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Autorzy dziękują śp. Januszowi Kurtyce
– prezesowi IPN w latach 2005-2010, który
zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku
– za inspirację w powstaniu tej książki.

Narodziny

Polski

raj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna,
las miodopłynny, wody rybne, rycerze
wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie
wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy
mleczne, owce wełniste” – oto kraj Polan,
czyli Polska, tysiąc lat temu.

Nazwa naszej Ojczyzny pochodzi od pola,
czyli ziemi uprawianej przez ludzi. Mimo
że to taka zwykła nazwa, plemię Polan było
potężne. Najpierw miało swoją siedzibę nad
rzeką Wartą, ale pod wodzą księcia Mieszka
podbiło sąsiednie plemiona i przyłączyło ich
ziemie do swojej.

Ludzie

Stało się to możliwe, ponieważ książę Polan
posiadał drużynę wojów, czyli zbrojną
armię, którą utrzymywał. Dawał swoim
wojownikom odzież, konie, broń i wszystko,
czego potrzebowali. W drużynie księcia
Mieszka służyli najdzielniejsi żołnierze,
a wśród nich znani z odwagi i waleczności
wojownicy normańscy, czyli Wikingowie,
przybywający ze Skandynawii. Wiemy
o tym, gdyż zachowały się w Polsce ich
groby. Drużyna Mieszka liczyła 3 tysiące
pancernych, ale 100 jego wojów znaczyło
tyle, co dziesięć setek innych. Armia
zapewniała państwu bezpieczeństwo,
broniła przed wrogami.

Mieszko I był pierwszym władcą Polski, o którym wiemy,
że istniał na pewno. Jego rządy zostały opisane w kronikach
zachowanych do naszych czasów. Jeden z kronikarzy zapisał,
iż Mieszko był od urodzenia niewidomy, a odzyskał wzrok
w dniu postrzyżyn, kiedy to chłopcu pierwszy raz obcięto włosy.
Miał wtedy 7 lat. Mieszko należał do dynastii Piastów, rodu
panującego w Polsce przez ponad 400 lat.
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Dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa
Mieszko I wprowadził Polskę do wielkiej
rodziny państw chrześcijańskich, w której
pozostaje do dzisiaj. Książę zrozumiał,
że porzucenie pogaństwa (wiary
w wielu bogów) pozwoli Polsce stać się
silniejszym i bezpieczniejszym krajem.

Ciekawe
Włócznia była jedną
z podstawowych broni
woja. Znaleziona na
Ostrowie Lednickim
włócznia sprzed
tysiąca lat jako jedyna
zachowała się wraz
z drzewcem i mierzy
prawie 3 metry.

Ciekawe
Na ziemiach podbitych książę budował grody otoczone potężnymi wałami.
W grodach przebywała drużyna, gromadzono zapasy żywności, łupy wojenne,
broń i wszystko, co było potrzebne do obrony. Głównym grodem państwa Mieszka I
było Gniezno. Wał gnieźnieński miał 10 metrów wysokości i 20 metrów szerokości
u podstawy. Aby go wznieść, potrzebowano drzewa z 30 hektarów lasu. Tak
umocniony gród mogło zdobyć tylko wojsko najsilniejszego władcy Europy
− Karola Wielkiego, bo tylko ono posiadało odpowiednie machiny oblężnicze.

4

Miejsca
Ostrów Lednicki jest
szczególnym miejscem dla
Polaków (ostrów to wyspa na
rzece lub na jeziorze). Ma tysiąc
lat i zachowało się tu jedyne
miejsce, w którym udzielano
chrztu w czasach Mieszka I.
Możliwe, że tu właśnie przyjął
chrzest sam książę.

Mieszko I ożenił się z chrześcijańską
księżniczką z Czech − Dobrawą,
− która sprowadziła do Polski
biskupa i pierwszych księży. Biskup
ochrzcił polskiego księcia w Wielką
Sobotę 14 kwietnia 966 roku.
Datę tę uważamy za historyczny
początek państwa polskiego. Miejsca
chrztu nie udało się do dzisiaj
ustalić; było nim albo Gniezno,
albo Poznań, albo Ostrów Lednicki.
Książę polski nie chciał dopuścić do
podporządkowania swojego państwa
silnemu arcybiskupstwu niemieckiemu
w Magdeburgu i poddał Polskę
pod bezpośrednią opiekę Stolicy
Apostolskiej w Rzymie.
Miejsca
Nazwy miejscowości takie jak Szczytniki,
Skotniki, Bartniki, Bednary oznaczają,
że tysiąc lat temu ludzie mieszkający w tych
osadach wykonywali dla księcia specjalne
służby. Na przykład
mieszkańcy Bednar
robili beczki,
Szczytnik – tarcze,
Skotnik – paśli bydło,
Bartnik – zbierali
miód z pszczelich
barci.

Ludzie
Córka Mieszka I, Świętosława zwana Storradą, czyli Dumną,
była żoną króla Szwecji − Eryka Zwycięskiego. Jej syn Olaf bardzo
zasłużył się przy chrzcie Szwecji. Po śmierci Eryka Świętosława
poślubiła króla Danii Swena Widłobrodego, a ich syn Kanut Wielki
został królem Danii i Norwegii oraz zdobywcą Anglii.
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Królestwo

Polskie
olesław, najstarszy syn księcia Mieszka I
i księżniczki Dobrawy, który po śmierci
ojca objął rządy w Polsce, został nazwany
Chrobrym, czyli dzielnym oraz Wielkim.
Zasłużył na to, ponieważ umocnił państwo
Mieszka, obronił je przed sąsiadami i przyłączył
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Ludzie
Bolesław Chrobry
był pierwszym królem
Polski. Koronował
się w 1025 roku
w katedrze
gnieźnieńskiej, zaledwie
parę miesięcy przed
śmiercią. Miał
wspaniały dwór oraz
liczną i waleczną
drużynę wojów,
z którą odnosił wielkie
zwycięstwa. Był
władcą sprawiedliwym,
choć niektóre kary
nakładane przez niego
na poddanych mogą
nam się wydawać zbyt
okrutne. Na przykład
niezachowywanie postu
karał wybiciem zębów.

do niego nowe ziemie, tak że granice Polski sięgały
rzek Łaby i Dunaju. Dzięki niemu nasz kraj stał
się silny i niezależny, czyli suwerenny. Potwierdziła
to koronacja Bolesława Chrobrego na króla. Odtąd
już zawsze w Europie o Polsce mówiono
Królestwo Polskie.
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Jako władca chrześcijański
Bolesław starał się, aby
sąsiadujące z Polską kraje pogańskie
przyjęły chrzest. Dlatego zaprosił na
swój dwór biskupa Wojciecha z czeskiej Pragi
i wyprawił go z misją głoszenia Ewangelii
wśród pogańskich Prusów. Wojciech odprawił
Mszę Świętą na polanie w okolicach
dzisiejszego Elbląga. Nie wiedział, że znalazł
się w świętym gaju pogańskich bóstw. Prusowie
zabili za to misjonarza. Bolesław Chrobry
wykupił ciało męczennika za tyle złota, ile
ważyło, i pochował w Gnieźnie. Wkrótce
Wojciech został ogłoszony
świętym.

Ciekawe
Włócznia św. Maurycego w Niemczech
była symbolem królewskiej władzy
i cenną relikwią. Należała do dowódcy
legionu rzymskiego Maurycego, który był
chrześcijaninem i za wierność Chrystusowi
na rozkaz cesarza rzymskiego został
zamordowany. Kopia włóczni przekazana
Bolesławowi Chrobremu jest do dzisiaj
przechowywana w skarbcu katedralnym
na Wawelu. Jest najcenniejszą pamiątką
narodową, świadkiem ponadtysiącletniej
historii Polski.
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Do grobu św. Wojciecha w 1000 roku
przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki
Otton III, najważniejszy wówczas
władca Europy. Bolesław wydał na
cześć dostojnego gościa wspaniałą
ucztę, na której podawano potrawy
w złotych naczyniach. Otton uznał siłę
i znaczenie polskiego księcia, a na znak
tego włożył mu na głowę swój cesarski
diadem – symbol władzy. Podarował
również Bolesławowi kopię włóczni
św. Maurycego z gwoździem z Krzyża
Świętego. W zamian cesarz otrzymał
ramię św. Wojciecha (ciało świętego
i wszystkie rzeczy, które do niego
należały, nazywamy relikwiami), a także
300 swoich wojów wraz z uzbrojeniem.

Ludzie
Święty Wojciech, biskup
Pragi, był przyjacielem
papieża i cesarza. Prawie całą
jego rodzinę wymordowano
w Czechach. Ocalało
tylko dwóch braci. Jeden
z nich, Radzim-Gaudenty,
towarzyszył Wojciechowi
podczas misji w Prusach,
a potem został pierwszym
arcybiskupem gnieźnieńskim
i błogosławionym.
Ludzie
Otton III został cesarzem
niemieckim, gdy miał 15 lat.
Do grobu św. Wojciecha przez
całe Gniezno szedł boso.

Bolesław Chrobry

Miejsca
Kraków stał się stolicą Polski w 1039 roku, kiedy książę Kazimierz Odnowiciel
zamieszkał na Wawelu, po tym jak Gniezno zostało napadnięte i zniszczone
przez czeskiego księcia Brzetysława. Wywiózł on zagrabione łupy na 100 wozach.
Wśród skradzionych rzeczy znajdowały się relikwie św. Wojciecha oraz złoty krzyż
wieńczący katedrę, ważący tyle, co trzech mężczyzn.

Na zjeździe ogłoszono także bardzo ważną decyzję
o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech
nowych biskupstw: w Krakowie, Kołobrzegu oraz
Wrocławiu. Kościół w Polsce był zależny tylko
od papieża, a nie od biskupa w obcym państwie.
Arcybiskup gnieźnieński mógł koronować
króla. Dzięki temu Polska stawała się w pełni
niezależnym państwem.

Ludzie
Mieszko II był synem Bolesława Chrobrego i drugim
królem Polski. Znał cztery języki: łacinę, grekę, niemiecki
oraz polski. Potrafił czytać i pisać; tę powszechną dzisiaj
umiejętność w jego czasach opanowało tylko kilkadziesiąt
osób w całej Polsce. Zamiłowanie króla do książek było
znane w całej Europie.
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Ciekawe
W czasie wyprawy na
Ruś Bolesław Chrobry
zdobył Kijów.
Legenda mówi, że przy
wjeździe do miasta
uderzył mieczem
w Złotą Bramę. Od
powstałej w wyniku
ciosu szczerby
miecz nazwano
Szczerbcem i używano
potem jako miecza
koronacyjnego królów
polskich. Szczerbiec
przechowywany jest
w skarbcu koronnym
na Wawelu.
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Koronacje
i insygnia
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łowo „król” wywodzi się od
imienia najpotężniejszego
władcy Europy − Karola
Wielkiego. Władza królewska
była czymś wyjątkowym.
Wierzono, że pochodzi ona od samego Boga.
Dlatego w czasie koronacji najważniejszym
obrzędem było namaszczenie władcy świętymi
olejami, by stał się pomazańcem, czyli wybranym
przez Boga. Król stawał się nietykalny, ale
przyrzekał strzec powierzonej mu ziemi i ludzi,
bronić wiary i Kościoła oraz rządzić sprawiedliwie.
Insygniami, czyli znakami władzy królewskiej,
były: korona, jabłko, berło i miecz. Najpierw król
otrzymywał z rąk arcybiskupa miecz – Szczerbiec,
którym kreślił trzy razy znak krzyża. Miecz był
symbolem panowania nad krajem. Najważniejsza
jednak była korona. Na głowę polskich monarchów
wkładał ją arcybiskup gnieźnieński i wszyscy
uczestniczący w obrzędzie biskupi. Ukoronowanego
króla wprowadzano na tron. Przy biciu dzwonów
i uroczystym śpiewie na koniec wszyscy
wołali: „Niech żyje król”.
Insygnia, których używali
Bolesław Chrobry oraz
Mieszko II zostały wywiezione
do Niemiec i tam przepadły.
Korona zrobiona dla następnego
króla − Bolesława Szczodrego − po jego
panowaniu przez ponad 200 lat
czekała w skarbcu wawelskim
na nowego monarchę.
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Został nim Przemysł II, zamordowany pół roku po koronacji.
Kolejny władca, Wacław II, był Czechem i wywiózł polską
koronę do tego kraju. Dopiero insygnia przygotowane na
koronację Władysława Łokietka przetrwały aż do ostatniego
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli przez
przeszło 450 lat. Korona Łokietka była nazywana koroną
Bolesława Chrobrego. W ten sposób podkreślano trwanie
i ciągłość państwa polskiego.
Do dzisiaj każdy europejski kraj, który był królestwem,
przechowuje swoje insygnia jako najcenniejsze skarby
i pamiątki narodowe przypominające największe
i najdumniejsze chwile swojej długiej historii.

Ciekawe
Wśród ocalałych pamiątek po polskich królach
znajdują się sandały koronacyjne Zygmunta
Augusta. Król ten był koronowany, gdy miał 10 lat.
Czerwone sandały przechowywane są w skarbcu
katedry wawelskiej.
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Miejsca
Katedra gnieźnieńska, katedra
wawelska, warszawska kolegiata
św. Jana i poznańska katedra
św. Piotra to miejsca koronacji
polskich królów i królowych.

Ludzie
Wraz z królem koronowano jego
żonę. Królowa w czasie wkładania
korony musiała mieć rozpuszczone
włosy. Pierwszą polską królową była
Rycheza, żona Mieszka II, siostrzenica
cesarza Niemiec Ottona III.
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Ciekawe
Możliwe, że jednym z darów Ottona III dla Bolesława
Chrobrego był tron królewski wydobyty z grobu Karola
Wielkiego. Tron także był insygnium władzy króla.

Ciekawe
Malarz Marcello Bacciarelli, malując
poczet królów polskich, oglądał
przechowywane wtedy jeszcze na
Wawelu królewskie korony i odtworzył
je na portretach władców. Dzięki
temu wiemy, jak wyglądały. Kształt
korony Bolesława Chrobrego ma lampa
w krypcie św. Leonarda na Wawelu.
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Niestety, Polska, jako jedyna w Europie, nie
ma w swoim skarbcu najstarszych insygniów
królewskich, które kiedyś nosili nasi królowie.
Polskie insygnia zostały zrabowane przez
Prusaków po rozbiorach, kiedy naszą Ojczyznę
podzieliły między siebie sąsiednie państwa:
Prusy, Rosja i Austria, tak że zniknęła z mapy
Europy. Prusacy nie tylko ukradli symbole naszej
historii, ale także je zniszczyli. Złoto przetopili
na monety, a drogocenne kamienie szlachetne
sprzedali. W ten barbarzyński sposób Polska
straciła królewskie symbole władzy na zawsze.
Z tej katastrofy ocalał jedynie Szczerbiec.

Ciekawe
Wiemy, jak wyglądały insygnia grobowe władców Polski, to znaczy te,
z którymi zostali pochowani. Groby królewskie były otwierane przez
naukowców, a rzeczy w nich znalezione przeniesiono do skarbca.
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