześnie kontynuował 

ojcowskie (był synem Kazimierza Odnowiciela) dzieło odbudowy kraju: założył biskupstwo 

w Płocku, fundował nowe klasztory, odbudowywał zniszczone kościoły. Wreszcie – w 1076 

r. koronował się na króla Polski. To wszystko powinno mu zapewnić sympatię poddanych i 

wdzięczność kolejnych pokoleń. Stało się jednak inaczej. Jak stwierdził jeden ze 

średniowiecznych kronikarzy, Bolesław „z początku położył cenny fundament cnoty, lecz 

ponieważ piaszczysta ziemia rozstąpiła się, całe dzieło częścią runęło w przepaść, częścią 

rozwiało się w powietrzu”. 

W niejasnych okolicznościach w 1079 r. doszło do konfliktu między królem a biskupem 

krakowskim Stanisławem. Zakończył się on tragicznie dla obu stron: biskup został skazany na 

śmierć, natomiast – w wyniku buntu – Bolesław musiał uciekać z kraju i zmarł na wygnaniu 

w 1081 r. Jeszcze tzw. Gall Anonim, ok. 30 lat po śmierci króla, dostrzegał jego ogromne 

sukcesy, choć pisał także o gwałtowności i kilku niemądrych posunięciach. 100 lat później, na 

przełomie XII i XIII w., Wincenty Kadłubek był dla Bolesława o wiele mniej łaskawy. 

Wynikało to z roz- wijającego się coraz bardziej kultu krakowskiego biskupa. W połowie XIII 

 



w. Stanisław został przez papieża kanonizowany. Nic dziwnego, że zabójca świętego nie 

mógł być postrzegany w jasnych barwach. Od połowy XIII stulecia Bolesław stał się 

synonimem zbrodniarza i uoso- bieniem wszystkich możliwych wad i grzechów. Stał się 

tyranem uciskającym poddanych. Coraz częściej określano go już nie jako Bolesława 

Szczodrego i Śmiałego, lecz – Srogiego. Opisywano jego liczne zbrodnie, przejawy gniewu i 

pychy. 

 

Krzywousty, Plątonogi, Laskonogi, czyli o piastowskich przydomkach 

 

Nadawanie władcom przydomków zapoczątkowali Rzymianie. Moda ta przeszła także do 

średniowiecznej Europy. O ile jednak w antyku przydomki miały charakter niemal wyłącznie 

pochlebny, o tyle w średniowieczu istniały zarówno przydomki pozytywne, jak i takie, które 

wskazywały na mało pochlebne cechy fizyczne lub psychiczne. Spośród piastowskich 

władców najwcześniej przydomkiem został oznaczony Bolesław Chrobry – Chabry. Słowo to 

oznaczało władcę walecznego, dzielnego. W średniowiecznej tradycji Bolesław bardzo często 

nosił tak- że drugi przydomek – Magnus (Wielki). Na taki sam zasłużył wśród poddanych 

ostatni Piast na polskim tronie – Kazimierz. Mniej szczęścia miał Mieszko II. Był on uważany 

za władcę słabego i leniwego, nazywany był więc zazwyczaj Mieszkiem Gnuśnym. Ocena 

przez pod- danych cech charakteru i dokonań określonego księcia były częstym tworzywem 

piastowskich przydomków. Bolesław II był Szczodrym oraz Śmiałym; XIII-wieczny książę 

Wielkopolski tego samego imienia – Pobożnym; jeszcze inny Bolesław – Wstydliwym, 

Kazimierz – Sprawiedliwym, Henryk śląski zaś – Prawym (Probus). Nie wiadomo, czy 

określenie Plwacz nadawane Władysławowi, jednemu z książąt Wielkopolski, odnosiło się do 

jakiejś choroby gardła czy też było efektem niezbyt dworskich manier księcia. 

Niekiedy przydomki powstawały jako efekt oceny działalności danego księcia, jak choćby 

Kazimierza Odnowiciela – władcy, który odnowił Polskę po okresie upadku, lub też 

wygnanego z Polski Władysława Wygnańca. Bardzo często przydomek był wynikiem cech 

fizycznych władcy. Od kręcących się włosów jeden z Bolesławów nazywany był 

Kędzierzawym; od czarnych włosów Leszka określano jako Czarnego; być może także od 

koloru włosów inny Leszek nazywany był Białym. Jednego z książąt mazowieckich 

nazywano Konradem Rudym, natomiast od bujnego zarostu Henryk śląski był Henrykiem 

Brodatym. Ich przeciwieństwem był inny śląski władca Bolesław II Łysy. Niewielkiego 

wzrostem odnowiciela królestwa w Polsce, Władysława, określano Łokietkiem (krótki jak 

łokieć); jego przeciwieństwem był dwunastowieczny Bolesław Wysoki. Długim i cienkim 

nogom zawdzięcza swój przydomek Władysław Laskonogi, niezbyt proste nogi przyczyniły 

się do powstania przydomka Mieszka Plątonogiego, natomiast charakterystycznej sylwetce 

swe przydomki zawdzięczają śląscy książęta: Mieszko Otyły, Henryk Gruby czy też Konrad 

Garbaty. 

Zdaniem wielu badaczy określenie Krzywousty, nadawane Bolesławowi, nawiązywało do 

fizycznej cechy księcia, do jego skrzywionych ust. Być może jednak przydomek ten 

nawiązywał do zabójstwa Zbigniewa. Bolesław początkowo zapewnił bratu bezpieczeństwo, 

jednak wbrew swojej przysiędze oślepił go. W ten sposób Bolesław stał się 

krzywoprzysięzcą, czyli krzywoustym. 



 

Władysław Łokietek – od zera do bohatera 

 

Ty Łokietku! Ty malutki! Byłeś wielki! 

Chociaż krótki! – śpiewali T-raperzy znad Wisły. Słowa Grzegorza Wasowskiego dobrze 

oddają najpopularniejszą opinię o Władysławie Łokietku. Zwykle uważany jest on za 

wybitnego władcę, który koronował się na króla Polski i tym samym zjednoczył kraj po 

okresie rozbicia dzielnicowego. Początkowo nic nie wskazywało na taką karierę tego księcia. 

Władysław pochodził z łęczycko-sieradzkiej linii Piastów. Tereny przez nich zajmowane 

należały do najbardziej, oprócz Śląska, rozbitych ziem polskich. Łokietek panował 

początkowo (od 1267 r.) jedynie na małym skrawku Kujaw – na Kujawach brzeskich. Z 

czasem do swego księstwa zaczął on ogniem i mieczem, a także sprytem i umiejętną 

dyplomacją przyłączać nowe ziemie. W 1296 r. władał już niemal całą Wielkopolską, 

Pomorzem Gdańskim, częścią Kujaw i ziemią łęczycko-sieradzką. 

Sukcesy małego księcia wynikały zarówno z jego cech charakteru, jego nieustępliwości, 

waleczności i sprytu, ale także – co tu kryć – ze szczęśliwych zbiegów okoliczności. 

Szczęście opuściło Władysława w 1300 r., kiedy to nowym królem Polski został władca 

Czech Wacław II. Odwrócili się od Łokietka także polscy możni, wiążący swą przyszłość z 

Wacławem. Władysław Łokietek musiał uciekać z kraju. Być może byłby on kolejnym, 

jednym z wielu Piastów, którzy zasługują jedynie na drobną wzmiankę w podręcznikach 

historii. Los jednak znowu mu sprzyjał. Wacław II zmarł, a jego syn nie był już tak popularny 

i dosyć szybko wszedł w konflikt z Polakami. Do tego rozpoczęła się wojna czesko-

węgierska. Węgierski król szukał sojusznika, który mógłby zorganizować dywersyjną akcję 

na zapleczu Czech. 

Wybór padł na Władysława Łokietka. 

W 1304 r. (wspierany przez węgierskie wojsko) wrócił on do Polski i wykorzystał sprzyjającą 

okazję. Dosyć szybko podporządkował sobie Małopolskę, a później także Polskę środkową, 

Wielkopolskę, a nawet Pomorze Gdańskie. Co prawda tę ostatnią dzielnicę miał wkrótce 

stracić na rzecz Krzyżaków. To jednak też potrafił Łokietek zamienić na swoją korzyść. 

Wszem i wobec zaczął się ogłaszać mężem opatrznościowym Polski i księciem, który odnowi 

„prastare” granice kraju. Taką rolę Władysława uznali niemal wszyscy pozostali Piastowie, 

polscy poddani, a nawet papież. Ten ostatni w 1320 r. zgodził się na koronację królewską w 

Krakowie. Po niemal 200 latach kraj ponownie stawał się zjednoczonym Królestwem 

Polskim. 

(PW) 
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