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Ojczyzna i jej dzieje 

Jak nuywa ię na xa ojexyxna? Kto :i:yje na xiemi poi ltiej ? Jak na
X.)"' .. ię dxi' na xe pall ,,,.,o? Odlc�d i tni i• odrodzone pall l\iro poi kie! 
Co było prr:ed jego odbudowaniem? Jakich xna x królów poi kich i jakioh 
wielkich, xa lui:onyoh Polaków! O jakich walkach o niepodl iilo'ć Pol ki 
ly ule'! Ja.kie � obowi�xki kaidego Polaka wob o ojoxp;ny ! 

Polska jest naszą ojczyzną. �a ziemi polskiej, tu gdzie my 
dziś mieszkamy, mieszkali i żyli od wicków nasi praojcowie. Oni 
to w długim i ciężkim trudzie stworzyli i utrzymywali paf1stwo 
polskie, wiedząc, że własne pallstwo najlepiej zabezpiecza byt 
i rozwój narndu. 

Dla dobra i pomyślności ojczyzny naszej pracowali przez 
wicki mądrzy i wielcy królowie, i mężowie światli i biegli w spra
wach pal1stwowych, i wielcy uczeni i pisarze; rosła ona w bo
gactwa dzięki pracy rolnika i zapobiegli\\'ości kupca i rzemieśl
nika. Dla bczpicczel1stwa, wolności i sławy ojczyzny nieśli w ofie
rze swe życie najlepsi jej synowie, przelewając krew w tysią
cach bohaterskich i zwycięskich bitew. Dzięki nim wszystkim 
Polska rozrosła siQ w paflstwo potężne i wielkie, sięgające gra
nicami dwu mórz, zdobyła znaczenie i sławę u obcych, a synom 
swoim zapewniła bezpieczef1stwo i dobrobyt. 

A kiedy przyszły chwile upadku i pal1stwo polskie rozszar
pane zostało przez chciwych sąsiadów, ojcowie nasi nic ustali 
ani na chwilę w pracy dla ojczyzny i w dt1żeniu do odzyskania 
wolności. Po studwudziestu latach walk, cierpicf1 i znojów, odzy
skała Polska niepodległość i stała się znowu paf1stwcm wiclkicm 
i potężnem. 

Tysiącletnie dzieje naszej ojczyzny uczą nas, jak wśród 
doli i niedoli, zwycic:stw i niepowodzcl1, 1>01llyślności i upadku 
żyła Polska od swych początków aż do chwili dzisiejszej. Wzywają 
nas one przykładami przodków, b y śmy o jc zy z n ę  s w ą  ko
c h a l i  t a k ,  jak najl e p s i  z n i c h ,  byśmy gotowi b y l i  
n i e ść t r u d  i ż y c i e  d l a  j e j  r o z k w i t u  i ob1·o n y ,  by
śmy po świetnej p r ze s z łości z g oto w a l i  j ej r ó w n i e  
św i e tn ą  l u b  świe tn i e j s z ą  je s z c z e  prz y s złość. 



Ziemie polskie w zamierzchłych czasach 

Wy xul,u1.j nn mapie rióry Karpaty i 'fury; morxe Bałtyckie; n Id 
Odr., Wi lę, Niemen i Dhli'inę! Do jakieao mon.a wpadaj11 Dnie tri Dniepr! 
Odzie mie xkaj, Litwini• adxi Ru ini! \\'y imkaj 1111. mapi ,,,.yiynę malo
pol.k11! 

Co to je t ja ltinia! Jak:111 broni, po lu1uja ię my'liwy cizi iaj, a jak1: 
po�luaiwal ię dawniej! Co to je t m11.czuga, iekitra, luk! Cxem p,o lua-uje 
ię rybak! Jaki• 111 najwainiej xe nanędxia rolnika! Z cxego robionobrol1 

i narx.ixia, a-dr Judzi nie xntli je xcxe narzędzi mctalowyoh ! Z j1kie10 
1111,1.tcrjalu najlntwicj u nas w:ybudowaó chat1 ! 

Polska jest to kraj położony pomiędzy rn or z e m Bał t y  c
k i e m  a Ka r p  at am i i łączący się na wschodzie z rozległem i 
ziemiami lilewskiemi i ruskiemi, które w ciągu dziejów z nim się 
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i pagórków. Jedynie na południu ciągnie się potężny, graniczny 
wal J{ ar p a t ,  wśród którego wystrzelają śnieżne szczyty Ta tT. 
Zato obfitują ziemie 113.sze w wody: w liczne jezio1·a, zwłaszcza 
na północy, i w wielkie rzeki, jak O dr a, \\'is I a ,  )i i e m  o n 

Grot oszczepu i topory z ka"'mienia. (Wedle Kostrzewskiego: Wielkopolska 
w cza,mch przedhi,;torycznych). 

i Dźwina, wpadające do morza Bałtyckiego, oraz Dn ie s tr 
i Dn i e pr, uch odzące do morza Czarnego. One to wraz z licz• 
nemi dopływami pokrywają gęstą siecią cały obszar Polski. 
\\'· d"attnych czasach jeszcze większa nii dzisiaj była obfito$6 



w6d. \\'ody rozlewały SiQ szeroko po nieuprawnych i 
szkalych obszarach : bagna, trzęsawiska i mokradła, 
wśród puszcz i lasów nieprzebytych, czyniły kraj nasz tn1dno 
dostępnym. 

Lecz już w tych zamiel'zchlych czasaeh próbowali ludzie 
wyszukiwać sobie miejsca odpowiednie na siedziby. Najdawniej
sze ślady pobytu człowieka na ziemiach polskich spotykamy 
nad górną \\'isłą, na wyżynie małopolskiej. Tam to na tysiące 
lat przed naszemi czasami osi<>dlali się ludzie w licznych i wiel
kich jaskiniach, które służyły im za schronienie przed zim
nem, deszczem i dzikicmi zwierzętami. Człowiek pierwotny nie 
umiał bowiem jeszcze ani budować chat, ani uprawiać roli, ani 
obrabiać metali. Zyl z !o w ioctwa i r ybolóws1wa, a posłu
giwał się b1·o n i ą  i n a1·zędzia m i  z1·o b i o n e m i  z k a m i e
n i a. \\'iele upłynąć musiało czasu, zanim nauczył si� lepiej ób-

Osada nawodna. 

rahia(' i wygładzać kamie(1, oraz wyrabiać delikatniej'sze przed-
111io1y z rogów i kości zwierząt 

Z biegiem czasu nauczyli się ludzie oswajać i h od o w ać 
z w ic>r z ę t a ,  oraz poznawać wartość i użytek roślin i u p r a
w i ać ro I ę. Zająwszy się rolnictwem, musiał człowiek pierwotny 
poszukiwać ziem ku temu odpowiednich, zwłaszcza na równi-



nach i w urodzajnych dolinach rzek. Począł też budować sobie 
c h a ty: kopano jo nieraz jako jamy ziemne, najczęściej wszakże 

wznoszono jo z drzewa. Dla bozpieczeflstwa poczęto też budo
wać całe osady na palach wbitych w dno jezior lub rzek, łącząc 
je z lądem jedynie wąskim pomostem. 

("Nic wiemy dokładnie, jakiego pochodzenia była ludność, 
która w najdawniejszych czasach zajmowała ziemie polskie, ani 
też kiedy i w jaki sposób zajęli jej miejsce nasi przodkowie. 
Niewątpliwie pl'zybyli oni na le ziomie w tak dawnych czasach, 
że nas, jako ich potomków, zaliczyć można do ludów najdaw
niej osiadłych w tej cz�ści Europy. 

Porównaj życie dawnych ludzi i dzisiejszych! Czy ludziom jest dziś 
gorzej niż dawniej'? 

Plemiona polskie i ich życie w czasach pogańskich 

Co to je l rodzina i z koao ię )dada? Oo tworzy kilka lub więoej 
rodzin z ob, pokrewnionych! Co to był ród Pia tó,·, Jaaiellonó,•? Co 
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mic xkańcy ! W kai na mapie )luow ze! Jok nu:,waj, i� mie xkai101 
)luow,u ! Co ly ul i o St� ku? Jakiemi ję:i:ykami mówi� na i � ied:r.i n.a 
w chodxie i na uohoclxie! 

Przez całe wieki, zanim powstało paf1stwo polskie, żyli 
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n i c  nad \\'islą górną i "'.\ra z o w s z a n i e nad średnią, Śl ę z a
n i e  nad Odrą, a nad morzem Baltyckiem P o mo rz a n io)Ota
czaly je plemiona inne, pokrewne im mową i pochQ.dzcniem, za
liczające się wraz z niemi do wielkiej rodziny p Ie m i o n s l o
w i a i1 s k i c h. Dalej na zachód od Słowian mieszkały już ple
miona o innej, nie slowiallskiej mowie; ponieważ tak, jak z nie
mymi, nie można siQ było z niemi porozumieć, nazwano je 
N i e m c a m i. 
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złów ściślejszych. Trlldno je było wytworzyć, a to tem bardziej, 
że i wewnątrz poszczególnych plemion panowało rozbicie. B1·ak 
im było początkowo stałej władzy .. Jedynie na czas wypl'aw wo
jennych wybierano n a cz el n i ka p l e m ien i a. 

O wszystkicm stanowiły r o d y, które składały się z ro
dzin, wywodzących si� od jednego przodka. Xa czelo J'odu stal 
starosta, którym był najstarszy lub najbal'dziej poważany 



członek rodu. On sprawował sądy i pl'owadzil wojowników l"Odu
na wyprawy wojenne. Jeśli członka rodu spo1kała krzywda, do
chodził jej na przeciwniku ród cały, choć:by przez zemstę 
krwawą. Silno leż były węzły rnclzinnc i znaczna władza ojca 
nad rodziną. Rodzina pracowała wspólnie na gospodarstwie, 
które clostarczy6 musiało niotylko żywności, lecz także odzieży,
obuwia, sprzętów i naczy(i. Z braku rzemieślników i kuprów
musiano je wyrabiać samemu w gospodarstwie domowcm. 

Ostoją rodu był gródek obrnnny, � ro cl z i s  k o ,  w którem 
chowano się w czasie niebezpicrzef1s1w i najazdu wroga, �ro
maclzono się na narady i odpl'awiano poga(iskio obl'ZQdy l'Oli
gijne. Grodziska takie, jak świadczą liczne ślady do dziś po nich 
pozostałe, wznoszono zazwyczaj na miejscach z nalury obron
nych: na wyspach lub na półwyspach oblanych przez rzeki i je
ziora albo tam, gdzie 
utrudniały dostęp ba
gna czy urwiska. Po
nadto bronił grodziska
wat lub nasyp ziemny,
zazwyczaj kolistego 
kgztaltu. 

Wewnątrz grodzi
ska prócz domostw 
wznoszono nieraz świa
ty nie poświęcone c z  c·i
b o g ó w p o g a ń-

R k i c h. Bóstw było Grodzisko. 
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i
��ga, który u jednych zwal się Dadźbogiem 

lub Swarożycem, u innych Światowidem. Do najsłynniejszych 
świątyl1 należała świątynia Światowida na wyspie Jługji na 
Bałtyku. \\' wielu okolicach nic wznoszono wszakże wcale świą
tyll, czcząc siły 1)1'zyrody jako bóstwa przebywające w gajach, 
7;ródlach i górach. Do gór świętych należała góra Sobota na 

Hląsku. Latem obchodzono uroczyśeio święto ognia i slof1ca, 
paląc wieezorem ognie wśród igrzysk, śpiewów i pląsów. Slda
dano też bogom ofiary ze zwierząt, zboża i jadła. 

Cz<'zono także du<'hy przodków. Zrn a r l y c h  najczęśtiej 
pa I o n o na stosach, nieraz z ulubionemi kolnni i psami, które 
zabijano u stosu. Rodzina zmal'lego, a zwłaszcza kobiety, wr-
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skach, na których w pewnych dniach odbywały się co roku uro
czystości na cześć zmal'lych. Znoszono wówczaf- na groby po
kanny i napoje, wicrzqc, że służy{- one będą za posiłek zmarłym. 

Jnkio po:malell plemiona! Dlacxeio xwiemy je poi kiemi? Cxy •� w oko
lioy nuwy: iród, &ródek, irodxi ko, podrirodxie? Cxy i tniej!l 6\ady iN>, 
dxi k! Opi J. je! Do oxe10 lui:yło i?'O(lxi ko! Jak dxi' nnywa ię miej■oe 
obronn ! Jakf: rtliriję wyxnaj my dxi■iaj? Jaki! reliriję wy2.nawali dawni 
Blo••ianie? Cxem je t loi1ce dla xiemi? Cxem je t Oiiei't dla exlowieka ! Co
ly nie' o onraeh, cxarownica h, wiedimaoh, bie aoh, upiora h, topielioaoh, 

ru 11lkaoh, o 1óraoh, na których mialy xbieraó i oxnrownice? Jak xapatruje 
ię Ko'oiól na te- pogal1 kie- wierxenia! .lak od.by•·• ię obchód wianków! 

Ki dy ię on odbywa? Cxy dawni Blowiani wiorxyli, ie oxlowiek kluła ię 
x ciała i du xy ! Cxy w okolicy twej ni ma odkopanego omentarxr ka? Jak 
cxcxono dn·niej pami�ó JCmarlych, a jak oxcimr j� d1i!!,iaj ! 

Podania o najdawniejszych dziejach Polski 

O wie'oi riminna, ty uko pr1ymierxa 
lli11dxy dawnemi i mlod�xemi laty 
W tobie lud kla<la brol1 we10 ry rxa, 
Bwyeh my'li prxęd2.11 i wyoh UOUIÓ kwiaty. 
Plomiei't roxa-ryxie rnalowan dxi je, 
Skarby mieo1owi pu to Xf: xlodxiejc, 
Pie'i1 ujdxie o•to, tłum ludxi obiega; 
A je!'-li podle d1;1 xe nie umiej:1 
Karmić j" i:alem i poi6 nadxi j1l, 
Ucieka w ióry, do iTuxćw prxylega, 
l lamt�d dawne opowiada Oil y. 

Adam Micł:ic11,1ic:: ,,Konrad Wallenrod". 
Kto toi na exe!• na xeio pali twa! Kto władał dn·ni•j Pol k� ! Jaka 
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dun1i�j xych dxiejaoh Pol ki? Jakie ina :i podania o tyeh d:iit-jach ! 

Z biegiem czasu poczęła się u niektól'ych plemion wyra
biać władza książęca ; niobozpiccze(1stwa zewnętrzne powodowały 
nie1·az, iż wladzQ nad plemieniem powierzaną dawniej naczelni
kowi, obranemu tylko na czas wojny, pozostawiano\\' jego ręku 
takżC' w ('X8Sach pokoju, by tem skuteczniej pl'zygotować mógł 
obronę i czuwaf nad spokojem i bczpicczel1stwem plC'micnia. 
Czasem znów ambitny wódz nic myś lał nawet i po uko(wzoniu 
woj n�· zrzekać RiQ raz osiągniętej władzy i zagarniał ją na stale, 
jako k s i ą żę. 
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Ian. Nie wiemy ani jaki był ich początek, ani kto niemi 
wlaclal; opowiadają o tem tylko p o d a n i a  i o p o w i a dania  
prze k a z y wa n e  u s t  n i e ,  a spisane bardzo późno przez kro
nikarzy czyli dziejopisów średniowiecznych, którzy dowolnie je 
zmieniali lub uzupełniali. Z tych podaf1, w któr31ch obok ziarna 
prawdy tkwi bardzo wiele wiadomości zmyślonych, najważniej
sze są podania o Kraku, o Lechu, a przedewszystkicm o Po
pielu i Piaście) 

Co wiesz o Adamie i\lickiowiczu '? Jakie znaozenio p1·z)·pisuje poeta po
daniom (wiośoi gminnej) i pieśniom '? 

Podanie o Kraku i Wandzie 

Opowiedx podanie o Kraku i \\'andicie ! Wy iculcaj na mapi Kraków ! 
Jak i1 nu.ywa w:1:a-órice \I' Krakowie, icnan w oal•j Pol ee! Cicr i tnieje 
icwierr:ę, icwane mokiem ! C:ty i tnialy d11.wnil"j takie J.wiuxęu1. '!' Co wie x 
o moa-iłach Kri,,ka i Wandy ! Od:tit one ię xnajduj1i ! Co ly nie, o k:opou 
Ko!lioiu :tki ! Opi x na pod tawie ryoiny, jak móa-1 wycl�d•ó a-ród Kraka! 

( Od niepamiętnych czasów należał Kraków do najznaczniej
szych grodów w Polsce. Wzgórek wawelski, położony w kolanie 
\\'isły, a otoczony z innych stron moczarami, pl'zez które pro
wadziła jedna tylko droga 
ku północy, był doskona
lem miejscem dla grodu. 
Gród ten panował nad prze-
prawą przez \\'islq, w miej- -
sru najdogodniejszem, bo 
rz(>ka, ograniczona przez 
Krzemionki, położone po 
drugim brzegu, mniej tutaj 
rozlewata swe wody. Wnet 
też stał się Kraków ważnym 
grodem dla catego plemie
nia Wiślan, a Kronika \\'in
C'(>ntego Kadłubka takie nam 
przekazała podanie o jego 
założeniu, o potężnym księ
riu Kraku i jego córce 
Wandzie.] 

., Wróciwszy ze zwy- Stary gród wawelski. (\\'edle \\'yspiaf,. 
eit:skiej wyprawy, Ki·ak zo- ,;kiego: Legenda). 



stal pl'zez Polaków obwołany władcą. Zaraz też począł stanowić prawa i ogłaszać ustawy. Dotąd bowiem u Polaków wolność ulegać musiała przemocy, a słuszność poddaną była niesprawiedliwości. To bowiem nazywano sprawiodliwem, co było korzystnem dla najmocniejszego. To też Polska, doprowadzona przez Kraka do najpiękniejszego rozkwitu, byłaby potomków jego uznała za najgodniejszych następstwa po nim, gdyby jeden z jego synów nie splamił się był bratobójstwem. Żył wówczas w jamach pewnej skały potwór ogromnie dziki, który smokiem się zowie. Co tydziell musiano mu oddawać pewną ilość bydła na pożarcie; gdyby mu bowiem mieszkaf10y okoliczni nie złożyli tej ofiary, byłby potwór pożarł taką samą ilość ludzi. Krak, nie mogąc znieść tych spustoszell, a bardziej kochając ojczyznę niż swoje dzieci, wezwał synów, by zgładzili smoka. Ci po kilkakroć śmiało wstępnym bojem uderzali na smoka, lecz napróżno. Wówczas postanowili użyć podstępu. Zamiast bydła położyli więc smokowi na zwykłem miejscu skóry bydlęce napełniono siarką i smok, połknąwszy je chciwie, zginął od płomieni, jakie we wnętrznościach jego rozgorzały. Wtedy to młodszy z synów Kraka, zazdroszcząc tarszemu i chwały i zwycięstwa, zamordował go, a idąc za jego pogrzebem, kłamliwie głosił, że brat jego został zabity przez potwOra. Ojciec więc przyjął go z radością jako xwyoięY.Oę i swego następcę. Niedtugo jednak cieszył się potęgą, okupioną bratobójstwem. Wnet potom, gdy wykryt się podstęp, został za tak straszną zbrodnię skazany na wieczne wygnanie. Po śmierci Kraka założono na skale smoczej sławne miasto, nazwane Krakowem, od imienia Kraka, by imię to żyło we wiecznej pamięci. Kie prędzej też przerwano uroczystości pogrzebowe, aż miasto zostało ukol10zone. Tak zaś gorąca miłość do zmarłego władcy panowała wśród możnych i ludu, że władzę po nim oddali jedynej jego córce, której na imię było 
�:;:��l���?::�:n�:1�1!j���:�J���flj:z1;::.• a mądrością swą wpra-

l Wówczas to pewien książę !}ierniecki, który uwijał się po kraju Wandy, by złupić ludność i zagarną6 osierocone panstwo, został pokonany więcej niepojętą jakąś silą, niż bronią. Cale bowiem wojsko jego, gd:r zobaczyło Wandę, która przeciw niemu ruszyła, jakby promieniem slof1Ca nagle rażone zostało i cofnęło się tak, jak na rozkaz bóstwa, gtosząc, że unika nie bitwy, lecz świętokradztwa. KeiąXę zaś ich, zdjQty cxy miłością, czy gniewem, czy też jednem i drugiem, zawołał: •~ ieo.hie Wanda panuje nad morzem, nad lądem i nad powietrzem i nieoh składa



za swoich ofiarę bogom nieśmiertelnym. ,Ja zaś teraz za was składam uroczystą ofiarę bogom podziemnym, abyście się wy i wasze potomstwo zgrzybiałej doczekali stal'ości pod panowa
�i�:���e��.i;:�!Ji�i)�wiedziawszy to, rzucił się na wydobyty miecz 

nn�podanie dodaje, że Wanda, ruszając przeciw . Niemcom, czyniła ślub bogom, że w raxie zwycięstwa złoży 1m swe życie w ofierze. Wróciwszy tedy z wyprawy, rzuciła si�, wśród rozpaczy ludu, w nurty Wisły. Na grobach zaś Kraka i Wandy usypać miał lud w dowód wiecznej pamięci, wlasnemi rękami dwie potężne mogiły, widne dziś pod Krakowem. Postać Wandy żyje cło dzisiaj i w poezji naszej. Najpiękiliej przedstawił ją Stanisław Wyspiaf1ski. W "Legendzie" tak opisuje chwilę, gdy Wanda wraca w triumfie z pola bitwy, na którem pozostał konający wódz �iemców, a lud wita ją z radością jako swego rycerza i władcę : 
R1oerxe lu1f11) !ltooxyli bój, ryeerxeh•f1na polu, krew oieexe im :r; podartych zbrój, rycerze mdlej, z bolu. 
Hej, kre•· ku Wiłl płynie z ran, krew i'a·ieil'l, knw 01:erwona, a witei 1) biały kona snm, a biały witei kon•. 
Dxiewannami, kalinnmi, klou· ·•tru w·ew; czuó w 1io•·ietnu krew ... 

Pon•d ohlopy, nad rot�') król wi ei prxylbie-, dol:!. Tr-,by hucz,, eolu 1r11j� z borów, :r; pól, z, .1Ln ·•· 1am ię Q'lrll�, tam ię kupi�, xwe,oleni, potrojeni, dokoła rye rza. 
Konno jedxie, bly k• lolloe, ludzi·,,iedxie icl,golloe mlod wój i król. z koron,· ;p·e1'.:,_ ... 

Jakich pomale& pisarzy polskich'? Kiedy żył Kadłubek, a kied,y \\'yspiallski '? 
Podanie o Lechu i o założeniu Gniezna 

Wy11ukaj nlil mapie Gnie:rno! Opi z 1ioloienio Gniezna! Gdxie mic-11ti:alo pl�mię Polan f Jakie je t pocl•nie o xaloieniu GniQxna ! Co to jest codlo, h�rbf C,o to je t orzeł biały i jakie ma dla na xnaoxeni ! 
Xa pagórkach rozsiadłych na półwyspie, oblanym dookoła wodami wyschłego dziś w znacznej cz�ści jeziora i otoczonym bagnami, wznosiło się prastare mia�to Gniezno. �a najznacz-
1) =tam. 2) =wódz, rycerz. 1) =Oddzinl wojska. 
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niejszym z pagórków, zwanym dziś G ó r ą  Loc ha ,  znajdowała 
się niegdyś wielka świątynia pogailska, na klórej miejscu sta
nął później kościół chrześcijaflski, kated1·a. Opodal wznosił się 
obronny zamek. \\'ody, rozlewające się dookoła Gniezna, bro
��---��---, nily dostępu do miasta; 

w zwierciedlc ich przeglądały 
się rozlegle lasy, pokrywają
ce okolicę, tworząc malowni
czy obraz, pełen powagi i u
roku. Z przeszłością Gniezna 
związały się także stare po
dania.\ 

\\' bardzo dawnych cza
sach panować miał nad Po
lanami mądry książę Loch, 
któremu jedna z później-

�P=-��;-·;�-i:e-B�-7�-:ta-�:-·c\-��:���1-,:-�;-��-:�)�\�·-::t�!�n��'OJ��ie�:�:�·p
i

:j��:::; 
mianowici0 Lech - mówi 

ona -wqdrowal ze swym szczepem przez rozlegle puszcze, 
pokrywające wówczas ziemie polskie, przybył nad pewne je• 
zioro, bogate w ryby, a mające w sąsiedztwie i pola urodzajne 
i obfitość zwierzyny. Tam więc rozbił swoje namioly i posta• 
nowiwszy zbudować w tom miej• 
scu domostwa dla siebie i swoich, 
rzeki: .Tu będzie nasze gniazdo•. 
Stąd miejsce to do dnia dzisiej• 
szego nazywa się Gnieznem czyli 
Gniazdem". 

InnP znowu podanie dodaje, 
że do osiedlenia się w tem miej• 
scu zachęciło Lecha znalezienie 
tam gniazda białych orłów. Z tej 
też przyczyny miał wziąć sobie 
Lech za godło orla białego, który 
stal się odtąd herbem Polski. 

W ten sposób próbowano SO· Orzeł Biały. 
bie w dawnych czasach obja'Śnić 
założenie Gniezna i powstanie herbu Polski; jak do tego 
przyszło naprawdQ, nic wiemy. To jednak pewne, że. jak dawno 

,tylko pamięć ludzka sięga, był o r z eł b i ały godłe m p all· 
st wa p oi s k i  e g o, był dumnym znakiem jego wielkości i siły, za 
kt61·ym przez wieki szły w bój szel'egi najlepszych synów Polski. 
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Popiel i Piast 

Wymieli plemiona poi kie! Klo to je t k ii1ię, Kogo nuywamy kroni
kl'l.nem ! Co to , kroniki! Jatioh poxnali'my dot\d kronikarxy! Co to były 
po trxyiyny t Pnypomnij, oo to b_yl i ród, pOdi-rodxie. Jakie ouda o ponrno
itniu chleba, ryb i wina xna-x x Pi ma Aw. '!' Gdxi w kuuj� dxi' ly i� 
•·iciq! Wy■:tulrnj na mlpie jexioro Gopło! 

Władcy plemienia Polan, rozsiadłych na :i.y,rnych ziemiach 
nad Wartą, doszli z biegiC>m czasu do takiej potęgi, że mogli 
pokusić się o z j e d n o c z e n ie- w s z y s tk i c h  p l e m i o n p o l
ski c h  w je d n o  pai'1st w o. Dzieła tego d o k o n a li k s i ą
żęta Po l a n ,  w y wo ctz,1c y s i ę z r o d u  Pi a s t ó w ,  który 
później przez wieki cale władał Polską. Piastow ie osiągrn�li wla-

, dzę książęcą u Polan na długi czas przed przyjęciem chrześci
jaltstwa. Podanie, przechowywano na dworze piastowskim i spi-
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względnego księcia Polan, Popiela
) 

�·:,ai,;;;'.:��:�0·:�r��·dI,:;�:�i�;{���;i i�{�,;:,;:.�=ł���;:,·:��i�'.!i i('h postrzyżyny wielki.) ucztę, na którą zaprosił bardzo w ielu 
sw;n:h dostojników i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z ukrytej woli 
Boga, że przybyli 1am dwaj goście, których niet.ylko Ilio zapro
szono na ucztę, ale ich nawet od wejścia do grndu niepoczci
wi<' odprawiono. Uchodząc przed nieludzkością owych grodzian, 
skiE'rowali się oni do podgl'odzia i dostali się przypadkiem 
przed domek oracza wspomnianego księcia, urządzajqcego 
uczt� dla synów. Biedak ów, pełen współczucia, zaprosił owych 
przybyszów do swej chaty. Oni zaś wdzięcznie przyjęli to za
proszenie ubogiego i wchodzqc pod gościnną strzechę, powie
clziC'li : .. Cieszcie się żywo z naszego przybycia i miejcie 
z niego obfitość dostatków a cześć i sławę z potomstwa«. 
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dzqc i<'h mądrość, postanowili postępować za ich radą. :\Iialy się 
w!Mnie odbyć postrzyżyny syna Piasta, który jako człowiek 
ubogi nagotował na nie tylko nieco piwa i tuczone prosiQ. Gdy 
za� troskał si�, cz,r zdoła tC'm przyjąć odpowiednio gości i za
p,·oi;zonych 1wzyjariól, zach�rili go owi dwaj przybysze i ka
zali nalewa(- piwo, o którem wiedzieli dobrze, że przy piciu nic 
Ub{ttlzie go, leC'z się pomnoży. Opowiadają bowiC'm, że tyle piwa 
przybywało , że ponalC'\\'ano niem wszelkie pożyc-zone naczynia, 
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nawet i te, co się próżne okazały u biesiadującego księcia. Po
lecili też zarznąć i owego prosiaka, którego miQSC'm, jak mówią, 
dziesięć cebrów napełniono ku ogólnemu zdumieniu. 

Gdy Piast i Rzepka ujl'zeli te cuda, wyczuli w nich jakąś 
ważną wróżbę dla syna, którego goście owi postrzygli i nadali 
mu imię Ziemowitafna wieszczbq pl'zyszłych loęów. Jakoż po 
tem zdarzeniu rósł Ziemowi1 w siły i w lata i z dnia na clzief1 

szlachetność, tak, że król królów i książę książf!t 
Polski ustanowił, a Popiela wraz z potomstwem 

doszczętnie wytracit. Sędzi
wi bowiem starcy opowia
dają, że ów Popici, wygna
ny z pallsh ·a, takie od my
szy ciel'piał prześladowanie, 
że właśni jego ludzie na 
wyspę go dlatego J)l'zcnic
śli i długo bronili go w wie
ży cll'ewnianej p1·zed owemi 
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Mysia wieta nad Gopłem. \\'reszcie jednak, opuszczo-
ny wszystkich, Po-

piel wyzionął ducha najszkarndniejszą gdyż go owe 
pot.wory zagryzły. 

Ziemowit zaś, osiągnąw�zy godność nic spędzał 
swej młodości na bezmyślnych rozrywkach, zyskiwał sobie 
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przC'cl nim. Po nim nastąpił Leszek, a po śmierci Leszka Zic
momysł. 

Ów Ziemomysl miał syna wielkiego i pamięci godnego, )lic
szka, który przez siedm lat ocl u1·oclzenia był ślepy. \\' siódmą 
rocznicę jego u1·odzin zwołał Ziemomysl swoich dostojników 
i obfitą a uroczystą urządził biesiadę, choć pokryjomu wzdy
chał serdecznie z powodu ślepoty chłopca. Gdy :.rnś inni cie
szyli się i wedle zwyczaju w dlo1iie klaskali, z jedną radością 
złączyła się i druga: ślepy chłopiec przejrzał. A gdy Ziemo
mysl u starszych i rozważńiejszych z pomiędzy obecnych po
czął się clopy1ywa(·, czy w ślepocie i przejrzeniu chłopca niema 
jakiej wróżby, ci wyjaśnili, że Polska, będąc niejako 
przez )lieszka zosLanie oświeconą. IsLOtnie leż Polska była 
niej ślepa, nie znając ani czc·i prawdziwego Boga, ani też 
wiary, i dopiero przez :\lieszka oświeC'oną zosiala. Przez 
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.. ., bowiem nawrócenie się naród polski został wyrwany·od śmierci 
niewiary•. 

W jaki h C'U aeh umiano jui w Pol c• wui::yó piwo i wyrabia· I" brr'!' 
Co je t oudowneli(o w podaniu o Pia'eie! Z jakiemi mia tami i okolieami 
,-,ia_ia_ ię najdl'l\\'niej-ze podania poi kie! 

Mieszko Pierwszy 

Oo wie z o Blowianaeh? \\'y xulcaj na mapi• n: kę Labę i Odrę! Jak 
ię di:i iaj naxy1'·■ kraj międi:y dolna_ Odr:\ a dolna_ Laba_? J1k ię d:r:i iaj 

nuywa kraj między 'rednia_ Odra_ a ·rednia_ Lab11, '!' Jaki naród nmiQ xkuja 
di::i' te kraje? Co wio z o r li�ji lowian? Kto to je t koloni ta? Jak po
w talo pall two poi Le.ie! Co wie x o Iie drn 1 '!' Jaki naród lowial1 ki 11.
aiaduje z nami na xaohod:de '!' Wy xukaj na mapi Czechy i w kni ioh 
tolieę! 

Xa zachód od plemion polskich, nad brzegami Łaby, na zie-
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pokrewne polskim plemiona slowiallskic, jak Lutycy i Oboiryci. 
Plemiona te, gorąco przywiązane do swoich wierzeń pogai'lskich, 
pozostawały od bardzo wczesnych czasów w zaciętych walkach 
z sąsiadującymi z niemi �iemcami, którzy chcieli w8ród nich 
szerzy(: chrzościjaf1st.wo, lecz wraz z niem także rozciąga(: swe 
panowanie ku wschodowi, na ziemie przez Słowian zamieszkałe. 
Xie odróżniając chneścijallstwa od niemczyzny, plemiona te 
broniły siQ z równą zaCiQIOścią przed jeclnem i drugiem. Wy
prawy niemieckie niosły zaś za Labę nietylko krzyż, ale i po
żogę, niszcząc osiedla i tępiąc mieszkaf10ów tych ziem, którzy, 
gdy mogli, odpłacali siQ najeźdźcom z równą srogością. Pod
stęp, zdrada i przekupstwo towarzyszyły najazdom niemieckim. 

Xa zdobytych ziemiach budowali Niemcy grody warowne, 
wokół których osiedlali siQ koloniści niemieccy, wypierając clo
szc:zętnie z dawnych siedzib ludność slowial1ską. W ten sposób 
powstawalyJ1owe pa f1stewka graniczne niemieckie, czyli marchje, 
które dalej pi:owaclziły walkę ze Słowianami. Słabsi, 7.le uzbro
jeni i niezgodni ze sobą Słowianie nic mogli sprosta(: przewadze 
ciężkozbrojnych hufców i wielkiej wówczas potędze paf1stwa nie
mieckiego. Po wiekowych zapasach opanowali wkoflcu .Niemcy 
ziemie na wschód od Laby, które uległy w ich ręku zupełnemu 
zniemczeniu. 

rali �ie
1
1��:;�

1

:
i

J.yt
a

:�
ż

�\:�!·c!.
1

a�il.;
i

�::::I'�l�
l

�\�:���-�
s

:��\�� ;·
0
isil�;��; 

wreszcie w r. 963 o granice Polski. Zwłaszcza margrabia Gero, 
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wal w Polsce, był księciem mądrym, obrotnym i pełnym rycer
skiego ducha; podjął też mężnie walkę z �icmcami. Broniąc 
się przed nimi, rozumiał wszakże -:\lieszko, że złą drogQ obrali 
slowia1lscy pobratymcy Polaków z nad Laby, którzy wraz z pa
nowaniem ni('micckiem odrzucali także i wiarę chrześcijaf1ską,
dając przez to Niemcom doskonały pozór do coraz to nowych 
najazdów, jakoby dla sze,·zenia chrześcijal1stwa przedsiębra
nyc·h. Postanowił więc zaprowadzić w Polsce chrześcijaiistwo 
i przez to nictylko o d e b1·ać Ni e m c o m  p o z o1·y sxerI -
c i e l i  w i a r y  Ch r y s t u s o w e j, aleco więccj: w ł ą c z y ć  ubogą 
i ciemną Po l s k ę  pogallską do wie l k i e j  r o d z i n y na r o
d ó w  c h r z  e ś c i  ja fl s ki c h. Przy pomocy wiary i oświaty chrze
ścijaliskiej miała Polska zyskać świeże siły do życia i obrony 

SWl."t�i:
yt

��lo to rzeczą łatwą. \\' kraju panowało oclclawna 
zakorzenione pogallst.wo i książę mógł siQ obawiać wybuchów 
nieehęci lub nawet buntu ze strony ludności, pl'zywiązanej do 
dawnej wiary. Z krajów sąsiadujących z Polską czerpa6 można
było pomoc w głoszeniu wiary tylko z �icmiec, bo w pobli
skich Czechach chrześcijailstwo, dopiero ro wprowadzone, na 
bardzo słabych jeszcze opierało siQ podstawach. Wzywanie zaś 
pomocy niemieckiej było niebezpieczne, gdyż ułatwić ono mogło 
zapanowanie Xienwów nad Polską. )limo łych wszystkich trud
ności doprowadził .\Lieszko swój plan niezłomnie do pomyśl
nego końca) 

Chrzest Polski 

Kto to je t bi kup! Wy xukaj na mapie 1niuto Poxnai1 ! Co wie x 
o Fran('ji i Wio xech? Jak i� naxywaji\ toli ce t eh krajówt Cxy po.i11.d11. x 
jaki wi doczki x Rzymu! Kto mi zk11. w lhymie ! Kto to je t papie i t Jak 
1111.zywamy Koiciól rxym ki? W jakim j xyku odprn·i• ię naboień two w Ko
'cicl r1yml!lko-lutoliokimt 

Któr.r.y chrxeieijani� ni• <Xlprawiajit na boicl1 twlil w laoii1 kim ję1tyltu?
W jakid1 jł:tykaoh je odpru1:iaj� '! Co ly xlille� o ,-,ieru i obrx�dtu i'reo-
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nuy"'• ię najwi�lt 2e clxi iaj mia to tej xiomit 

W tai na mapie Kijó"'! ·• d j•k� rxelt� leiy Kijó"·t Oojaltic10 morza 
wpada Dniepr! Jakie xna x ludy germaii kiego pochodzenia? 

Powziąwszy swą wielką myśl, postanowił Mieszko pojąć za 
żon� chrze/:icijankę. Została nią Dąbrówka czyli J?obrawa„ ksi�ż-



15 

niczka czeska, wedle słów współczesnego kronikarza prawdziwie 
dobra, jak mówiło jej imię, a przejQta gorącą wiarą i pobożno
ścią. W czas jakiś po przybyciu jej na dwói· polski odbyt się 
c h r z e s t  Mi e s z k a  i j e g o d o s t o j n i k ó w  (w r. 966); wślad 
za tcm chrzcić poCZQto rycerstwo i lud. Pracą nad nawracaniem 
kierował przybyły z obczyzny biskup Jordan. Nie była ona 
łatwa; choć bowiem nikt nic stawiał jej oporu, przecież przy 
braku księży i misjonarzy, znających język polski, wymagała 
ona wiele czasu i trudu. Sprowadzano do tej pracy duchownych 
niotylko z Niemiec, ale i z dalszych krajów, z Francji i Włoch. Co
raz to szybciej ustępowało wszakże pogaf1stwo przed nową wial'ą, 
kryjąc się niedostępnych 
zakątkach Los jego 
był na przesądzony. 
Wznoszono coraz więcej ko
!';ciołów, Po z n a1l zaś  s t a l  
się sto l i c ą  b i s k u p a, któ
rego władza rozciągała si� 
początkowo na całą Polskę. 

Dzieło Mieszka miało o
gromne znaczenie dla całej 
przyszłości Polski. Polska 
przyjęła chrześcijal1stwo z Za
chodu i złączyła się przez to 
z Kościołem rzymskim, z wi a-

�{: p/om�!1��·�:1� ich 
1
,:)�C�:�:,�: 

si� wszystkie wielkie narody 
zachodniej i środkowej Euro
py. Dalej na wschód od Pol- .,-_,..,,___�� .......... =""· 
fl-ki szerzy6 się poczQlo niel>a-
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r:: ��%!:�:��:�a Przyjmując chrzest, Polska 

rl�'�i}�;;JII;��Ii l(;f ::i�:,�'.�[��:�� '{���f ::,�::::: 
pieczemem i umocnieniem swego paf1stwa. Walczył pomyślnie 

����::�::�;�\�'�:���I��i;i�.:.:ii�:li�I{�:i-!�!.:r�z!:t:��\:�:: 
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żących do Polski Grocl6'w Czerwiel1skich, któro zagamąl książę 
ruski1 \\llodzimiel'z \\'ielki. 

Włodzimierz Wiciki był władcą rozległego paf1stwa, zwa
nego ruskiem dlatego, że stworzyli je R u s o w i e  czyli Warego
wie, lud pochodzenia germai1skiego, a więc pokrewny Niemcom. 
Rusowie, podbiwszy plemiona slowiaf1skie, mieszkające na wschód 
od Polski, przyjęli niebawem ich język, alo narzucili im swą 
nazwę. Stolicą Rusi był Ki j ó w. W kilka lat po zaborze Gro
dów Czerwief1skich przyjął \Vłodzimie,·z wraz z Rusinami_ wiarę 
chrześcijaf1ską w obrządku wschodnim, co jeszcze bardziej po
głębiło l'óżnice miQdzy Rusią a Polską. 

U schyłku życia ubezpieczył lilieszko r a z  j e s z c z e  n i e
z a l e ż n o ść Po l s k i  od Ni e m i e c ,  podda j ą c  ją p a p i e 
ż o w i. W ślady jego wstępowali później niejednokrotnie jego 
następcy, szukając w papieżu oparcia przeciw zakusom cesar
stwa, :1 którem przyszło walczy6 na śmier6 i życie już synowi 
i\fiesxka, Bolesławowi Chrobremu. 

Jakich � iadów minio paii two Tie xka I od ..,. chodu i unhodu? 
Kiedy uo:i:�lo 1ię dla Pol ki 11iebe1piec1el1 l't.'O niemieekie? W jakioh ter 

1unltaeh x Cxeehami iyl lic xko? Do kogo naleialy ,,. najd11.wniejuyeh en
ach Grody Cun•i•ll kie'!' Kto je oderwał po ru pierw xr od Pol ki? Jak 

nbexpieoxyl li111ko Pol kę prxed "iemoami? Jalu je t najwięk xa u Ius-a 
MiQuka l? Dlao:i:ea-o en .r ;\lie 1ka l należ� do hi torji, a nie do on ó,,. 
bajecxnyoh! Jakie :, pierw 1e pewne daty 11• clxiejaoh Pol ki'!' 

Młodość Bolesława Chrobrego 

W jakim wieku roxJ)O(l1rnaj� naukę d1i i j xe dxi oi ! Kiedy ro1po-
01ynamy naukę oboyoh ję1ylców? Jakie xnaoxenie miały clawuioj pie'ni? 
Co nuywamy wrohowaniem fixyexnem, portem! 

Przez pierwsze lata chował się miody Bolesław pod okiem 
matki, ciotek, siós11· i piastunek. Koniec pi·zebywania książęcego 
dziecka pod opieką matki oznaczały postrzyżyny, po których 
przechodziło ono na wychowanie ludzi rycerskich. Dla Bo
lesława chwila postrzyżyn była tom ważniejsza, że włosy jego 
przesłano do Rzymu, oddając tem samem młodego księcia 
w szczególniejszą opiekę św. Piotr.i. 

Wychowaniem księcia kierowat wybitny dostojnik, zaufany 
jego ojca, często bliższy k1>cwny. Był to tak zwany dziadek 
czyli piastun, \\'ychowaw<'a, jednem słowem pedagog młodziut
kiego pana; chłopca osa,;lzano na grodzie owego pedagoga, 
zdała od zwykłej siedziby ojca i matki. 

„Dziecko zdrowe w tych warunkach hartowało się nadal 
i rosło na dzielnego wojownika. Wykształcić ksi(?cia na praw-
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dziwcgo wojownika było gh)wn.'·m celem tej pierwotnej sztuki wy
chowania. Odpowiadało 10 zresztą \\' zupełności zadaniom, jakie 

. spaść miały na dorosłego księcia. Stara pieM1 z IX w. mówi 
o zaleiach monarchy w ten sposób: .. �ajmilsz_vm bywa dla 
uprawiających ziemi� z pofwód dan.'·ch im od Boga władców 
ten, który wojnę kocha". l nie mogło być inaczej " 
gdy wojna wszystkich przeciw wszyslkim, wojna z całym 
cem najbliższych sąsiadów i wojna wewnętrzna, polegająca na 
poskramianiu ciągłych buntów, była na porządku dnia powszed
nirgo i świątecznego. 

Polowanie obok wojny stanowiło drugie zajęcie - jedynie 
godne księcia do późnej jego starości. Xie było ono przywilc
jC'm i czystą rozrywką, ale szarym, codziennym obowiqzkicm 
Łączyło się z niem zaprowjantowanie grodów na zimQ, dokąd 
zwożono zwierzynę z łowów i solono. Lączylo się ono z przygo
towaniem do większych wojen, kiedy trzeba było zwieźć olbrzy
mie zapasy mięsa dla rycerstwa, które żyło głównie mięsem. Po
lowanie zresztq książęco, na wielką skalę dokonywane ciągle 
i ustawiczniC', oczyszczało lasy z grubego zwierza, niebezpiecz
nego dla ludzi, i często przechodziło w prawdziwą wojnę, gdy 
znif'nacka wewnątrz kraju, w§ród puszcz, natknięto się na rze
czywistego nieprzyjaciela lub najeźdźct.:. 

)flody książę, by wyl'ÓŚĆ na prawdziwego rycerza i my
śliwca, musiał przeto wcześnie i bez przf'rwy zaprawiać się do 
pl'zyszlego zawodu i lakiem byto niewątpliwie wychowanie Bole
sława. 

l'roczystości postrzyżyn towarzyszyło zazwyczaj uroczyste 
posadzeni€' dziecka na koniu, poczem trzeba było wyuczyć je, 
jak dobrzC' koniem władać i umieć go zażyć. Koli w tych czasach, 
zwłaszcza rycerski, ktÓl'y mógł nieś(' rycerza w pelncm uzbro
j€'niu, stanowił majątek. Konie takie w Polsce były wielką 
rzaclko:śeią, posiadali je tylko książęta i zamożni ryccl'zc. 

Obok jazdy konnej trzeba było nauczyć się władać broni<1 
Kshiżę bowiem, zwłaszcza miody, bierz(' w walkach udział oso
bi::;ty. Dopóki nie udowodni osobistej dzi(>lności, nie możC' być 
dowódcą Zaczynano nauką od broni p1·ostcj, najp1·ostszcj, srnro
polskiej. ;'\a miecz byt czas później. Xależalo najpierw tC'lować 
w używaniu osz<:zepu 

If!!Ią�J:t�\��'.�?i;;;���EI�E!:i� I� 
lląl,ro"-,,kl. 11,l�J� l'ol•ki I 2 
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kniejach wymagały bezpośredniego nadzoru i znajomości 
rzeczy. 

,Języków obcych uczono synów książęcych od najwcześniej
sz�,ch ('zasów. Książę musiał się porozumiewać z obcymi. Prawda, 
mógł posługiwać się tłumaczami, których nie brakło na dworach, 
zalanych cudzoziemcami. Byłby jednak w takim razie zawsze 
zależny od tłumaczy i doradców i mógł padać 
Łatwofić, z jaką do Chl'Obl'ego lgnęli cudzoziemcy, 
umiał z nimi bezpośrednio rozmawiać. 

:Najskromniejsze jednak wychowanic rycerskie nie mogło 
się obyć bez strawy duchowej; by być rycerzem-księciem, nie 
wystarczało posiadać wyćwiczone ciało, należało przedcwszysl
kiem mic(: rycerską duszę. Zapewne, trzeba się było z nią 
urodzić, wychowanic mogło ją jednak p1·zytlumi6 lub 1·ozwiną6. 
Rolę tę spełniała pieś(1 rycerska. �iejednej pieśni i niejednego 
podania wyuczyła Bolesława zapewne matka, krewne i piastunki. 
Teraz jednak pod okiem pedagoga nadeszła prawdziwa pora 
kształcenia go w pieśni rycerskiej. Pieśnią rycerską żyły zastępy 
wojenne, hucznie brzmiała pieś(1 myśliwska podczas łowów ksią
żęcych. Cóż dopiero podczas długich godzin biesiadnych, które 
często zamieniały się w prawdziwe turnieje śpiewaków polskich, 
slowiailskich i przybyszów ze wszystkich stron świata, hojnie 
przez ksiqżąt wynagradzanych za składne pieśni, czy pierście
niami, czy bronią, c1.y 1.lotemi naramiennikami. Pieśll ta uczyła 
przedewszystkiem o dawnych sławnych czynach wojennych ksią
żęcych pn:od ków". 

Porównaj wychowanic Bolesława Chrobrego z wychowaniem dzisiej
szego mlodzief1ca! Jakie znaczenie szczególne miały postrzyiyny Bolesława'? 

Mądrość i wielkość Bolesława Chrobrego 

Co wiesz o kron i kuch'? Kto to je,;t biskup, kapelan•� Kogo nazprnmy 
magnntem, rycerzem ·� Co to jest diadem, złotogłów, klejnoty'? 

„ Większe są i liczniejsze dzieła Bolesława, - pisze dawny 
kronikarz, zwany Gallem - aniżeli my to możemy opisać lub 
prostem opowiedzieć słowem. Któż bowiem mógłby żelazne 
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była bowiem okazałość ryccl'ska króla Bolesława , a nie
mniejsza jego cnota posluszef1stwa cluC'hownego. Biskupów mia
nowicie i swoich kapelanów w tak wielkiem zachowywał 
nowaniu, że nie ośmielił sią siadać, gdy oni siali, ani też 
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milo cią, a J{oś9iól świQly w wyiaxal i pr;i;yoxdabial 
ldcmi darami. 
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Odxnarul ię tei wielką pt·awie-clliwo rią i przyst�pnością. 
Gdy ubogi wieśniak lub Jakari kobiecina kari.via Si\: na które
go� z ksiąY.ąt lub moi:ny<'h, to cho
('iai był wainemi sprawami xająty i OLO· 
c·xony licxnemi sxeregami magnatów 
i r�· err.r, nie wpiorw ni .cyi i:i.it; x miej
�<·a, aż pokolf'i wysluohal kargi ialą
('<'P:O ię. A tftl.: pilnie 1·oxwahl spraw� 
biNlaka, jakby jakiego do tojnika. 

Za jego cxa ów nielylko 
Jpc•,: nawet ogól rycC'r' twa nosił 
('hy złote nicxmic,·nC'j wagi: Tak opły
wali w xy cy w nadmial' pieniędxy, 
Damy :r:aś dworskie tak chocb:ily obcią
ionc• xlo1cmi diademami, na x�·jnikami, 
lallruchllmi :dotemi, naramiennikami, 
xlotoglowiami i klcjnot!mi, ie gdyby i(•h 
drudxy nie podln:ymywali, nio mogłyby 
udXwignąć tego cięiaru krn�xców. 

Takf! za8 równiC'7. Bóg laskę oka
zał BolC'slawowi i 11'.k we;x�·acy b�rli Kielich z czasów Bolesława 
Apl'agnioni jego widoku, że jeśli odda- Chrobrego. (Wedle orygina• 
Iii koRO� x prxcd oblic.xa wego na król ki lu w knt<'<lrze na Wawelu). 
txa xa kfll'� za -pr:r.:e tęp two, to <:ho(: 
t<•nż(, .taiywal wolno�C'i i swych dóhr, jednak jak długo nic 
był J)r.tywr6cony do laski i obli(·za monarszego, uważał si� nic 
xe, iyjąC'e:,ro, lec.x za zmal'!cgo. \\'icgniakó,,· swoich n ie napę
dxal Bolel'IIB\\' jak pan surowy do robocizny, ale jak łagodny 
Oj<·il'C poxwalal im ż�,(; spokojnie. Podczas jego pi·zomar:-;zów, 
iad('n w1:drowiec lub pracownik nic ukl'ywal wolów'lub owiec, 
lt'(·x przPj<'żdżającego witał 1·adośnie biedny i bogaty i cały 
kraj pośpiPszal go oglądać. 

Ksiqżql zaś swoit"li, możnych i clos1ojników kochał jak braci 
luh synów i zachowując własną p:odnoś(·, szano\\'al ich jak mądry 
wlad<·a. (idy się skarżono na nich nierozważni('. nie dawał wiar�·. 
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l'Ozumiala, wydanych na śmierć za pl'Z<'SIQpstwo wyrywała x rflk 
�>a('holków, ocalała od niehczpiC'CzC'llstwa !l;mierci 
1 w wi , .  :\\\at ic·h milosiC'mie pi·zy ży-



20 

c:iu. XiekiE'dy działo sic; to bez wiedzy króla, a niokied.v król 
tylko udawał, że nic nie wie o tom. \\' chwili xa8 po obnej kró• 
Iowa wraz z otoczeniem padała królowi cło nóg, prosxąo o prxe
baczeni0 winy własnej i przestępców. 

A gdy je uzyskała, nieodrazu byli skazalicy stawiani przed 
obliC'ze królewskie, lecz najpierw przed królowę, przez którą 
skarceni słowy surowemi, lecz ż.vczliwcmi, prowadzeni byli na
stępnie do łaźni kl'ólewskicj. Tam ich król ehlostał jak ojcic(' 
dzieci, a rozwodząc się pochwalnomi ,,·:;pomnieniami naci icf1 
rndem, mówił: ,.\\'am, potomstwu takiego, 1ak wybitnego 1·odu, 
nie gocl1.ilo siQ popełniać takich występków«. Starszych r,aś 
wiekiem łowami tylko ka!'cil. Takim oto okazywał się l3oleslaw 
wobec ludzi i dostojników i tak 1·ozumnie zmuszał wszystkich 
swoich poddanych, by się go bali i kochali zarnzem". 

\\" cxem wyr11.ialo ię u xanowanie Boletolawa ChrobreiO dla i-:::o·cioln 
i duchownych! Jak oclno il ił;! do wie'ui11.ków! ,Jakim władca, był Role law 
Chrobry dla wych po:ld11.nych! Sk1,.d pochodxi prxy Iowie• prawic komu· 
laini,;:-! 

Dwór Bolesława Chrobrego 

Prxypomnij bo"•otwo dworu Sole lawa ChrohreiO ! Cxy Pol bt w 
!ie xka J tala ię odrnxu chrxe'oijal1 kl!! l(to to jot mi jon11.rx! Cxcm 

xajmuj się (lyplomata ! W!<ka:i: n11 mapie, �dxi mi xkaj1,. Ru ini, Ki mc:y, 
Cxc i, Wio i, idxio I :i:11 W .Q-rr i Grecja! 

PotQga i bogactwo władcy Polski, Holcslawa, sł_n1ęły "" świC'• 
cie dalekim. Opowiadano sobie cuda o jego mądrości, wielkości 
oraz szczodrobliwości, zwłaszcza dla tych, ktńrzy mu wiC'l'llie 
i dobrze służyli. To też na dwór polski garnęli się I i cz n i c U· 
dz o z i e m  c y, 1>rzybywali zachęceni sławą Bolesława uczeni 
księża i żarliwi misjona1·ze, pragną('y poci opieką jego zorzy(: 
cl1rześ<·ijaf1stwo ,,·8rócl sąsiednich, pogal1skich jeszcze ludów, 
01·az bitni a żl)dni przygód rycerze, którzy niC' bez alU1:1xnoHci 
liczyli na hojne nagrody za odwagQ i lllQSlwo. 

Bolesław przyjmował obcych chętnie, rozumiejąc dobrze, że 
Pol�ka jest jeszcze paf1stwem miodem, któremu brakuje u(•ZO· 
ny<:h, dyplomatów, znających obce kraj<', oraz l'ycers1wa hic· 
glogo w zachodniej sztuce wojowania, w której celowali �ienwy. 
Chętnie też, (•zyto w sprawach krajowyd1, czy zwłaszcza \\' po• 
selstwach wysyłanych zagranicę, posługiwał się obcymi, znaj· 
dującymi się na jego dworze. l'ż_ywaj,1c ich wszakże, nie do· 
puszczał nigdy, by osiqgali wpływ nad nim; wymagał poslu• 
sze(1stwa i oddania się, dob!'zo nagradzając wiel'lle sługi. a ka
rał hez litośei t�·c-h. k16rzy jąć się próbowali zdrady. 
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\\';;ród ob<:ych, bawi(1l'ych na dwot'zC' Bolesława, spotykało 
8i(� więc wszelkiC' narodowości: byli tarn nictylko s��iC'dni Ru-
8ini, Węgrzy i Czesi, ale nawet Grecy i \\'łosi, a wreszde 
�iemcy, z któl'ych niejeden wolał służbę u rycerskiego władcy 
Polski, niż u pana swego w );'iemczech. Sprowadzano 1eż z ob-
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�iemn iej świetne a liczne było gl'ono d o s t o j n i k ó w  
p o  Is k i c h ,  piastuj:)cych najw_vższ<.' urz�dy a skupiajątych się 
na dworz0 ksic,;cia: byli to J)l'ZCważnie ludzie świerey, wojownicy 
i dowóclcy wypróbowani w licznych bojac:h, tudzież światli do
racky i pomocnicy ksiącia we władaniu krajem. Oni to wraz 
z biskupami stanowili radę, k1órej zdania zasi��al Bole�law, gdy 
zech<:ial, w ważni0j:;zych sprnwach, <:ho{> ostalC'Czi1iC' o w s z y  s t
k iC' m r o z str z y g a ł a  w o l a  w ł a d c y. 

Dworu tak znaezncgo niC' było w 
utrzymai: i wyżywić na j('(lnem zwłaszcza 
i trudne do przebytia puszcze 
z odlC'�lej�zych stron. Przenosił 
r(•m z miC'jsca na m1CJSCC' co 
1--z0 �rody swego paf1stwa, w 
pasy. Było to zresztą koniecznC' 
kl'littżt� od prawował osobi�eie s ądy 
(Izie, napływała tam 1lumnie ludnoś(, 
strzyµ-ni(?('iC' zatargów i SJ)Ol'ÓW, 
na urz(:dnik6w, ktÓl'y(•h clzialalno�(: 
h(•z11ośrednio nadzorował. 

Zasobnośt' i b.ogactwo Bolesława pozwalały mu ulrzymy
\18(� (·aly len wielki dwói' dostalnio i okazale. ,,Biesiady swoje -
piSZl' kronikarz - zwyczajnie tak świetnie m·z,1dzal, że każdt•go 
J)ow:--zedniPfW dnia kazał zastawia(' -I.O stołów głównych, nic• li-
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Święty Wojciech 

\\' hi na mapie Cxec.-hy, Pra�ę! Cxea-o ię dot:\d dowitdxinle' o Cxe
ohaeh ! \\' hi Wi lę i Xi men! J11.k naxywa ię kraj, l•i�oy międxy uj;itil.'tmi 
tych rxek do mOJ"U! Odxie leiy mia to G<lai'1 k! Cxy nalQiy ono dxi' do 
Pol ki! \\' kai na rnapi Gniexno ! Jakie podania wi:\il!. i1 x Gniexnem ! 

�ajwi�kszym ze \,·szystkic·h .obc�·ch przybyszów, kt61·x�
zjawil i  się ,,·ówczas w Polsce, lecz zupełnie od nich odmien-
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1·odu czeskiego Slawnikowiczów. Wysoko wykształcony, zasłynął 
wnet jako mąż niezłomnej cnoty i pobożności i rychło osiągnął 
biskupstwo praskie. Stosunki Wf.;zakżC', jakie panowały podów
czas w Czechaeh, rozprzQżenic w�l'ód wiel'nych i brak poszano
wania przepisów Kościoła, zniechęciły niebawem świątobliwego 
mqża. Opuściwszy Pragę, udał się do Rzymu, gdzie zrzekł się 
biskupstwa i pl'zywdział habit zakonny, by oddać siq wyłącznie 
pracy duchowej naci sob,). .\ choć po kilku latach na prośby 
Cxec·hów i rozkaz papieżA wrócił do Pragi, nie zabawił w niej 
długo, lecz opuściwsxy ją raz na zawsze, skierował się do Pol
ki. Xiexwlocxnie rei udał się na dwór Bolesława, w nadziei, 

ie ten u:i:ycxy mu pomocy w dziele n a w r a c a n i a  p o g a n, 
któro św. \\'ojcicch wziął sol:iio za cel życia. Kaclzicja ta \\' isto
oie go nie zawiodła. \\' ładca Polski przyjął go jak najżyczliwiej 
i pn: rxokl ulaLwió mu w�'J)l'awę do kl'8ju pogal1skich P r u-

ó w, któr 1ch św. \\'ojciech pragnął nawrócil" 
Pru owie byli sąsiadami Polski. Zamieszkiwali oni niedo

stępny i niegościnny kraj, ciągm1cy się nad br:r;cge.mi morza 
Bałtyckiego pomiędzy ujściami Wisły i �icmna, A odgl'odxony 
od Polski szc1·okim pasem jezior, biot i puszcz niodo 1ępnyoh. 
Prusowie Ó\\·czośni mówili językiem podobnym do jęxyka Li
twinów, których byli najbliższymi pobratymcami, a słynęli ze 
srogości i niechęci ku obcym 

\\' oczekiwaniu wyp1·awy oddawał się św. Wojciech poboż
nej prac�· \\' Polsce, głosząc kazania clo ludu i nauczając. Do
tąd je$zCze w niektórych miastach naszych (np. w Krakowie, 

• w rynku, gdzie stoi kościółek poci wezwaniem �w. \\'ojcieuha) 
wskazują miejsca, w któr>·ch wc'dle !lOdania nauczać mia! święty 
biskup. Zaopall'zony przez ksi,�cia Bolesława, ruszył w1·eszcie 
św. \\.ojc·iech wraz z brałem swym Gaudentym do Gclal1ska, 
skaci moi·zem udał !iiC do Pru�. Po wyładowaniu w Prusiech 
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się w głąb z iemi pruskiej, by rozpoczą6 dzieło nawracania. 
ricdlugo wszakże było mu dane je prowadzić. Prusowie wrogo 
odnosili się do misjonarzy, a wreszcie pewnego dnia, napadłszy 
ich podstępnie, z a-
m 01· d o  w a\ i ś wię
t e g o  \\'o j c i e  eh a 
w s p o s ó b  o k r u t n y. 

Bolesław Chrobry, 
przejęty głębokim ża
lem z powodu śmierci 
rnę('zcl1skiej świątobli
wego biskupa, pos1a
nowil odzyskać przy
najmniej jego zwłoki 
i \\'C'dlc podania w y
k u p ił je z I' ą k Pr u
só w, dając im wza
mian tyle srebra, ile Dzisiejszy kościółek św. Wojciecha w Krakowie. 
ważyło ciało męczenni-
ka. l'roczyście przeniesiono je dó Gn i e  z n a i złożono w kościele 
wzniesionym tam przez ).lieszka I. �icbawem został biskup
męczC'nnik zaliczon�' w poczet świętych; cześć jego rosła też 
nieu:-.tannie, jako pierwszego patrona Polski_ 

Gdzie mieszkają Litwini? Jakim językiem mówili dawni 111icszkai1cy 
Pru!l? Odzie spoczęły zwłoki św. Wojciecha? 

Cesarz Otto III w Gnieźnie 

Co 1<ly nie· o taroi:ytnr h lhymianach ! Sk�d pochodxi nu.wa ce
an: nym ki! Kto toi w dxi iej xyoh Xiemcxech na ex le pai1 twa! J11.kie 

narody chrxe'cijai1 ki xa ew Bole lawn Chrob1·ego poxm1li'my dot�d! Cg 
to jt t pitllł-rxymkll. ! Qok:1d dxi iaj odbywaj,\ ię pi•la'l'X_rmki i <llaexego '! 
Jak wygl�dala xwykll'l uoxta na dworxe ChrolJreao! 

\\' f'zasach Bolesława Chrobrego władca :-;icmiec nosił ty
tuł <:c>�arza rzymskiego, a pallstwo jego z wało si� �więtern co
sar:o.t\1·(>m rzymskiem nicmiockiogo narodu. 

Koronę cesarską dzierżył wówczas miody Ollo III, rno
narc.·ha szlachetnego umysłu, któl'_y znacznie różnił się od po
))l'Z<'dników swoic·h na tronie cesarskim. Pragnął on zamienić 
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swe1 myi;li nie przez podboje, ale przez przyjazne post�powanic. 
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Xawiązal wi�<· z Bolesławem życzliwP s10sunki, a gdy dowiC'dzial 
się o �mierci św. Wojciecha, któl'ego był przyjacielem, postanowił 
uda(· się w 1·. 1000 do Polski, by o cl b yć pie Ig 1· z y m k Q 
do Gn i e  z n a. do grobu świętego lTIQCZennika. 

Bolesław Chrobry urządził dla dostojnego gościa przyjęcie, 
które w podziw wprawiło obcych, nic spodziewających się tak 
znacznych bogactw i takiej potęgi księcia polskiego. Wzdłuż 
drogi, któ1·ą cesarz zbliżat siQ do Gniezna, rozstawione były 
dostatnio przybrane szyki rycers1wa, dalej zaś dwór Bolesława 
�---------,--,,. 

w strojach bogatych. Powi-
tany przez Bolcslawa,cesarz 

_ _ ___ _ na widok miasta, w któ

Katedra gnietnieńska, 

rem znajdowały się zwło
ki tiw. męczennika, zsiadł 
pokornie z konia i jak pąt
nik szedł boso aż do ko
�riola; 1utaj pl'zyjąl go bi
skup poznallski i popro
wadzi! do grobu św. \Voj
tiec-ha, u którego cesarz 
długo i żarliwie się modlił. 

Po odprawieniu alui
by Bożej podejmował k i�
żę polski cc�arza i jego 
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prawdziwie ce arakie i kró
lew kie uriąd:ut bic iady, 
a kaiclego dnia nacxynia 
i prz 1y zmiC'nial, xa ta-
WIBJ�C COrRJ: 

�xrie bardxif'j koaxtownc. Ukollcxywaz • 
nakaxal cxe�nikom i tolnikom 1) 1:eb1·ać xe w xy 
z tneeh dni xlote i srebrne naczynia - bo iadnyoh drew
niany<'li 1am ni miano - a 10 kubki, puhary, misy, c·xarki, 
rogi i ofiarował je ce�al'J:owi. Komornikom !) zaś roxkaxal 
xebrać 1·oxc-iągni lC' tkaniny i obru y, dywany i kobierce 
i cokolwiek uiyte było do n&krycia i xniC'�ć to waxy tko do 
komory re r kiej. "Nadto wiele mu innych podarował naczyf1 

') �'ęd nicy d wor cy: cx•'nik (i podcxa i. J uwiaduj1\Cy m1pojami (od 
cu .. xy), toi ni le (i pod loli) x:1' potrawami poclawanl'mi na tól k. iąięcy. 

1) Do komorników 11all'iala pi�c-u1 nad mie xk1111i m i poHhwi� pr>:) 
oobi k"ięcia. 
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v.lotych i srebl'llych różnego wyrobu, płaszczy i ozdób niewi
dzianego dotqd rodzaju oraz drogich kami<'ni i 10 w tak wiel
kiej ilości, że cesarz te niezmierne dary uważał za cuda. Po
/'lzczególnych zaś jego książąt obdal'owal tak okazale, że z J)l'ZY
jaznych zrobił ith sobie najpl'zyjaźniejszymi. Lecz któż zdoła 
wyliczył:, ile i jakich darów dal przedniejszym, gdy nawet ża
dC'n z bardzo licznej służby nie odszedł bez podarunku'?" 

Opi x bogaNwo Chrobrego i jego dworu! Wymiei1 urzędników n:1dwor
nyth! Jaki• były ich zmlania? JakiC' daty z dziejów Polski poznałeś do-
1yrhcxa ! 

Założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie 

Kto to j• t Rr ybi kup'!' Gdzie s:1 dzisiaj :1rcybii;kupi w Polsce? Kto 
uloiyl pierw xe bi kup. two w Pol!!cc? Wskaż na mapie Poznaii, Kraków 
Wrocław, Kolobrxea:! 

Cesarz nie kryl się z podziwem dla polt,!gi i �wietności 
Bolesława, a zdanie jego podzielali lakże towBn:y xący mu do
radC'y. To też za radą ich o wiadcxyl on wobec 
wszystkieh obecnych, że ni(• uchodxi tak po1ęi-

� 

nego władcę i wielkiego mQża naxywać księciem, 
a)(' p:oclzi SiQ go w y w y ż s z yć k o r oną k r ó l e\\'-

1

·

.,

� 
!- k ą. \\' dowód prawdzi\\'Ości S\\'yoh słów, zdjął J 
Otto z głowy diadem cesarski i wloXyl na głowę 
Holef'l-lawa na znak, że uważa go 18 przyjaciela 
i r6w1wgo sobie; poczem jako dar w1·ęrzyl Holesla- � ,;; 
wowi gwóźdź z Krzyża Pal1skiego i włócznię św. 
:\laurytego, kt6ra odtąd przez wieki była prze
d10wywana w skarbeu królów polski�h i używana 
w ezaHie koronacyj. 

Zdawało si�, że wobec zgody <·C'�arza bliska 
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zgodę papieża. zapl'Zyjaźnionego z tesarzem. ;\im 
ona wszakże nastąpiła, zmiC'nily się zupelnir sto
sunki w XiemC'zech, 1ak, że koronaC'ja Bolesława 
oclwlokla .$ię na długi(' łata. 

\\' tzasie pobytu cesarza \\' Gnieźnie 01rzy- Ostrze włócz-

[t,::}IS��:f iSii.�J;:;r:��:� ���! 
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w Kolobl'zegu. Podlegały ono odtąd jednemu zwierzchnikowi, 
którym był arcybiskup czyli metropolita gnieźnic>fiski. Pierw
szym arcybiskupem gnieźnief1skim został Gaudenty, brnt św. 
Wojciecha. 

W ten sposób Kpściól polski uchroniony został od 
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1emu w przyszłości, zwłaszcza w czasach rozbicia, ostoją my�li 
narodowej i łączącym zawsze naród czynnikiem odrodzenia. Pa
tronem nowego ai·cybiskupstwa zos1al ś w. \\' o j  ci e c h, u któ
rego grobu zostało ono założone. Tak wiQc męczol1sl\,·o św. 
Wojciecha stało się fundamentem dalszego rozwoju Kościoła 
i wiary chrześcijaf1skiej w Polsce, a zarazom ważnym krokiem 
do utl'walenia niezale:i.ności paf1slwa i narodu polskiego. 

Od oxyj j xg-ody x!'llei:ala koronac-ja k icia na króla! Jakich oxnak 
ui:ywano w Pol Of' prxy lrnronaoji króla! Dlacxego xjaxd &nieinief1 ki ma 
wielkie xnacxenic! J!'lkie xnacxcnie miało dln pt1i1 t,,.!'l i narodu poi kie:o 
xaloi:enie ai·oybi kup twa w Gnieinie! 

Rycerstwo i grody 

Jakich wroa-ów miała Pol,;ka 11· cxa,;:a h Boi<> lawa Chrobreiio! Cx m 
ub xpieoxano a-i;ani e! Jak wygl�daly ówoze ne drolli!' Jak plyn)y wówoxa 
rxeki! C:iy po iAdaly moty! Cx.r krnj był "·ówe:ia, b1,1.rdxiej xale iony nii: 
(lxi iaj ! Co wie :i o prowl'l.dxeniu wojny w m• zyeh cxa ach! 

Dbały o dobl'obyt, bogactwo i pol'ządek w swom pallstwie 
starał sią Bolesław Ch,·obry przedewszystkiem o dobrf! o b r  o n ę 
kr aj u. \\"rogów bowiem miała Polska wówczas li<.:xnych i po
tężnych, a przyjaciół niewiciu. Stąd też starnniem księcia byC: 
musiało, by opatrzyć granico w silno i obronne grody i zgro
madzić pod swemi rnzkazami liczne i doborowe rycerstwo. 

Prócz mnogiego ludu zbrojnego,jaki powoływał na wyprawy 
wojenne z osad i siół, utrzymywał Bolesław wojsko stało, któ
remu początek dali już dawniejsi książqta, a które sam, jako 
doskonały wódz, pomnożył i dobrze uzbroił. \\'ojsko to, zwar\O 
cl I' u ż y n ą, rozłożone było po grodach, gotowe na każcie i:;ki
nicnic księcia. KsiążQ. u11'zymywal swym kosztem rycerzy nalc• 
żących do clru:i.yny, dając im konie, broił, odzież ornz pewną 
ilość pieniędzy, on też opiekował sił{ ich rodzinami, .,tak, aby 
mogli bez tl'Oski oddawać SiQ rzemiosłu wojennemu 

Wojny bywały dlu�ie i ciężkie. Trzeba było przebywać 
dalekie przcstl'zenie, najczęściej po bc>zdl'ożach, w�ród ptu1X0-' 
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i lasów lub bagien, by ukryć sią 
przed szpiegami wroga i nie
spodziewanie go zaskoczyć lub 
w porę zastąpić mu d,rog�. ?\aj
latwiej było to uczynić w wą
skich przesmykach górskich. 
Na równinach czyniono zaś 
wielkie zasieki w lasach lub 

\\' szc1·egach nieprzyjaciela, 
zbliżającego się do tych prze
!':Zkód. Gd�' nic zdołali go 
powstrzymać, przychodziło do 
walki wręcz na oszczep�·. 10-

Rycerz z czasów Bolesława Chrobrego. 
(Xa pod!:itawie Walerego Elia�za}. 

pory i miecze. 
Bole-slaw, jeśli nie mógł prostać przcwaXającym silom 

wroga, niejednokrotnie, nic podejmując walki, cofał sil,! w porQ, 
l>y opodal pobudować nowe pn:o xkod.v lub nękać poclja%Clumi 
nieprzyjaciela :rnuionego mars:r.ami i bnkiem X:ywnośoi. ż�·wno

śoi za niedo tawalo tern bardziej, 
io kraj był labo zaludniony, a mie
RxkaflCy na wio�ć o :a:bliianiu BiQ 
wroga 1<l'yli iQ w niodo tępne 
lasy. 

J('den z najważniejszych środ
ków obrony kraju stanowiły w a
ro w n(.> g-r o d y, wznoszone zwła
szcza na granicach paflstwa. 010-
czone ono były zazwyczaj glębo
kiemi rowami i walami, kt61·e u
macniano os1rokolami, a wl'eszcie 
jakby murem wzniesionym z gl'll
bych pni dębow�'ch, bo budowle 
z cegły lub kamienia należał�· wów
czas do wielkich jeszcze rzadko
ści. Obwarowania le wszakże przy 
ówczesnych śl'od�ach wojowania 
były dobrą obroną i opierać siq 
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Prócz rycen-1lwa pC'lnila straż po grodach czyli stróżę na 
zmiaiw l'ówniei ludnoś(' wie;i.niacza najliliższyeh okolic, z kló-. 

ryd1 doslarczano takż(• żywności 
i paszy do grodu. Dowódcą gl'Oclu 
<·zyli k as z t ela n e m  bywał ry
ccn: doświadczony w sztuce wo
jennej, a wypróbowanej wierności, 
gdyż utrata grodu w cza:;ie wójny 
cz_\·to przez nieumiejętność, czy 
zdradę dowódcy, mogla rnważyć 
na losach całego kraju. 

Jl'l.kie roduj woj_ta po iadal BoRóg wojenny. (Na J)(){lsrn.wi(' Wa• 
lcrcgo Eliasza). lt-.lnw Chro'bi·y! Opi x uxbrojenie woj

ka Bole lawa! Do oxe&o luiyly rogi wojt"1111e t Co to była druiyua ! 
W jaki po ób prowach:ono wojnę w ('U ach ŚOIQslaw• Chrobr llO! Jak wy
Q'htd•I gród! Kro tal na ('X le grodu! Prxypomnij''l'iaxw}· urxęd11ików na
dwornych! 

Walki Bolesława Chrobrego z Niemcami 

Wy r.ulcaj na mapie rxtlcę Labę! Gdzi lti� Łuiyt'e i lli'nia! W lcl'li 
miasto Budr.i r.yn! \\' Jcai C:iet'hy i Bu ! J!itkie plemion• mia r.lcaly na zachód 
od Pol lei! Co wi r. o Lutykach! W lcai na mapie Odl' ., I:\ k i Poznaf1 ! 
Pny!Xlmnij walki )lit zlca J r. Xiemoumi ! 

�iedlugo po odbyciu pielgrzymki do Gniezna znrn l'l cesarz 
0110, a następca jego, Henryk I I, powrócił niezwloeznie do 
dawnej, wrogiej Polsce polityki władców XiemiN· i zmierzał do 
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JJ e I n i e  o cl c c s a r s  t w a, lecz także zabezpiec·zy(· ją od strony 
�iemiec pl'zez złączenie z Polską krain 8lowial1skich, jak Luźy('(• 
i :\liśnia, które były jakby bramą z �iC'miec do Polski prowa
dz:1 :.1, a po które Xiem('y wyciągali ręce. P i �  t n a ś c· ie I a I 
x• lo'ótkiemi przerwami I 1· w a I y .z a p  a s y  Bo Ie s I a w a z p 0-
1 ęg ą c e s a rs t w a, największą w owyd1 ('za�al'h w Europic>, 
i skollczyly się wreszcie zupelnc>m powodzeniem Polakó,, 

PoezqtĆk wojnic dal zdradziecki napad siepaczy, nasianych 
przez Henryka na BoleRla·wa, który przybył do XiemieC' dla poro
zumienia się z nowym cesarzem. J0clyni0 1ylko pomoc kilku ry('C'r• 
Rkich a 1)1'zyjazn,rd1 Bole�lawowi Xiemc-6w uratowała go wówczas 
od śmirrc-i. Wzbu!'zony do głębi Bole�law 1·ozpocząl niczwloczn10 
wojn� i za1·az w jej po<·zątka<·h op a n o w a ł  Cz e c h y, stano-
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wią('{• podległe czyli IC'nne księstwo Z\iemicc. Xa prośby Czo
eh6w, którr.y sprz�rkrzyl i sobie okrutne 1·xądy Rwego księcia, 
BolC'slawa Huclc>go, objął Bolesław władzę w Cxechacll, ale nie 
na długo, gclyi zmienn i Czesi przerzucil i się wnet na stronę
dawnych swyC'h władców z rodu P r  z e
m y  �Ii d ó w  i wraz z nimi wspierali odtąd
�iC'mrów w walce z Polską. A walka ta ta
wala się tymczasem coraz bardziej ucięta 
i l!'roźna dla Polski, przeciw której cesarz 
zwr(,eil nic1ylko Czechów, ale i poga(1skioh 
Lutyków, a w pewnych chwilach taki Rus i
nów. Coraz to nowe wyprawy niomicokie 
kiHowaly się przeciw Polsce) 

Do naj groźn iejszych należała wyprawa 
HC'nryka w r. 1005. Przez Łużyce ciągnął 
r<•sa1·1. ku Polsce, a w wojsku jego, choć U\ra• 
żal się za zw ierzchnika chrzcścijallstwa, znaj 
dowali s ię Lutycy, którzy na czele nieśli 
posąg-i swych bożków. Bolesław Chrobry, 
niC' mając sil do stawienia oporu wielk iej 
armj i cesarskiej w otwartem polu, cofał się 
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�d�;:�lit,:�� �;�:�:,,�:nr��1!!·,.�:�Chociaż wi�c cesarz dotarł aż w pobliże Po- Eliasza). 
znan ia, musiał tam wdać s i w układy 
z Bol€'slaw('m i nif' oa iągnąw xy oelu, zawrócić do Kiemie<· ZC' 
xmęr>:onem i wygloch:onom woj kiom. 

I w dal xych wyprawach nie lep iej powodziło si� cesa-
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i j (•go prxy xlC'go nast�pcę. Ody do Mieszka, który w zastęp
twiP oj ca dxieln io bronił �iemcom przejśc ia 1wzez Odrę, przy

byli wyslallty tesarza i przypominając mu, że cesarz uwolnił go 
x nic,woli c:zeskiej, próbowali go dla siebie pozyskać, :\l ieszko 
odpow iedział: ,.Przyznaję, że rtzięk i cesarzowi wydarły zosta
lC'm z rąk wroga, przNlewszystkiem jednak chcę hyć posłuszny 
moj c>mu ojtu, a ojczyzny mC'j. na którą godziciC', pragnę bro
ni(', O ile to tylko j C'SI ,,. mej mo('y." 

Gdy oslalnia wyprawa tesarska przeciw Polsce rozbiła się 
o bohater::;kti obroni;: Śh\Ska, musiał cesarz, n ic nie wskórawszy, 
rozpoc·zq('. odwrót eto Czech. Śc·igalo go tam wojsko BolPsla\\'a, 
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Wyprawa Bolesława Chrobrego do Kijowa 
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Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa. (\\'cdlug fotografji z obrazu 
Jana Matejki). 



32 

ogl'omne bogaclwa. Opowiadają, iż wjedżając do Kijowa pl'zoz 
n11jwspanial xą t. xw. Zlot<l Bramę, dobył Chrobry miecza i ude• 
rzyl nim we wrota na znak, że bic>rze w posiadanie gród 

zdobyty . .\lie(•z ten, Szczerb· 
cem zwan.r, prz€'chowywany 
był odtąd ,,. skal'bcu poi· 
�kim jako klejnot. korona• 
l")'Jl1)'. 

Z wielkim i bogatym 
łupem wojc:>nnym wracał Bo
lesław do kraju, p r z y  ł ą
c z aj ą c na n o w o  d o  
Pols k i  G 1·o dy  C zo1·
w ie Jl s k i  e. Sława jego 1·oz
brzmiewala po rnlym świe
cie: ze zdob�·tego Kijowa 
wysyłał Bolesław poselstwa 
do cesarza Henryka i do 
cesarza wschodniego,,. Kon
stantynopolu z zawiado
mieniem o zwr<"iestwie. Nie 
już teraz ni� siawalo na 

Rękojeść t. zw. Szczerbca. przeszkodzie spełnieniu 
dawnej my li Bolesława, p r z y w d z i a n i u  k o r o n y  k r ólcw
s kie j, xwłaszexa żc> główny przeciwnik jego, eesa1·z Henryk, 
zeszedł niebawem ze świala. W roku 1025 dokonana została ko
ronacja Bolesława na króla Polski. Była ona ostateeznom twier
dzeniem tego, co wywalczył Bolesław Chrobry na polach bitew: 
zupełnej niezależnośri i potęgi pallstwa polskiego. 

Skąd powstała nazwa Szczerbiec'? Zapamiętaj znacz(>nie· i dntę koro
nacji Bolesława Chrobrego! 

Koronacja Bolesława Chrobrego 

Jakie ko'eioly naxywamy katedralnemi (':tyli kat drami! Gdxie IJyl• 
iedxiba arcybi kupa w Pol oe! Jakie znasz oxnaki godno1ki bi�kupiej, 

ujaicie 1odno'ei króle,,· kiej ! Kto tal na prxe xkodxie koronl'lcji Hole law• 
i dlacx iO! 

• ·a zamku 1·adzil je ,:exe kl'ól z doradcami, a w katedrxf' 
arcybiskup z duC'howirll Lwem i ludem wyczekiwał jego nadoj
'cia. Ody król ukaxal ię na czele or�xaku, arcybiskup ubrany 

,,. ornat, palju x i infuł!;'., dzierżąc pa toral w prawej r ce, lewą 
ujął prawic� kl'óla i szedł z nim ai cło rodka �wiątyni. Do
xodl xy ku miej cu wywy7.szonemu, zwrócił i cło łojącego 
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naokoło ludu ze słowami: ,,Oto przyprowadzam wam wybra
nego przez Boga króla Bolesława." n·a co lud cały okrzykiem 

wielkim życzył nowemu królowi wszel
kiej pomyślności. 

Potem arcybiskup udał się z kró
lem do ołtarza, na którym spoczywały 
insygnja królewskie, a to miecz z pa
sem, płaszcz z naramiennikami, berło 
i diadem. Wziąwszy miecz z pasem, ar
cybiskup powiedział: ,,Przyjm ten miecz, 
którym na mocy powagi Boskiej i wła
dzy królestwa, przekazanej tobie, po
winieneś wyrzucić wszystkich wrogów 
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jaństwa." Ubrawszy zaś króla w płaszcz 
i naramienniki, rzeki: ,,Te naramienniki opuszczone wdół po
winny cię napomn ieć, byś gorzał żarem wia
ry i trwał aż do końca w stl'zeżcniu pokoju." 

Zkolei ujął arcybiskup berło i wręczył 
je królowi, mówiąc: ,, Tym znakiem będziesz 
karał po ojcowsku poddanych, wyciągniesz 
zaś rQkQ miłosierdzia przcdowszystkiem ku 
sługom Bożym, wdowom i sierotom." Po 
namaszczeniu króla świętym olejem i po uko
ronowaniu go złotym diademem, biskupi za
prowadzili króla na tron, na który wstę
powało siQ po stopniach." 

Wówczas zaś jeden z biskupów zwrócił 
się do króla z przemową, w której podnosił 
znacz<'ni(' i wielkość władzy królewskiej i cią
żącyd1 na królu obowiązków, a wko(1cu we
zwał go do przebaczenia tym, którzy wobec 
niego zawinili. 
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Jakie je t znacz nie in )'injó'll' króle•· kich? Kiedy pojawiła :!i• my I 
koronal'.lji Boi• lawa, a ki dy 10 tala urxQexywi tniona? Jaki• wojny prowa
dxil Bole law Chrobry? Jak Bole law Chrobry rox xerzyl pall two poi kie? 
Jak rx,diil p11.ii twem? J11.kie je t xnaoxeni• Bole 111.wa dl11. or&ani1e.oji l{o
·ciol11.? Dlacxeso moi:na Bole Jawa Chrobre&O naxwaó \\'ielkim? Powlór1 
n•jwa:i:niej u, :mane ci c\ot�d claty z dxiejów Pol ki. 

Kazimierz Odnowiciel 

Jakie 1itmi1 wohodxily w kład Pol ki Bole lawa Chrobre&o? Które 
x 1H1i1 tw � iaduj�eyeh wówen z Pol 1r:, odno iły aię do niej wro&o ! Co 
wie z o ynu Chrobr &o? Co xnact.� wyl'uy: klei·, kleryk! W lu:i: na mapie 
Gniezno, Kraków, lluow xe, 81, k ! 

Boles,law Chrobry zostawił Polskę wielką i potężną. Syn 
jego, :c\l i e  s z k  o, przez czas jakiś pomyślnie nią władał, pr:r.y
wdziawszy WZOl'Cm ojca koronę królewską. Wnet jednak rzuciły 
się na Polskę sąsiednie paf1stwa, przedews:r.ystkicm zaś Niemcy. 
Wśród walk tych, ze zmiennem szczęściem prowadzonych, zmarł 
)[ieszko przedwcześnie, a śmierć jego pogrążyła kraj w od
męcie. 

Syn Mieszka, młodociany Kazimic1·z, został przez bunt 
zmuszony do opuszczenia kraju, a tymczasem - jak pisze 
dawna kronika - ,,k r ólo w i e  i k s i ą żQta s ą s i e d n i każdy 
od swej strony p o d b i j a l i  P o l skQ. Każdy przyłączał do 
swego paf1stwa miasta i grody pograniczne lub, zdobywszy je, 
zrównywał z ziemią. I gdy tak wielkie krzywdy i kJęski zno
siła Polska od obcych, bardziej jeszcze i sromotniej dręczona 
była przez własnych mieszkaf1ców. Albowiem niewolnicy po
wstali 1n·zc>ciw panom, wyzwolei'1cy przeciw szlachetnie urodzo
nym . .Kadto jeszcze, poniZając wiarę katolicką, rozpoczęli oni 
bunt przeci,y biskupom i klerowi; nicklórych z nich, jakoby 
godniejszą śmiel'cią, micczcm,zgladzili, innych, jakoby godnych 
lichszej śmierci, ukamienowali. 

\\"kof1cu zaś tak przez obcych, jak przez swoich dopro
wadzona została Polska do takiego spustoszenia, że w zupel· 
ności prawie została obrabowana z bogactw i ludzi. W owym 
czasie Czesi  z n isz c z y l i  Gni e z n o  i P o z n a f1, a miasta 
te tak długo pozostawały w opuszczeniu, że w katedrach św. 
Wojciecha w Gnit'źnic i św. Piotra Apostoła w Poznaniu dzikie 
zwierzęta założyły swe legowiska."' 

Książę K a  z i m  i c r  z, który szukał schronienia w . iom· 
czcch, skąd pochoclzila matka jego Rychc>za, po tanowi! w xakie 
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ratować kraj od zagłady i odzyskać dziedzictwo ojcowskie. 
Xa czele niewielkiej garści rycerzy udał się więc do Polski 
i dotarłszy do Krakowa, stamtąd dokonał szybko dzieła o cl n o
w i€' n i a p a lls t w a p o l s k i e g o. 

�ajcllużej opierało mu się .'\Iazowsze, gdzie Masław, dawny 
C'zc>śnik i\Jieszka, ogłosił siQ ksiQciem. Kazimierz pokonat go 
wrc-szcio w krwawej bitwie, w kt61·oj Masław poległ. Wzmoc
niony tem powodzeniem, miody ksią:i.ę o cl z y s k  a I niebawem 
ś I ą s k, na którym próbowali usadowić się Czesi. Osiadłszy 
w Krakowie, który stal się 1eraz siedzibą władców Polski, p r z y
wró c i ł K az i m ier z d a w n e  b i s k u p s t wa ,  a dbając 
o utrwalenie chrześcijai'1stwa i pokoju, podniósł kraj z upadku, 
w jakim się był pogrążył. 

Pamięć władcy, któey odnowił zniszczone państwo polskie, 
wdzięcznie przechowała tradycja. Oto jak pl'Zedstawia poeta 

powitanie Kazimierza, wracającego do Polski, przez urado
wany lud: 

.A witaji:e nom, ho podynie drogi!" 
Od1lo ię x rxyl we �lny . 
• Ty nam dxi6 \\' ndo'ć umienia x dni trwogi, 
Ty Chrobrea-o wnuku dxi�lny, 
Dlua-o· tę m�tn� o ierocl'I.! xiemię, 
Cu jet ni xezifciom ubi•cać: 
Ni• 'oierp, by miało dxi•ln• Lecha plemię 
Obe1m najaxdom ul•a-ać.• 

J. U. f..'it!mc•uih·:: ,,gpicwy historyczne". 

Dlaczego Kazimierz otrz,rmal w historji przydomek Odnowiciela'? 

Bolesław Śmiały 

Odbudowana przez Kazimierza, t·osla Polska znów w siły 
1 znaczenie, tak, żo syn jego Bolesław marzyć mógł jui o p r zy
w r ó c e n i  u j e j  p o t ę g i  p r a d z i a d a, Bolesława Chrobrego. 
Bolesław był księciem śmiałym i szczęśliwym w boju, hojnym cl_la swoich poddanych, co mu u wielu przydomek „szczodrego" 
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przed zamkiem krakowskim, spostrzegł ubogiego kleryka, który 
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na widok ogromnych bogactw, rzewnie wzdychał. Król, pragnąc 
go uszczęśliwić, pozwolił mu zabrać tyle złota i srebra, ile tylko 
unieść potrafi, i rzucił mu nawet swój plasz<'z, do którego ów 
biedak wspaniały dar królewski zawinął. 

Bil też Bolesław dzielnie Czechów i Rusinów i dotarł śla
dami Bolesława Chrobrego do Kijowa, p r z y ł ą c z a j ą c  z n ó w  
d o  P o l s k i  utracone w czasie zamieszek G r o d y  Cz e r w i ell
s k i e. W stosunku do Niemiec trzymał się również postQpowa
nia pradziada. A że ccsa1·z ówczesny, Henryk rv, znajdowat się 
wtedy w walce z wielkim i mądl'ym papieżem Grzegorzem Vlf, 
Bolesław bez wahania o p o wi e d z i a ł  s i ę  po s t r o n ic p a
p i e s k i e j. "Niedługo czekał Bolesla,,· na pomyślne owoce swo
jej polityki: cesarz musiał upokorzyć się przed papieżem, a Bo
lesław, korzystając z osłabienia cesarstwa, mógł za zgodą pa
pież.a wskrzesić znowu godność królewską 

W Boże Narodzenie 1076 r. odbyła się k o r o n a c j a  B o-
Ie s la w a króla Polski przy udziale licznych biskupów, 

wśród i-adości kraju a niechęci i gnie
wu Niemców. Zdawało się, że Polska za
błyśnie już trwało świetnością czasó,, 
Chrobrego, gdy nastqpił niespodziewa
nie upadek Bolesława. Spowodował go 
spisek części jego poddanych, którzy 
niezadowoleni byli z ostrego postępo
wania Bolesława z rycerstwom, lekce
waż.ącem jego rozkazy; porywczość 
i gwałtowność króla ułatwiała im za
danie. Popadłszy w zatarg z biskupem 
krakowskim Stanisławem, dal Bolesław 
wiarę podejrzeniom rzucanym na nie

święty Stanisław. (Z wi- go, iż. łączy się z jego przeciwnikami. 

trażu. Rocznik Krakow- i splamił się zgładzeniem biskupa. Ten 
ski VT). postępek kl'óla wywołał powszechne 

oburzenie w kraju i pozbawił go wielu 
oddanych mu dawniej J)l'Zyjaciól. Skorzystali z tego spiskowcy 
i zwrócili się zbrojnie przeciw królowi, który, nie majqc opar
cia w kraju, u j ś ć  m u s  i a ł n a \\' ę g r y. Xiedlugo też, nie 
x.cloław x.y odzyskać już tronu, który objął brał jego, \Vlady
law Hel'man, zmarł Bolesław na obczyźnie. 

Wymieil ulety i w.,ady charakteru Bole in't Smialego! Jak Grody 
CxMwieii kie pneehodxily x n\k poi kioh do 1·u kich i uaodwrót? Klo pierw· 
szy z wladoów Pol ki ■xukal oparci■ u papieia! 
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Legenda o św. Stanisławie 

Co to jest lcgendar Jakie byl'y powody upadku Role h1.wa 8inialea-o! 
Gdzie zakol1czyl żywot i kto po nim obj�! rx�dy? Porów1u1.j Role lawa mil

Dawny kościół na Skałce. (Wedle Rocz-

le,io x Boi lawem Chrobrym! 

Pamięć świ;1tobliwego bi
skupa krakowskiego otacza
ła tymczasem coraz to więk
sza cześl', a gdy w stokilka
dziesiąt lat później papież 
zaliczył go w pocze1 świę
tych, św. Stanisław, spoczy
waj:-1cy w katedrze na \\'a
welu. stal się n a r o d o w y m  
p a t r o nem P o l  k i  i ozcxo
ny jest jako taki do dnia 
dzisiejszego. Wedle legendy, 
opisującej jego życie i śmierć, 
odprawiał on właśnie mszę 

w. w kościele w. :\lichala 
nika Krakowskiego \'J). na Skałce w Krakowie, gdy 

król roxkaxal go porwać od 
ołtarza. Ilekroć wszakże rycerze królew oy p!'óbowali ten roz
km: wykonać, padali na ziemię, czem roxgniewany Bolesław 
rzucił się sam ku ołtarzowi i wla
imoręcznie zadał śmierć biskupo
wi; dało jego rozsiekane na drob
BC' czą�tki, rzucono ptakom dra
pirżnym na pożarcie. Ciało jcd
nakżC' świętego, strzeżone przez 
c·zH•ry ·orły, cudownie napow!'ót 
si(: zrosło. 

\\' zabójstwie św. Stanisława 
upao·ywały też późniejsze poko
lC'nia przyczyny zatraly godności 
kr61c•wskiej w PolSC'C' na dwa prze
$Zlo wicki i rozdziału Polski na 
dziC'lnice, czerpiąc zarazem z imie
nia jl.'go otuch� i wiarę w Ie1)
��C' n a  p r z y s z ł o ś ć  l o s y  
o J I.' z y z n y. ,,Sprawiedliwym wy-
rokiem Bożym - mówi dalej le- Dawna katedra krakowska. 
gl.'ncla - stało się, że tC'n, który (Wedle piC'częci) 
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zdeptał infułę, sam jako zbieg tułał się i pozbawiał siebie i po
tomstwa korony królewskiej. Albowiem z powodu morderstwa, 

którego się dopuścił na św. męczen
niku Stanisławic, nietylko kornna spa
dła z głowy jego i jego potomków 
ale i Polska sama utraciła sławę i god
ność królewską: jak on ciało męczen
nika porąbał na wiele części i roz
rzucił na wszys1kic strony, tak Bóg 
królestwo jego podzielił i rozdarte sa
mo \\' sobie wydal na ,lup i ponie
wierkę wrogów. Lecz jak Pan władzą 
swą Boskq sprawił - kol1czy legen
da - iż ono błogosławione ciało ka
płana i męczennika bez śladu się zro
sło, tak stanic się, że przez zasługi 
Stanisława B óg p r z y w r ó c i  p o
cl z i e  I o n e k r  61 e s t  w o do poprzed
niego stanu i umocni je sprawiedli
wością i roztropnością i uwicllczy czcią 
i sławą." 

Jak:io Ulatll.łlliO miała logonda o iw. Bta• 
ni lawie dla póini j zy h pok:0!01°1? Wypi z 

-==---- imiona znanyoh ci władców Pol ki i przy ltai-
Trumna św. Stanisława d m z nich u1znaoz najwainioj zo zdarxonia 
w katedrze krakowskiej. Jt"o pl'lnowanil'I 

Polska w czasach Bolesława Krzywoustego 

Wyszukaj na mapie rzeki Odrę, Wartę, Koteć! Jakie znasz jeziora polskie? 
„Gdyby kto zdołał wzbić siQ wówczas wysoko naci polskie 

ziemie i obszar ich objąć wzrokiem, cały kraj byłby mu się wydal 
jedną, wielką puszczą leśną, tu i ówdzie połyskującą piatami ziem 
uprawnych i zaludnionych. Puszcza odwieczna zmieniała siQ 
tam w sąsiedztwie miejsc zaludnionych, pracowitą dłonią \udzk<! 
wyzyskiwana, w bory do naszych najstarszych i najdzi�szych 
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Niepodobne do dzisiejszych rzek i potoków, bo pysznie na
brzmiałe i rozlane dokoła, świeciły łożyska ówczesnych strumieni 
siecią na całym obszarze szeroko rozgałęzioną Na północy zwła
szcza obraz podmokłych nizin wielkopolskich błyszczał jakby 
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mnóstwem łączących się ze sobą, ttjQtych ramami 
czarnych borów szmaragdowych pastwisk, łąk lub rzadkich 
łanów porzecza \\'arty i Noteci. 

,Takie ryb niezliczone 1·oje żyły w głębiach strumieni i je
zior, to już clr.iś wyobrazi(: sobie niełatwo. Z niedostępnych 
puszcz rozchodził się dziki zwierz po wszystkich lasach. Prócz 
grubej zwierzyny, którą dziś kryją najdziksze ostępy naszych 
borów górskich, wypasał się tysiącami stad dawno już wytę
piony tul' i żubr, na lcsisliych równinach, w pobliżu bagnisk, 
prze-biegały rączo olbrzymie losie o rosochatych rogach, a na 
rozlC'glych, trawiastych dolinach, spotkać się można było z ta
bunami koni. 

Dość było wsląpić na brzeg lasu, żeby na każdym kroku 
potrącać o niezliczone mnóstwo wilków szkodników, ponętnych 
smaC'znem mięsem dzików, sarn, jeleni, danielów, wreszcie lisów. 
kun, lasie, wiewiórek, których każda osada bila co roku tysiące 
na przyodziewek zimowy. ,\_ nie wspominać już o chmurach 
dzikieg-o ptactwa, wśród których sokół, skrzętnie przez łowców 
poszukiwan�', królował, o dobroczynnych pszczół l'Ojach, od 
których lasom polskim nazwa miodopłynnych się dostała. 

Temu, kto miał odwagę wtargnąć do głuchych puszczy 
ost�pów, najłatwiej było trzymać się koryta 1·zek i potoków, 
które ich obsza1· przerzynały, bo przynajmniej odw1·ót miał 
za1wwniony, a bieg strugi chronił go od zabłąkania się w gę• 
stwiniC'. Malo kogo było stać na odwagę, by się powierzył tym 
wodom i wpław je przebył. Komu się przeciwległy brzeg uśmie• 
chał, szukać musiał miejsca, gdzie któryś z leśnych olbrzy• 
mów, powalony na rzekę, tworzył most łatwy do przebycia . 

.\ dobrze mogla się opłacić wędrówka łożyskiem takiego po• 
toku. Xadbrzeżni jego mieszkai1cy bogatem futrom swojem 
niejNlnego śmiałka mogli 1am przynęcić. Tysiącami bowiem 
gnieździły się w niedostępnej ciszy tych podmokłych brzegów 
wspaniale przystrojone bobry, bezpiecznie królując na wyso
kic·h piętrach swych zamków, mistemie kleconych. Nic straszył 
irh żarle,n hałas, pokolenia cale rodziły się, żyły i marły, sze• 
Jestem kroków ludzkich niepłoszone. 

\\'ód też tl'zymalo siQ pl'zedewszystkicm pio!'wotne osie• 
dlc>ni('. Wśród gąszczy puszcz leśnych, naci bl'zegami większych 
rzek świeciły bezleśne polany, stosowne do wypasu bydła, lub 
namulonym czarnoziemem do uprawy nęcąco. Rybne wody zre• 
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Na uprawnych obszarach mieszkaniem p,:zeważnej części 
narodu były nędzne, z belek klecono chałupy, niewiele różne 
od tych kurnych chat wieśniaczych, z któremi i dziś jeszcze 
w okolicach kraju bardziej zacofanych tak lat.wo się spotkać; 
dobl'ze, jeśli w nich dla bydła i trzody była stajenka i chlew 
osobny, przeważnie ludzie i zwierzęta w tych samych mieścili 
się ścianach. 

Xigdzie zres1.tą, nawet w zamkach książęcych, nie spotkał 
się wówczas przybysz, do gmachów zagranicznych przywykły, 
ze świetnościami budowli; w drewnianych bowiem grodach mie
szkali panowie kraju, z drzewa były budynki najznaczniejszych 
miast przy siedzibach książęcych i katedrach biskupich, ledwie 
gdzie niegdzie słynął na cały kraj, ku podziwowi wszystkich 
mieszkallców, jakiś kościół, obcych mistrzów rQką murowany. 
Gdzie ;r,aś któryś z potoków osiodłano mostem z kamieni mister-_ 
nie zbudowanym, tam już takie dziwo na całą okolicę dokoła sły
nęło i dość było powiedzieć „u mostu kamiennego", żeby to 
miejsce, wszystkim odleglejszych nawet stron mieszkaflCom do
brze znane, oznaczyć dokładnie. Taką była Polska za dni Krzy
woustego, tak ją wyposażyła przyroda, do takiego stanu przy
wiodła ją ludność w walce z pierwotncmi silami przyrody i w za
pasach, które o tQ ziemię z sąsiadami toczyć musiała". 

Porównaj obraz ówczesnej Polski z dobrze znanemi ci okolicami Pol
ski dzisiejszej. 

Pasowanie Bolesława Krzywoustego na rycerza 

Co dotychou dO"•:i dr:ialeł .ię o ryoerr:ach ! Prxypomnij, jak wycho
wywano ynów k i.�i.,cyoh. Co ly-ule' o ciermka h ! Gdxie były iedxiby 
bi kupów poi I.kh? Co wie x o Pomorunaoh? Wy i:okaj na mapie Plook ! 

Po nieslawnem i pelnem zawichrzci'1 panowaniu Włady
sława Hermana, syn jogo, Bolesław Krzywousty, przypomniał 
znowu l'ycei·skiemi rzynami świetne czasy p1·zodków. Od ma
łego już pacholęcia objawiał on zamilownnie do oręża i spraw 
rycerskich. Powiadają o nim, że rwał siQ na wyprawy już wtedy, 
gdy o własnych silarh 11·udno mu było dosiąść rumaka. \\' isto
cie reż młodość dzielnego księcia upłynęła nie na zabawm;h 
dziecinnych, ale na hartowaniu się w truciach i niewygodach 
tycia wojskowego. Cechowała Bolesława przez cale życie nic• 
xmierna odwaga i męstwo oraz poczucie hono1·u. Jako mlo� 
dxiutki chłopiec, rxucal ię odważnie w pojedynkę oxy10 m1 
rogiego dzika, czy na niecltwiedxa na łowach, by w mialym 



41 

wysiłku przeszyć go oszczepem. Od najwcześniejszych lat brał 
też udział w wyprawach na Pomorzan, którzy ciągle niepokoili 
granif'e Polski, i tak siQ w nich odznaczył, że ojciec, idąc za

głosem powszechnym, postanowił mimo młodego wieku pasować 
go na l'ycerza. 

Pasowanie miało się odbyć w Płocku wśród świetnych 
uroczystości. Gdy jednakże czyniono do nich pl'zygotowania 
i począł się już zjazd zaproszonych gości, nadeszła wiadomość 
złowroga, że Pomorzanie znowu napadli na jeden z grodów 
pogranicznych. Wieść o napadzie była tak niespodziewana, że 
początkowo nikt nio wiedział, co począć należy. Tylko Bole
sław, nie zważając na sprzeciwy ojca i wiciu obecnych, ruszył 
z małą garścią 1·yce1·stwa pi-zeciw wrogom, a rozgromi wszy ich, 
\ITócil niebawem triumfalnie do Płocka. \\'tedyto dopiero mógł 
f-tal'y książę dokonać pasowania na l'ycerza, a wraz z mm 
i tych jego rówieśników, którzy na wyprawie odznaczyli. 

l'roczystość taka łączyła się wówczas z wielu obrzędami 

kościelnemi. )!lody książę i inni giermkowie, któl'zy dostąpić 
mieli pasowania cr.yli otrzyma-
nia pasa, oznaki godności rycer-
skiej, spQdzili wigilję tego dnia 

na poście i rozmyślaniu, a cr.u-
wając całą noc w kościele, przy-
stąpili rankiem do spowiedzi 

i komunji św. Potem dopiero 
przybrano Bolesława i jego to-
warzysr.y na zamku w szały od-
świ�l ne oraz w pancerze i na-

Hetm piastowski golC'nice. Z odkrytemi głowami 
z XI wieku. (Wed

l
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Po odprawieniu mszy św. 
Ostroga rycerska. wygłosił biskup podnio8-le ka- Miecz rycerski. 
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wiedliwości, wdów, sierot i ucitinionych, otrzymał od ojca trzy
krotne uderzenie mieczom po ramieniu. Potem wio.żono nowemu 
rycerzowi pas rycerski, a książę przypasał mu miecz; wkoflcu 
okryto mu głowę hełmem i przypięto ostrogi rycC'l'Skic. Gdy 
w ten sam sposób dokonano obrzędu pasowania towarx.'· zy 
Bolesława, udał się cały orszak rycerski z kated1·y do xamku. 
Uczta oraz igrzyska rycerskie zakol1czyly ten dzicf1 pamiętny 
dla przys;dego władcy Polski. 

Jnkic-bylyoznakirycerza? 

Podbicie i nawrócenie Pomorzan 

W klli na mapie Pomorxe, rxek:ę ot ó, wy pę Rugję, 'akio, Gdal1 k:, 
Sxoxeoin! Kto xaloiyl pierw xe bi kup two na Pomorxu ! Kiedy Pol ka utra
ciła Pomorze! C:ir Pomorxe nal iy dr:ił do Pol ki! 

Qbjąwszy rządy w Polsce, postanowił Bolesław uporać się 
ostatecznie z Pomorzanami. Plemię to, należące pierwotnie do 
pal1stwa polskiego, oclenvalo się od Polski w czasie dawniej
szych zamieszek i t1·w aj1!C up ot·c z y w i e w p o g al1s t w i e, 
zwracało się przeciw niej cornz to niC'przyjaźniej. Bolesław więc 
wytknął sobie za zadanie uśmie1·zyć napastników i oprzeć 
znowu granice J)a(1stwa polskiego o wybrzeże morza Bałtyc
kiego. 

Nie było to zadanie łatwe. Pomorze było krajem pełnym 
puszcz i bagnisk,. zwłaszcza na pograniczu, gdzie szeroko 1·oz
lewała się Noteć,' dzieląca Wielkopolskę od Pomorza. Brzegi jej 
umocnili Pomorzanie licznemi grodami. Lecz i dalej poza niemi, 
w ostępach leśnych, c,rnil się wróg na wkraczające w głąb Po
morza wojsko, by napaść na nic niespodzianie, gdy utrudzone 
pochodem zapr�gnie odpoczynku. Kicpostrzeżenie toi zapu
sz"zali się nieraz Pomorzanie i w głąb Polski p1·xox pogra
niczne bol'y, by wynu1·zywszy się z nich nagle, SXCl'X.)'6 apu· 
stoszenie. 

Dwadzieścia lat trwał_\· walki o Pomorze. Xajpierw zdobył 
Bolesław warowne grody nadnoteckie, z których najważniejszym 
było � a k I o; zamknął przez to Pomorzanom drogę do Polski, 
a sobie utorował dostęp dalej na północ. Po'tem zaś krok za 
krokiem zmuszał Bolesław książąt pomorskich do uznawania 
swego zwierzchnictwa, aż wreszcie op a n o w a ł  c a le P o m o• 
r z e  qd Gcial1s k a  ai po Sz c z e c i n  i w y s p ę  Ru g j ę. 

Zostawiając Pomorzanom ich książąt i dotychczasowe urzą• 
clzenia, spowodował jednak Bolesław jedną ważną zmianę: z a-
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Xie narzucał jednak Bolesław Pomorzanom chrzcścijall
stwa gwałtem. Wprowaclzi6 je miała usilna praca misjonarzy 
polski<'h, którzy ofiarnie 
udawali siQ na Pomorze, 
mimo że wiC'lu z nich po
niosło tam śmierć męczel1-
ską z rąk nieprzejedna
nych pogan. Dzieła nawró
cenia dokonał wre xoio bi
skup bamberski, ś w. Ot t o, 
wyprawiony na Pomorze 
staraniem Bolesława: świet
nością swego wystąpienia 
olśnił on tak bardzo Po
morzan, że tłumnie poczęli 
się garnąć do nowej wi,uy, 
uznając, że Bóg jej potęż
niejszy jest od ich daw
nych bo�ów. Z.ni knąly wnet 
świątynie i posągi pogal1• 
skie, spalone lub zburzone. 
Chn:eśC'ijal1stwo na stale u· 
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s w e  gr a 11 j ce O fa I O Bolesław Krzywousty. (Wedle foLOgrafji 
B 3: ltyku. z obrazu Janal\13.tcjki) . 

.Jak� kon:y'ó :1 podboju Pomorzn odnio la Polska, a jaką chrzcgci• 
jall two! Kto był pierw zym apo tolem Pru , a I.to nawrócił Pomorze'? 

Walki Bolesława Krzywoustego z Niemcami 

Podobnie jak przodkowie jego, tak i Bolesław Krzywo• 
usty b r o n ić m u s i ał Pol s k i  p r z e  cl n a p o r e m  Xi e m c ó w, 
k�órzy raz jeszcze próbowali rozciągnąć naci nią swoje zwierzch• 
mctwo. Korzystając z tego, że brat Bolesla_wa, Zbigniew, 
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Obrona Głogowa 

Wyszukaj na mapie Wrocław! Do kogo należą dzisinj \\'roclaw i Glo
Która częśc Śląska należy dziś do Polski? 

pod Głogów, od 

do przyjęcia 



45 

runków i na czas rokowall wziął od nich zakładników. Głogo
wianie przyjęli propozycję cesarską, chcąc zyskać na czasie 
dla lepszego jeszcze obwarowania grodu, i wysiali do Bolesława 
posłów, by mu przedstawili żądania cesarskie. Bolesław ocll'zu
cił je z oLurzeniom, a podejrzewając pocls1Qp zo strony Kicm
ców, poleci! głogowianom

'. 
by bez względt

�
na los z

_
.akladników 

bronili grodu do ostatrnej kropli krwi; loda! też, że będzie 
l e p i e j  i z a s z c z y t n i e j, je!il i i z a k ł  ac n i c y  I o b r ol1cy 
m i a s t a  z g i n ą  od m i e c z a  z a  o j c z y z n ę, niżby służyć 
mieli obcemu narodowi i poddaniem grodu okupować haniebnie 
swój iywot. 

.Jako:i nie xawiodl�, przypuszczenia Bolesława Cesarz za
�rozil głogowianom, ie wytnie w pieli i ich i zakładników, jeśli 
grodu nie poddadzą, a gdy mimo to odmówili poddania się, 
począł się gotować do szturmu. Przysposobiono potężne ma
chiny oblężnicze, a wojska cesarskie w gęstych szeregach za
częły szturmować do grodu, szerząc spustoszenie ogniem i że
lazem. Lecz głogowianie bronili się 111\'.Żnic, sypiąc z bram 
i wież strzałami, lejąc wodę ,,-rz<)Cą i zrzucając kamienie na 
atakujących. 

Wówczas cesarz postanowił chwycić się środka osta
tecznego; kazał do machin oblężniczych, któi·emi szturmo
wano do murów, przywiązać najznaczniejszych z pośród za
kładników, a wśród nich i syna dowódcy grodu, w nadziei, że 
obrof1cy nie ośmielą się godzić w swoich. l lten okrutny po
mysł nie zachwiał wiernością głogowian elfa swego księcia. 
\\'śród najzaciętszych walk odparli szturm nieprzyjacielski i ce
. an:, mimo że siał coraz to nowe wojska ku miastu, celu swego 

::�:I ��r�:s!,�;�:.1•;\Q�:�r�:o:�:�z����:�e : i';'.�c;b::�r;:s:\��� 
mieckie, cesarz uznał, że planu swego, to jest. podziału Polski, 
nie zdoła przeprowadzić. Polecił więc oświadczyć Bolesławowi, 
że uznaje jego dzielność i żo gotów jest wycofać się z Polski, 
byle książę polski zapłacił mu trybut. Bolesław zaś dal mu od
powiedź podobnej trcSci jak poprzednio: ,,Pragnę i ja pokoju, 
alC' nic za pieniądze. Pozostaje do woli waszej cesarskiej iSC: 
clalC'j lub też powracać, lecz prxy pomocy pogróżek nie 

::����:,II::.�2l:[:f :I/\l�::st:Jig�,:;ii�:::,�::��::.::� 
spróbować szczęścia i uder,:yl na Wrocław. Tutaj wszakże do� 
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znal tak ciężkich strat od Polaków, że, jak później opowiadano, 
do trupów poległych gromady psów się zbiegały. 'l'ak tluma� 
czono sobie nazwę miejscowości pod Wrocławiem: P s i c  P o l e. 
Cesarz po tych niepowodzeniach roxpooxe,ć nakazał odwrót, 
wioząc do Niemiec ciała xnamienit xych ryoerxy, jako jedyny 
haracz z Polski. 

W jaki po1ób idobywano grody w wickach 'redni h? J11.ki wxór do 
na·ladowanil'l xo tawili nam obrof1oy Gloiowa? Porównaj wojny x Niemcami 
Sole lawa Chrobrego i Kny\Y"OU teao i ich W)'niki. Cxerio broniła Pol ka 
wobeo Kitmiee c.:I en ów !ie xka I! Jakim potomkiem wcco prxodka, Bo
le ln·a Chrobro10, oknal ię Boi ilw Kr:r:y.,·ou ty? 

Życie i praca w klasztorze 
Co to jot ukon? Co naxywamy kła XLorem? Jakie xna x xtkony? 

Jakie kia r.tory xnajduj:1 ię lub :majdowaly ię w na zem mieioie! Opi z 
znany oi kia xtor! Cxem róini ię xakonnik od k i�za 'u•i ckiea-o! \ry�xu
kaj na mapie Tynieo pod Krakowem, góry fswiętokrxy kie! 

Wiele upłynę ło cxa u, zanim ludzie, żyjący w dawnych 
czasach, osiągnęli ten atopiol1 oświaty i nauczyli się tych 
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Oświata stała długo na bardzo niskim stopniu. S z t u k a  cz y
t a ni a i pis a n i a b y ł a  z n a n a  bal'Clzo n i e w i ciu tylko, 
początkowo wyłącznie duchownym. Przez długie wieki nie znała 
jej prawie cala ludność świecka, nie wyłączając najwyższych 
dostojników. Byli bardzo potężni monarchowie, którzy nie 
umieli się 1)odpisać. Q:>o�iero pod koniec wieków średnich �1a
stąpila korzystna zmrnn� Znajomość pisma była tom t1"ud111ej
sza, że nie posługiwano się w niem językiem ojczystym, ale 
I ac i n q, której z trudem nauczy& się trzeba było. Nie znano 
też sztuki drukarskiej. l{ s i  ą ż k i by I y tylko pis a n e, naj
pierw na pergaminie t. j. na wyprawionej odpowiednio gładkiej 
skórze, później takie na papierze. Pisanie i przepisywanie 
ksiąg było dlugotrwaJc i mozolne. Jeśli chciano jakieś dzieło 
rnzpowszochnić i posiadać jo w większej ilości egzemplarzy, 
trzeba było do pracy tej używa& licznych przepisywaczy czyli 

kopistów. Stąd księgi były drogie i nic dla każdego p1·zys1ępne. 
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Zadowalano się wiadomościami czerpanemi ustnie, zwłaszcza od 
ludzi starych lub podróżników, którzy wiele widzieli. Szerzyły 
się więc łatwo przesadne i nieprawdziwe wieści. 

Polska, która później od krajów zachodnich przyjęła 
chrześcijaf1st.wo, a przez to później otwarła sobie drogę do roz
wijającej się na zachodzie oświaty, byta w położeniu trudnicj
szrm od wielu innych na�odów clll'ześcijallskich, z którcmi 
,;;zJ bko p1agnęla się z16,,n,�zędz1�k 1 = og,omna 

=� 
� 

Opactwo w Tyńcu. (Wedle fotogrnfji z neroplanu). 

rol� w podniesieniu kraju pod względem umysłowym i gospo
darczym odegrały zakony. Powstało ich w wiekach średnich 
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1 pracowa(,, W Polsce, podobnie jak ,,. innych krajach, najbar-

::::�t,::::i:czti�a�::i
,:��1:,i:7 benedyktyni i cystersi, później 

Bardzo rozlegle zadamo postawił sobie zakon świętego 
Benedykta (•zyli bo n o cl y k ty n i, którzy przybyli do l:>oJski w harclzo wczesnych czasach, zapewne już za Bok�słe.wa Chro-
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brego. � Do nich należały stare i sławne opactwa w Ty (1 c u pod Krakowem i ,,. górach Św i ę t o k r z y s k i c h. Przybrani w czarne habity, mnisi benedyktyf1.scy składali śluby czystości, ubóslwa i posluszel1stwa wobec przełożonych, przedowszystkiem zaś wobec opat�, który stal na czele każdego klasztoru. Zycie ich miało być poświęcone modlitwie i pracy. Reguła zakonna zawierała szczegółowe postanowienia co do 1·ozkladu zajęć zakonników w ciągu całego dnia. Po odprawieniu modłów część zakonników śpieszyła więc do prac gospodarczych, do ogrodu, do roli i rzemiosł, część zaś do zajęć umysłowych. Ogromne zasługi położyli benedyktyni, a za nimi inne zakony na p o l u  n a u k i. \\' bibljotekach klasztomych gl'omaclzono starannie dzieła dawny('h pisarzy i pomnażano je nowemi dziełami, które wychodził_\' z pod pióra zakonników, poświęcających Si(J stucljom naukowym. Inni oddawali się 
Benedyktyn: (Na pod- mozolnej pracy kopjowania. Xa starannie 
stawie Walerego Elia- wygładzonym i polinjowanym pergaminie 

sza). przepisywali kopiści ksiQgi dawne czy nowe, zostawiając nieraz wolne miejsca na początkach ustępów na barwne litery początkowe (i n i ej a I y) lub malutkie obrazk_i {mi n ja t u r y), któremi przyozdabiali ksiQgę al'tyści-zakonnicy. NajczQścioj toż w murach klasztoru wykonywano wszystkie prace, związane z powstaniem księgi, począwszy od wypra\\·ienia skóry na pergamin, a skol1-cz_ywszy pa zeszyciu zapisanych kart "" jedną caJoś6 i daniu jej oprnwy, zrobionej ze skóry i desek i zaopatrzonej metalowemi okuciami i ozdobami. Tak wyko(1-czone księgi wędrowały w świat, do innych klasztorów, do rąk biskupów i dobrodziejów klasztoru, roznosząc światło wiedzy. Kopis!a- • 
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wywodzący siQ z Cistercium wo Francji, po
zasługi około rozwoju gospodarczego dawnej 

Polski. \\' posiacllościach swoich 
zakładali oni w z o r o w e  go
sp o d a rstwa r o l n o, nic 

trudu i zachodów. 
bowiem była niełatwa. 

Pól uprawnych było mało, kla
sztory olJdarzano zazwyczaj roz
lcglemi lasami, które dopiero 
karczować nale;i,alo. Trzebiqc 

:-.. lasy i osuszając bagna, zamie
niali cystersi nieużytki w uro
dzajną glebę, której uprawą u
lepszali przy pomocy nowych 
narzędzi. Sprowadzali do kraju 
i upowszechniali nieznane do
tąd gatunki zbóż, 1•o§lin poży-

:r���;t z��������j)��:�\�(:��:�;�'l,:���� ��:��Ttll�
a
�;��c��r�C�)::·i 

a
�Ó\\', za-

win nicC'. Byli przeto doskonałymi nauczycielami ludnoil;i 
dujqcej z klasztorem, która uczyła się od nich lepiej 
rol.Q i ki-ztalcila siQ w rzemiosłach, umiC'jęt
niP rozwijanyd1 w wiciu klasztorach. Dzi�ki 
tC'mu w okolicach, w których znajdowały 
się klasztory, podnosił się dobrobyt i za

•możnoi'.;C- ludno8C'i. 
Cystc•rsi byli też cl o s k  o n a I .r mi b u

<l ow n ie z y mi. Przy klasztorach cyster
skich powstawać zaczęły i w Polsce piękne 
murowa,w kościoły, należące piC'nrntni(, do 
wielkich rzadko�ci. Budynki klasztOl'llC, 
mieszC'zqC'C' w sobie prócz cel zakonnikó,, 
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silnym murem lub wzmacniano basztami tak, 

�;e������j�
-
zc��:::���ic;:?z�'.J

1

:!�1;;�i:���� p
o

-
Twarde było życic- ,rnkonnika. Cystersi 
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kach po parę godzin zaledwie. O północy Cysters
-

(Xn podstnwie wstawali, by odprawić modły, i już o świ- Walerego Eliasza). 
11'1br,· LI. r· leje Pol•�I I 
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cie brali się do prncy, zachowując ścisłe milczenie. Bracia, nie 
posiadający wykształcenia, zajmowali się tylko rzemiosłami i ro
botami polnemi. I t.ych jednak przyjmowano do zakonu po 

Franciszkanin. (Z drjela 
Facchinettiego). 

roku próby, by przez uniknąć 
próżniaków, pragnących 

· trzymania a nic pracy w 
Później znacznie od cystersów 

powstały i przybyły do Polski dwa 
zakony: d o m i n i k a n ó w i f r a n ci
szk a n 6 w. Zwano je zakonami ż e
b r a c z  em i dlatego, że nie wolno 
im było posiadać żadnego majątku; 
członkowie ich utrzymyw!3-li się tylko 
z jałmużny. Odmiennie od zakonów 
dawniejszych, osiadali dominikanie 
i franciszkanie po miastach, które 
w czasie ich powstania doszły były 
właśnie do wzrostu i znaczenia. Za
daniem ich bowiem była głównie praca 
duchowna nad Judnością, zwłaszcza 
miejską. Podnosili ją więc przez na
uki i kazania, roztaczaJi opiekę naci 
chorymi i ubogimi. 
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O 

��i�:�
t

i 
t1

5:
m

t
i
�

i 
?je�t m\;'1�j��t:�

i

�
I

� 



51 

Opi I budowę ko't'iola wedlui minjatury! Co cię w niej r11r:i'!' Jakie !\ naj
dawniej x ukony w Pol �e'!' Gdxie o iadali benedyktyni i cy1tcr1i, a g-dxie 
franci 1kani i dominikanie! Od exego wywod:u�. ię nu:wy tych xakonó, ! 
C1y ioh nloiyeicle byli Polakami! Jakiego patrona maj� dominikanie pol-
1cy !_ J1kie t\ xa lu"ixakonów w,,-iokaeh ·r tlnioh! Po tal'aj !'!i1owidocxki, 
prxtdP.tawil'lj�c• .lynl'lc kia 1:101]' w Pol oe. 

Dawna wieś polska 

Opi r: ch:i icj!'!l� wie· poi k:i ! Cz_v dzisiaj włościanie są wolni i równo
uprawnieni x inny1fti obyu'■telami paf1stwa '? C7.3• włościanie zależni s1� od 
••iclkich wla,cioieli xiem kich! 

Dopóki zaludnienie kraju było bardzo rzadkie a ziemi 
upra wnC'j niewicie, ludność osiadta po włościach książqcych, czy 
też tych, które znajdowały się w posiadaniu Kościoła i rycer
stwa, trudniła się w znacznej 
mil'rze hodowla zwicrzat domo
wych, wypa sając stada· koni i 
bydła rog3.[ego po łąkach, po
lanaeh i pa stwiskach; zajmowa
no �ię t(•ż bartnictwem oraz ło
wiC'ttwem, któremu sprzyjały 
rozlC'gle bory. Oczywiście nic za 
ni<>dbywano również uprawy roli. 

O bok l u dn o ś c i  w oln e j, 
oddającej się tym zajęciom, by
ła_ także._ludn ość nie w oln a, 
pochocl•ąca z jel1c(),,. branych 
na wyprawach woje nnych. O sa 
dzano. j ą  najczęścic>j wpobliżu 
grodów i nakładano jej obo
wiąu-k �ciśle okre ślonej p1·acy, 
zwla!-1zC'za rzemieślniczej dla gro
du. Dla ułatwienia pracy i do
zoru, cala laka wieś oddawała Wieśniacy. (Xa podstawie Walerego 
s�r. ·zwykle temu samemu zaję- Eliasza). 

;:t:;:;�[�l}iiI,:;:�;i:?c�Tt��:�;f :�:;i;:�::i il���
e

;,���::�::�Ii� 
nn. potrzrby µ-rodu. Do dzisiaj nazwy wsi takich, jak: Szczyt-

') łagiew naczynie drewniane do przechowywania płynów 
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niki, Kowale, Łagiewniki, Picka1·y lub Szewce wskazują na 
zatrudnienie swych dawniejszych mioszkallców. 

Zwolna wszakże, jak rozrastały się osady i trzebiono lasy, 
przybywało ziemi uprawnej. Coraz większa też część ludności 

poczQla siQ oddawać uprawie rnli, 
,,o) posluguj:10 się d!'ownianom radiom 

7 o/- lub sochą, coraz więcej tei upra
wiano zboża, którnm okolice uro-
dzajne zaopatrywać mogły obszary 

Radło.j
ak:1�us!/:�·:::;!��ka Bu- ;:���;;ww t1J�l��\gl�-��i ��,0��:,1;: 

bydła traciła dawno swc znaczenie, aczkolwiek ciągle jeszcze 
była dość znaczna. 

Pieniędzy mato posiadano na wsi, bo niezawszo było ich 
potl'Zcba. Handel był slaby, odbywał się głównie wpobliżu 
grodów, w podgrodziach. Tam też ;rnczQly odbywać się t a r g i . 
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,,. grodzie lub jego pobliżu. I tu jednak wicie rzeczy można 
było nabyć lub sp1·zcdać nietylko za pieniądze, lecz także za 
cenniejsze przedmioty, zwłaszcza za skóry i futrn zwie1·ząt 

Zarówno panu wsi, jak księciu uiszczał wieśniak cl a n i n ę ,  
prawie zawsze nic w pieniądzach, ale w zbożu, bydle, nabiale lub 
skórach, oraz wykonywał pewne posługi. Znaczne były zwłaszcza 
uslug·i dla paf1stwa: stróżowanie po grodach, napl'awa i bu• 
dowa dróg i mostów, za1·ębywanie dl'óg w lasach, gdy naszedł 
nieprzyjaciel. Pan wsi wzamian za ziemię, jaką mu książę na
dal, i korzyści, jakie czerpał ze wsi, miał jako �lówny obowią
zek służyć wojskowo księciu na każcie jego zawołanie. Tq drogą 
zamiasl dawnej dl'użyn,r powstawało rycerstwo osiadłe na ziemi 

Jakie \\'"ie :majdowaly ięolrnlo a-rodów, Poi:ówuaj dl'lw11 radloi dxi
•iej xy plull! Coto je t hirndel xamieun:,'' Coto \d1miny! Prxypomnij, tlO 
wie x o grodr.ie. Jakit ob0\Yi11r.ld miał wlo'oianin wobe pafi tll'a w wiekach 
·r dni('h ! Do oxego obowi�r.any był r_yccrr. ! 

Sprowadzenie krzyżaków do Polski 

W J.:a:i: na mapi1,,1: 8h\ k, \\'ielkopol Leę, lnow xo, 11'.rakow I.ie i Sando• 
micr kit! Wy rnltaj Pru 1 i Podia it! Gdxio 1�:i:y xiemia Cholmil1 ka i r.t 
di.i' nalc:i:y do Pol ki! Prxypomnij, jaki♦ obowb!xki nakładała na r.akonni
ków r gula r.akonu. Co wi x o Turkach! 
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�l����itl�it!�llf i��iiit�����} 
�:�r ;:..a''. 1��1�i':i�t �cl is�;.:,� ;;i,::,;:,'.;.�f/ '�;J,.��:t;�: wsmy-
nali prze-riw nim bunty, zapominali o chwalebnej trad�·cji Bo-

lP:;
l
m;�:)czascm poczęły Polskq wielkie niepowodzc-

ni4 zr,,·n�t1·zn{' północnym i wschodnim dawały si<:,: 
zwłaszcza we znaki najazdy' pogaf1skich 
ludów sąsil'dni(•h, jak P1·u s ó w  i po
krC'wnych im J a  cl ź w i n gó w ,  osia
dłych na dzisiejszem Podlasiu .. Jadźwin
gów udało siq wprawdzie poskromie:, ale 
pl'Zl'Ciw Pnisom siły władcy zagrożo-

::1f �i�i;:,:��:i:�,\�;:,';r:i,'i����:.:���; 
do trwalej obrony granic północnych 

��I�!a!�:f:}:,'.:;!i,',�:�;e�!*l��r�:���� 
radą, jak si� zdaje, :-.;'iemców, bawią
c·yeh na jego dworze, zwrócił si� Kon
rad do niemieckiego z a k o nu 1·yt·er
s k it'go 'xa j św i Q 1 sz e j  :\la 1·j i Pa n
ny z zaproszeniem przybycia cło Pol
ski i podjęcia si,� obrony jej p1·zl'ei,, 

Konr_ad Mazowiecki. (Z pic- Pni�om. 
('zę<>i. Xa podstawie Walc- Zakon ów, zwany w PolSCC' 

rego Elia�za). ż a(' k i m, od c:zarnych krzyżów, 
n�·eh na białych habitach i plaszezach, 

piC'1·wotniC' na celu obronQ Ziemi 8w. pl'Zed Turkami. Krzy
prócz zwyklyeh ślubów zakonnych, składali przyl'zc
walczyć będą za wia1·ę, nosili zbroję i Ol'QŻ i odda

wylą<'znie zaj�ciom rycerskim. Rychło wszakże p1·ze
swq dzialalnośc- z Ziemi św. cło Europy, glo;-;ząc, że 
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zamiast niewiernych Turków zwalczać tu będą i nawraca(' pogan. 
Były to jednak tylko pozory, bo w istocie krzyżakom nie 
chodziło o sprawy wia1·y i Kościoła, leez o zalożPnie sobie wła
snego paflstw� 

Skwapliwie przyjęli te-i kl'zyż:acy nieopatrzne wezwanie 
ksiqcia polskiego, który w 1226 1·. nadał im z i e m  i ę C h c ł m i  (1-

k ą i hojnie ich wyposażył, naklada
jĄC' na nich obowiązek zwalczania Pru-
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równo zie-mia Chelmii'lska, jak i sami 
krxyiao • oraz ziemie przez nich zdo
bylc ,:aleicć b�dą od niC'flO i od Pol
i:1ki. Tymc1a om krxyiacy, nie cofają(· 
sit; nawet pn:ed fal zer t.wom dokumen
tów, xabexpi c,:yli HObiC' jui xgóry u ce
sarza i papieża formalną nioza,Icx;no�ć: 
nic wyNtępowali nal'axif• z tem wobee 
Konrada, chcq<' aią pnedewaxystkiem 
wxm c na illl. !_!) 

K1·0J.: xa I-rokiem cxynili więc , o
st!�py w Pru ach, kon:y tajc}C niel'aX 

.... :�.�-�::t "'. 

1

ttiiiłJI�.����;f � i: 
zamki, które zabezpieczały im panowa

nie nad zdobytą ziemit1, i pod i('h osłoną osadzali tam ko
lonistów, sprowadzanyth z Niemiec. W ten sposób nietylko wy
tępili dawn.vch Prusów, ale zabrali im ich imię: Prnsakami za
czqli się bowiem ztzasC'm nazywać osiedli w Prusach przybyszf' 
niemieccy. 

Cwm il;! 1·óinil xnkon ryctreki od innr<"h xakonów".' Jak i� odbiło 11:1 
Pol�oe "prou„dunie kn:yiaków ! Opiu trój knyi•k•! Co i_ l'lt•lo x 1:io: 

§;:·.i��it1:J�:::�];::';E;t]�r���l�i�i1t).gt�r,�;.::.�f ii::{f �{�
podxii;il11 dokonanego przez Bolefllawa Krxywouió!IP••o � 
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Tatarzy 

Co ,;.i,rszall'ś już o Tatarach'? Czr Tatarzy miel-zkają dziś \I' Polsce? 

Jedną z największych klęsk, jakie spadły na PolskQ w cza
sie rozhicia dzielnicowego, byly•napady tatarskie. Tatarzy, nie
znani przedtem w Europie, pojawili się wówczas po raz piel'w
szy najpierw na Rusi, którą zdołali na długie wieki ujal'zmić, 
przez Ruś zaś skierowali się do Polski. Poprzedzały ich wieści 
o mordach i okrucieflstwach, których się cłopuszczali, o srogim 
i odrażającym ich wyglądzie i nieznanych dotąd w świecie ('hrze
ścijaflskim obyczajach i sposobie wojowania. Twarz o :i.óltawej 
cerze cechowały wystające policzki, mały nos, niewielkie skośne 
oczy, powieki wysoko podniesione i mały bal'Clw zm·oflt. Włosy na 

Tatarzy. (Wedle „Legendy o św. Jadwidze"). 

głowie podgalali i splatali w warkoczyki zawiązywane za uchem. 
\\'zro�tu byli niewielkiego, o nogach małych, wykrzywionych od 
ciągłej jazdy konnej. 

Do jazdy konnej i strzelania z luku zapl'awiano ich od 

l :,�i�::�J:� �It�t:}Iit�:;.1ri :::�!:;�;: ,����!;i;,i,Pi;�J;1� 

;�;}:])Sf };.��lf :���;I;�::i:i;f :1��:i�:f :i�·;����e;�: ;,�:�;:iź
W stosunku do obcych cechowała ich chytrnść, przcbic• 

����j::,��f :::i;1�:.���.,�f �;;��:::.:t;�;i.:,����,::�:��:r���ii'.:rf: 
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przytem nikogo, bez względu na 
zagal'lliali wielkie masy ludu w 
niewolników do robót, lub też, by na 
musić wysoki okup. 

Władca Tatarów zwal się eh a n e m  i cieszył się ślepem ich 
poslusze(1stwem. On też prowadził ich na dalekie wyprawy wo-
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ludności k1·ajów napaclnię1ych wolno im było bezkarnie dopu
szcza6 się wsz0lkich zbrodni i okruciellstw. To też mówiono słu
sznie, żo gdzie pl'zejdzic koll Talara, tam t1·awa nic u1·ośnic. 
Czego bowiem unieść ze sobą nie mogli, palili i niszczyli w spo
sób barbarzyllski. Nic przepuszczali nawet zbożom na polach. 
Szlak pochodu tatarskiego znaczyły zgliszcza osad i trupy po
mordowanych, a okolica, którą nawiedzili, stawała się na całe 
lata pustynią 

Opisz wygh\d '!!;(tan)\\·, ich ł:lp�sób Ż)�i� charrikterł 

Bitwa pod Lignicą 

W!<każ na mapie Węgry, Ruś, :\lalopolskę, S1i1sk, Lignicę! 

Gdy w l". 1241 rozeszły się wieści, że (•h a n Ba t u na czele 
wielkich hord Talarów n1szyt przez Ruś, by najechać Polskę 
i \Yęgry, padł postrach na mieszkallców tych krajów. Kto mógł, 
chronił się w porę w niedostępne lasy, uwożąc z sobą dobytek, 
w przekonaniu, że wszelki opór jest. daremny. \\' istocie leż 
próby, jakie czyniło rycerstwo polskie, by powstrzymać najezd
ców, �kof1czyly się niepowodzeniem. Powodem tego była za
równo przewaga liczebna Tatarów, której sprostać nie mogły 
siły rozbitej na dzielnice Polski, jak również nowy ich i nie
znany sposób wojowania. 

Odziani w skóry, siedzqc na małych, zwinnych i szybkich 
koniaeh, po1·usz<1.li się Tatarzy znacznie szybciej i łat.wiej od 
zaku!Cgo w ciężkie zbl'oje ryce1·stwa. Doskonale tC'ż posługi
wali się lukiem. Uszykowawszy się w wielkie półkole, zbliżali 
się do przeciwnika szybko i wśród przeraźliwego wycia 
i okrzyków zasypywali go już zdała C'hmurą strzał, raniąc 
i zabijając zwłaszcza konie. Sprowadzało to 1aki zamęt 
w SZC'regach rycerstwa, że w walce wręcz trudno mu było sprO· 
stać obrotnym i zwinnym Tatarom; z łatwością unikali oni cio-
sów, chowając się błyskawicznie pod brzuehy kollskic, a nawet , 
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straciwszy konia, walczyli dalej zacieki<'. Rycerz zaś, po utracie 
wierzchowca, wydany był na lup przeciwnika z powodu zbroi, 
która utrudniała mu ruchy. Półkolisty i-;zyk Tatarów umożliwiał 
im nadto otoczenie przeciwnika i dostanie się na jego tyły, co 
dopełniało klęski. 

Xiepo·ws11·zymani też ciągnęli Tatarzy pl'zez )lalopolskę ku 
zachodowi na Śląsk. Włada! nim wówczas He n r y k  P obo ż n y ,  
najpot�żniejszy z książc)I polskich, b o  w 1·ęku jego prócz Ślą
ska znajdowała się Wielkopolska i ziemia Krakowska. Zgroma
dziwszy swoje rycerstwo, zagrodził 1-Icnl'yk Tatarom drogę pod 
Lign i cą Po krwawej waiC'c, w której sam książę bohaterską 
śmierć 1.nalazl, odniegJi Tatarzy zwycięstwo; rozpęd ich jc,dnak 
zoRtal złamany tak, że nic pociągnęli już dalej na zachód, lecz 
,opuściwszy Pol kę, zawrócili do swych siedzib. �ie skollczyly 
się wszakże na tem ich najazdy, które ponawiali jeszcze kilka• 
krotnie, pusto:-ząc zwłaszcza ziemie �lalopolski, graniczącej z Ru
sią. Tak daleko jednak, jak w czasie pierwszego napadu, nigdy 
już nie sięgn�li. 

Sk:\d priybyli Tatany do Pol ki? Jak <lalclco dotarli! 11e razy pono
'"ilr !'!ię i('h najudy? Jale walcxyli Tatarxy? Jakicmi xililrniami władał !len• 
ryle Poboiny ! Zapamiętaj da11 bitwy pod Liink:\ ! 

Nowe osadnictwo w Polsce 

Odk:\d xa<'xynnj•\ ię dxi jC' J>o\ lei dxiclnicowej ·� Wymieli najwainioj H, 
xna11e ('i do111id, x<larxcnia t"F(O okr• u. Jak wycl:\dala dawn11. wi"' poi ka? 
Jaki" powinno'('i inir:li wlo'ciani ! 

Cz_asy Polski dzielnicowej nie przeszły wszakże i bez ko
rzyści, zwłaszcza na polu gospoclarczem. \\'ywolala jo zmiana 
stosunków. Xa obszarze, gdzie dawniej władał jeden potężny 
monarc-ha, rządziło tornz kilkunastu książąl, k16rzy marzy& na
wet ni€' mogli o dochodach takich, jakie cz<>rpali ich dziadowie 
z całego, rozległego paflstwa. Skof1czyly si� zwyci�skie wyprawy, 

f :I{f 1�I::��1�l\�If I?f /Jr ,i��f �ll1;iiJi:i:�c;?;i� 
g?dnej stopi€', wyposaż:J•6 córki, a darów, gdzie potrzeba było, 
1110 skąpił;; prawie zaś wszyscy Piastowi(' hojną mieli rękę. 
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tyrhczas. Przykład dawały mu zakony sprowadzane do Polski. 
Zakonnicy widząc, że w Polsce wiele jest ziemi nienależycie upra
wianej i stąd małe dającej dochody, zaczęli u1·z11dzać swe po
siadłości na wzór krajów zachodnich, z których przybywali, 
i Spl'owadzać stamtąd osadników. T książęta więc poczęli szukać 
wzorów lepszej gospodarki zagranicą, zwłaszcza ,,. pob liskich 
:Kicmczech, i urządzać swe włości wedle tamtejszych przepisów 
i zwyczajów. Nazywało siQ to urządzeniem wsi dawnej Jul> zało
żeniem wsi nowej na p r a w i e  n i o m i e c k i o m. Czasem wp1·0-
waclzano nielylko, prawo, a le i osadników przybyłych z Xiemiec. 
Bardzo często wszakże na prawie niemicckicm osadzano czyli 
I o k o w a n o miejscową ludność polską. 

Lokacja wsi odbywała się w ton sposób, że właściciel wsi 
umawiał się z jakimś przedsiębiorczym i obrotnym człowiekiem 
o jej przeprowadzenie oraz o ściqgnięcie osadników i zalo mia
nował go jej naczelnikiem czyli s o l  t )'s e m. \\' umowie 1ej pan 
przyrzekał, że przez pewien czas, zazwyczaj kilkanaście lat, 
nowi osadnicy będą wolni od wszelkich ciQżar6w wobec niego, 
by 1cm lepiej mogli siG zagospodarować. 7\'a czas późniejszy 
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wyznaczano; wy liczano toż dokładnie obowiązki, jaki(' będą 
mieli wobec ksiQCia. Były ono znacznie mniej:-;zc od tych licz
nyd1 ciężal'ów i posług, jakie dawniej ciążyły na ludności wiej
skiej. Jeśli wieś była własnością prywatną, nie książęcą, pan wsi 
musiał siQ przedtem wystarać o zwolnienie przez księcia p1·zy
szlych osadników od wszelkich ciQżarów dawniejszych, oraz 
o pozwolenie używania przez nich prawa obcego, niemieckiego. 
Umowę taką spisywano na piśmie jako I. zw. p r z y  w i Ie j I o• 
k a C' y j n y. który sołtys starannie przechowywał, bo przywilej 
1en ubezpieczał prawa i swobody nowej wsi. 

Po zawarciu umowy sołtys sprowadr.al osadników i odda
wał im dokładnie wymierzone grunta. Każdy z kmieci otrzymy• 
wal zazwyczaj Ian (30-40 morgów), sołtys zaś dostawał dwa 
lub 1rzy lany, a nadto karczmę lub młyn oraz prawo do polo
wania i rybołówstwa. Sołtystwo było dziedziczne. Do sol1ysa 
należał też wymiar sprnwicdliwości, tak, że wi(lś, rządzqca się 
swojem wlasncm prawem, była teraz niezall'-żna od pana. Po 
oplareniu czynsw, kmieć wolny i niezależn)· mógł pracować 

• tylko dla siebie i pomnażać swój mają1ek. Rosia też zamożność 
i dobrobyt. kmieci, ale i wsi miał się teraz lepiej niż popi-1.cd· 
nio, otrzymujqc stały w pieniądzach. To też przy· 
kład książąt i klasztorów wn('t naśladowat również kler 



59 

świecki, biskupi, a wreszcie i rycerstwo. Coraz więcej wsi loko
wano na prawie niomieckicm. 

\\'sie kolonizowano pi-zyb1·aly nowy wygląd. Domy 
budowano po obu stronach ulicy, biegnącej śl'odkiem 
Kaidy dom otoczony był ogrodem. W micjsru, gdzie wznosił 
się kościół, ulica ta 1•07,szerzala się, tworząc t. zw. nawsie, przy 
kt6rf'm rozmieszczano także kramy i jalki. Poza domami cią
gnc�ly się pola orne, uprawiane lepiej niż dawniej, nietylko przez 
sprowadzanie nowych, ulepszonych narzędzi rolniczych, ale też 
przez n o w y  s y ste m up 1·a w y, z w a n y  Lr ó j  p o l o w y m. 
Dawniej uprawiano kawal roli póty, póki się nie wyjało
wił, porzem zostawiano go na długi czas odtogicm i szukano 
nowyrh gruntów pod uprawę. Wymagało to wiclC' ziemi dla jed
nego gospodarza. Teraz 1wzyjęto nowy sposób gospodarowania. 
Cały grunt dzielono na trzy części czyli pola, na kaidem siano 
na zmianę jednego roku zboże ozime, na drugi 1·ok jare, trze
C'irgo zaś leżało ono ugol'cm. Dzięki temu na mniejszym niż 
dawniC'j kawale ziemi mógł teraz gospodarz osiąga<: lepsze zbio1·y. 

Sk�d czerpano wxory do kolonixaoji! Cum róinily ię powinno'oi wlo
Ś('ian wtti ix>l ki j od powinno·ci wlo'oian wi'!i kolonlxowanJoh! Opi z prze-
1>rowadxtnie lokaaji! Jakie prawa 1>0 iadal olly? Jakit prnwa ma dzi' ol
tya lub wójt na w i! Kto obra al ox•·oiej pienh1dxem: \I' io kolonizowane 
cxy dawua wie· poi ka, Jakioao .r temu uprnwy pól uiywa ię dxi iaj ! 
Dla('xt,:o y tem trójpolow)' xo tnl xarxuoony! Coto :\ l!boia ozime i jare'!' 

Lokacja Poznania 

Wi-każ na mapie Poznali i rzekę \\'artę ! Kiedy pow:-<talo bi�kupstwo 
w Pozrrnniu? Jak wygl:vla dziś rynek J>0znal1ski? 

W podobny sposób jak wsie, I ok o w a n o C'zyli osadzano 
na prawic niemieckicm także i mi as t a. Ki;iążęta przenosili na 
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rozwój, a sobie większ<' dochody. Do miast, które wcześnie sto
sunkowo uzyskały prawo niemieckie, nalC'żal także Po z n a (1, 
stoli1·a \\'ielkopolski, lokowany w r. 1253 przez książąt Prze
my:--lawa r i Bole�lawa Pobożnego. Podczas jednak gdy 

�'.�;'�\::�:f����i�Irtb:���0'.'�;���;'����ć·�!�:.Ei�:;,11:;��?� 
Xl'C'11,::r:tą wielką, zamknię1ą od wschodu Wal'lc.\, a od zachodu 
11·::r:gór,;f'm umocnionem przez gród książęC'y. 



T 
60 

Ponieważ w$zakżC' upatrzony pod nowe miasto obsza1· był 
własnością biskupa poznai'iskiego, przeto książę Przemysław 
wykupił go najpiei·w z rąk biskupa. Jednocześnie- z tem zezwo
li! biskup na wzniesienie dla lokowanego miasta osobnego ko
gciola pa1·afjalncgo, zbudowanego później pod wezwaniem .\larji 
;\lagdaleny. Dopiero po uk.ollczeniu tych przygotowa(1 polecili 

książQta pl'zyszlemu wój
towi miasta, Tomaszowi, 
zająć !-.i� osadzeniem no
w('go Poznania i wydali 
mu obszel'lly przywilej 
lokacyjny. Zapcwninli oni 
w nim miPszczanom po
znafl�kim p1·awo wolnego 
handlu na wszystkich 
ziemiach obu książąt, u
wolnili ich od opiaty cel 
i nadali miastu, prócz 
znacznego obszarn ziemi 
we wsiach okolicznych, 
także p1·awo 1·ybolówstwa 
i stawiania młynów na 
rzece \\'arcie na p1·ze
strzcnijedncj mili. \\'ó jt, 
który w mieście spełniał 

- :,�si:
a

���:��m:� :i,�\�·= ;,��
opatrzenie.\\' pierwszych 
też latath mieszczanie 
wolni być mieli od opiaty 
czynszu, który przypadał 

Dzisiejszy ratusz poznański. (Wedle Paj- panująremu jako wlaści-
zdcrskiego: Ratusz poznallski). {'ielowi miasta 

Niezwłocznie przy
stąpiono do wylyrzenia ulic a wzdłuż nich parcel ziemi, na 
któr�·ch stawać poczęły domy mieszczan. Wytyczono też obszerny, 
czwol'Okątny rynek. W północnej części 1·ynku budować zaczęto 
siedzibę władz miejskich, ratusz. Istnieje on dzisiaj, ale nie 
w pierwotnej średniowiecznej postaci, gdyż w czasach później
szych uległ rozszerzeniu i przebudowaniu. Szybko poczc;ly 
wznosić się domy mieszczan, a Poznali, oloczony opieką swych 
ksh!żąt, rósł w zna<;zcnie i dostatki, 
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Ciem ię róinil �·ójt od ollr • w•dle pru•• nitmieokieiO ! Do oxea-o 
�luiyl ntu x? Z jalcieh cxa ów poahod:ii rntu 1. w n• xem mi "cie! Co to 
jet olo! Po 1'1.rajeie ię o widoki :ubytków Po:r:nani:1 i ur:u1,dioit w Ida
ie ich wy tau·.! 

Wymi•il znany h ci dotlld 'wi�tyoh poi kich! Co to j t legenda! Ja
ki xna z legendy! Pr:r:y1>0mnij, o:iem były Ida xtory w wi kaoh 'rednioh. 
Jaki• było wóu·eza xnacxenie łaciny? Wr zutaj 1u1 mapit rxekf:! Dunejeo 
i Btary S�oJ. ! W kai Węiry ! Co wie x o dawni j zy h to untaoh Pol ki 
z Węgrami! 

\\' czasach rozbicia dzielnicowego zajaśniało w Polsce praw
dziwym blaskiem glQbokie i szczere życic religijne. Klęski, ja
kie spadały na ojczyznQ, zwracały corar. czQgciej my81 Judzką 
ku Bogu. W kościele szukano pomocy i ratunku. Kigdy też 
Polska nie wydala tylu świ(i'.tych co wówczas, gdy żył św. Jacek, 
św. Salomea i św. Kinga. Światłe duchowielistwo, śpieszące co
raz <'ZQściej po naukę zagranicę, dbało o to, by język polski, 
który i tak ustępować musiał przed panującą wledy w całym 
8wi<'cio łaciną, nic został cloreszty wyparty, nawet z kościoła, 
prz<'z obcych, :Niemców, osiedlających się co1·az gQścioj w Pol
SC<'. Ażeby podnieść i umocalnić.- lud, głoszono liczne ka z a n i a, 
i to w dostępnym dla wszystkich, oj c z y s t.vm j ę z y k u. �a 
polu kaznodziejstwa polskiego zasłużyły się w�rbitnie zakony, 
zwla:-zcza zaś franciszkanie. Xiemniejszo wszakże zasługi dla 
j�zyJsa polskiego położył żeilski zakon klarysek, głównie dzięki 
wielkiej ich świqtoj, księżnej Kindze. 

Li<'znie garnięto się wówczas �do zakonów. Pociągała zwła
szcza wlelu r egu ł a  św. Fr a n cis z k a ,  każąca głosić i czynić 
milosirrdzie. \\'stępowali do klasztorów mlodzicl1cy i dziewice 
najznakomitszych domów, zachęceni przykładem dworów ksią
ż<;cyl'h. Najjaśniej świecił zaś w tym względzie dwór krnkowski, 
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k ieni. Dxięki jej staraniom rozlegały się w kla:,,ztorze sądec
kim pi e ś n i  n ab oż n C' p o  Is k i e ,  rnzchodu1ce się później po 
c&ł •m kl'aju. Tam toi spisano pierwszą księgę w języku poi
kim: był nią przekład psałterza czyli zbioru psalmów Dawida, 

zawartych w Pi miC' św . 
. Jui: za iyoia otaczał Kingę urok świętej, a z pamięcią joj 

zlącxyly i wdtiqoxne wspomnienia o opiece, jak,1 otaczała zie
mię polską. Zdarzyło się raz - opowiada legenda o św. Kin
dze - że> udała się ona na Węgry dla odwiedzenia swoich ro
dxiców. Bawi.-1c··ram, zwróciła siq do ojca swego, króla Beli, 
z prośbą, aby darował jej jeden szyb soli, której w Polsce było 
wówczas niewicie, a na Węgrzech poddostatkicm. Na prośbę córki' 
król łaskawie się zgodził, a wówczas Kinga, stanąwszy nad szy
bem, wezwała pomocy Bożej i wrzuciła well pierśtiei'l, na znak, 
że bierze go w posiadanie. Po pewnym C'zasie, gdy zaczęto szu
kać :;oli ,1· Bochni pod Krakowem, w pierwszym ziomie soli. jaki 
wydoby1O, znaleźli górnicy - jak głosi legenda - ów pierścień 
księżny, w czem widziano powszechnie znak, Xe dzięki modłom 
Kingi Polska wzbogaciła się rozleglemi Xllpami solnemi. 

W jeki !po ób Kościół w Polsce przyczynił się do rozwoju języka 19,ol
ki•Q'o i dlaCUQ'O! 

Po tar•j ię o widooxli:i kopalni wielickiej! Jakie znasz kopalnie soli 
w dxi,i.ioj x j Pol ce'! 

Władysław Łokietek 

W 11:ai n• m•pi Bruidenbur&ję ! J•k• ludno4ć xo.mie xkiw•la j� pier• 
-..·otnie i co ięxni,etalo! Wymi fipoxnanyoh dot�d króló1'•pol kioh!W tai 
Czechy! Jaki ród p1mo11•!'ll w Cieohach? Gdiie lei:, Kujawy, Bieradi, tąciyeo. ! 
Co ly uld o Oj owi•! Przypomnij obrxęd koron•oji Chrobrelio! 

\\'śród ciężkich losów, jakie przechodziła Polska dziolni
eowa, coraz bardzi0j umacniała siQ w narodzie myśl o koniecz· 
ności zjednoczenia Polski i przywrócenia królestwa polskiego. 
Droga wszakże cło tego celu nie była łatwa. Stawali na prze
szkodzie tak obcy, coraz bardziej mieszający się w wewnętrzne 
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Ie w s k ą  w Polsce, władca wielkopolski P r  z e  m )' s I a w ,  zginął 
wnet po koronacji z ręki zdrajców, podburzonych do tego czynu 
przC'Z margrabiów brandenburskich, wyciągających 1·ękę po 

ościenne ziemie polskie) 
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Długo też spo1ykaly niepowodzenia księcia kujawskiego, 
Władysława, zwanego z powodu małego wzrostu Łokietkiem, 
który podjął walkę o zjednoczenie Polski. I{ r ó I c z e s k i  W a
eł a w, opanowawszy Kraków i Po
;mall, w y p ę d z i ł  Ł.okict k a  na
wet z jego dziedzicznych ziem. 
Czas jakiś chronił się mężny ksią
żę w różnych stronacl1 kraju, pró
bując stawić opół' Czechom. Poda
nie niesie, że schronieniem jego 
były groty Ojcowa poci Krakowem. 
Próżne to jednak były wysiłki. 
LokiC'tC'k musiał wkof1cu kraj opu
ścić, a Wacław, podbiwszy znacz
ną ez�M Polski, k o r o n o w a! s i ę  
w Gn i eźn i e  n a k r  ó I a p o  I
sk ie �,0. Było to jednak królestwo 
polskie tyfko z nazwy. 
bowiem r z ą cl z i I i 
P o l s k ą  Cz e s i  i �i e m c y ,  po
pierani przez Wacława. Xad całym 
kraje

��:c�;�i!�}�il�i:�eE�
1

:�:\���:� Przemysław li. (Wedle Piekosill-
ny ujM na wygnanie, nie trncił skiego: Pieczęcie polskie}. 
jednak otuchy na 1ulaczce. Pod-
jął starania o pomoc u papieża i na Węgrzech, a wróciwszy z nie
licznym pocztem rycerstwa do kraju, zaczął piędź po piędzi od
zYskiwal' ziemię ojczystą. Coraz liczniej garnęło się dof1 l'yccr
stwo i lud, zniechęcone do panowania czeskiego, aż wreszcie 
poddał sie mu Kraków. 

lłyeh-la śmierć Wacława czeskiego i jego syna ulat,wila po
stępy Łokietka( Umocniwszy się po kilkulotniem panowaniu w .Ma
łopolsce, zwróch się Łokietek do Wielkopolski, która również 
prze8zła teraz pod władzę niestrudzonego i mężnego monarchy. 
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Pr z r z w I o ż e n i  f> k ó r o  n y  k r  61 e w  s k i  e j. Starania o ko-
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�lalej pretensje do tytułu króla polskiego, oraz sprzymierzeńcy 
Jego a wrogowie Łokietka, krzyżacy' Wreszcie jednak zabiegi 
POl!-kic• uwiei'1rzone zostały pomyślnym skutkiem. 
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Xa wieść o tem radość zapanowała w Polsce, Poslanowiono 
odbyć k o  ro n a c  j � w K 1· a·k o w i o ,  który był wówczas stolicą 
Łokietka i największem miastom w Polsce, w tej katedrze, w któ-
rej s
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opowiada w „Dziejach Polski" Długosz - przybyli do Krakowa 

przedstawiciele wszystkich 
stanów, prałaci i panowie 
przedniejsi królestwa. Jani
sław, arcybiskup gnioźnief1-
ski, w asys1encji biskupów, 
,Jana Muskały krakowskie
go i Doma!'ala poznaflskio
go, po odśpiewaniu uroczy
stej mszy św. namaścił w ka
tedrze krakowskiej księcia 
\Vladyslawa Łokietka na 
króla, a żonę jogo, księż
nę .Jadwigę, na królow� 
Polski i u kOl'OllO\\'al ich o
boje koronami kl'ólcwskie:• 
mi, w obec-ności licznego 
grona starszyzny, panów 
p1·zcdniejszych i niczliczo· 
nego rycerstwa. Dzieli ten 

Władysław Łokietek. (Wedle fotografji cały obchodzono UJ'OCzyści
v z obrazu Jana )latcjki). i z radością powszechną. 

"\'azajutrz zaś po ko1·onac .. 

król Władysław, przybrany w strój królewski, objechawszy naj· 
pie1'\\' miasto, udał się wraz z prałatami i panami na rynek 
krakowski i zasiadłszy tam na majestacie, wśród mnóstwa zgro
madzonego ludu, odebrał hold i przysiQg� wierności od mie-
sz
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wilcjowana prawem koronowania królów Polski, by go już na 
wicki zażywać. Postanowiono też jednomyślnie, by w g1·odzie 
krakowskim, jako najwarowniejszym, przechowywana była ko
rona i inne godła królewskie, których niepodobna b),10 ustrzec 
"'. o�ad1:ie .gnie�-1�C'l1skicj, niez:loln�j do.obrony w ra�ic na1�aści 
rneprzYJaC1clsk1o/. Od tego tez dnia \\ laclyslaw Łokietek, pko 
król Polski, od wszystkich poddanych królestwa polskiego od· 
bieral dowody największej czci, miłości i pełnego bojaźni usza• 
nawania. Ci zaś, którzy natrząsali Si� przedtem z jego losu, 
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gdy jako wygnaniec tułać się musia� po krajach, później z naj
wyższą czcią i pokorą chylili ię u Jogo tronu". 

Odk�d Kraków był "°lównem mia tem Pol ki! Gdxi• rexydowali kró• 
Jo,de pol,oy! Gdxi i! ich sroby! Co oxna xal11 koronacja t�okieBrn! Ki dy 
koiin11 ię dxieje Pol ki d:t.iclnieowej ! Jak długo lr�•al okrQ dxi lnieowy! 

Po1tanj ię o widooxki OjcO'I•••, Wawelu, katedry na Wa1'•elu! 

Bitwa pod Płowcami 

.Lecz krxyiackiego gadu nie ua-1• 1t xe 
Nilu ni iO�cin�. ni pro·b-,, ni dary; 
M11lo:i Pru akii :'>111.xow u cary 
Ziem, ludxi, xlota w pohn�li rnu w pa xoxę? 
On wi oxni a-lodny, hoó poiarl tali: wiele, 

• resztę na x1, roxchdara 1ardxiel •. 

At/0111 ,,·ck"cu· · ,,G1·f)J,rn" 

Jakim zakonem byli kny:iao1 ! Kto i Id dy prowach:il ich do Pol ki! 
Jak trr.yiac-y 1aohowywl'lli it.:i po x�tkowo wob c Pol 11:i !' Z kim najpiorll' 
wakxJli !' Jaki kraj opanowali ! Jaki� xiomio nazywamy Pornon�m ! W kaX 
Gdl'l.ń!llc, Rrandenburaję, \\'ęsry, Litwq, Gniexno, Sieradz, Kali x! 

\\' czasie, gdy Władysław Lokiotek pracował nad zjodno
ezPniem Polski, zakon krzyżacki, sprowadzony przez Polaków 
i 1wzy ięh poparriu wzmożony w potęgę, zwrócił się zcl1·adziecko 
przeciw Polsce, Dokonawszy podboju Prus, zapl'agnQl i krzy
żacy pos iąść ziemio położone po lewym brzegu Wisły czyli Po
morzr; należące do Polski . Xapaść margrabiów brandenburskich 
na Gdal1sk ułatwiła im podstQpne osiągnięcie lego celu. Do
wódca bowiem zamku gdafiskicgo, nic mogąc oprzeć s ię o wla
�mych sil:ich Brandenburczykom, a nie spodziewając się rychlej 
pomoey od Lokiclka, zwi·ócil się do krzyżaków o posiłki. Ci 
przysłali je ch�tnie; gdy jodnąk nieprzyjaciel odstąpi! od mu-
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na Pomorze; za zwrot jego zaś zażądali olbrzymiej sumy, prze
kraczającej znacznie wartość zagarnionego kraju. 
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przez sąd papieski, którego wyrok pl'zysądzil Polsce zwrot Po
morza. Krzyżacy jednak nie myśleli poddać się temu wyl'okowi 
i porozumieli siQ dla wspólnego działania przeciw Polsce z wro
giem Łokietka Ja n e m ,  k r ó l e m  c z e s k i m .  Ten zaś, tytułu
jąc się królem polskim, groził, że pozbawi Łokietka korony 
i podobnie jak Wacław, sam tron polski obejmie; przeclewszyst
kiem zaś z a g a r n ął i p r z y ł ą c z y! do Cz e c h  p r z e w a ż n ą  
c z ę ś ć  Śl ą s k a. Król polski przeciw sprzymierzonym krzyżaT 
kom i Czechom szukał oparcia w przymierzu z księciem litew
skim Godyminem, oraz z królom węgierskim Karolem, k1ó1:y 
był ';;�:1�;}e!� �f:;:�l�t

1
1�i�

io
7��asy o odzyskanie ziemi pomor-

skiej. Krzyżacy jednak, którzy byli wtedy największą potęgt! 
wojskową w tej części Europy, nie pozwolili wyrwać sobie łupu, 
a co więcej, napadali i pustoszyli nielitościwie ziemie polskie. 
\V pochodzie swym ni�zczyli wsie i miasla, palili i rabowali ko
ścioły, wycinali w pie(1 ludność. Xanic się nie przydawały prośby 
i zaklęcia, by jako słudzy Boży oszczędzali chociaż kościoły. 

(Napróżno błagano i.eh "'. Gnieźni'.3 o us:'anowanie katedry arcy_
'-biskupiej; złupili Ją n1olitościww, miasto zaś samo spalil1. 
\V Sieradzu wpadli krzyżacy do kościoła w czasie naboż oilstwa 
i obrabowali zarówno ołtarze, jak i mocllqcych się wiernych, 
szerząc spustoszenie ogniem i mieczem. Podobny los spotkał 
wiele innych miast. Aż pod Kalisz posuwały się zagony krzy
żackie, gdy wreszcie Władysławowi Łokietkowi udało się je 
powstr�ymać) 

Nie maJąC sil odpowiednich, by zniszczyć potęgę krzyża
ków, �ról

. 
polski postępował w niewielkiej ?1 nich .odlcgl?ści, 

czekaJąc na pomyślną sposobność do walki. Gdy�·u� woJska 
krzyżackie, obci.:1żone łupem, podzieliły si� a dwie części, Ło
kietek uderzył na jednq z nich, prowadzącą najwięcej zdoby
czy, i w krwaw(';

"\' 
bitwie p o d  P ł o w c a m i (1331 r.) wyciql ją 
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graną. ·Mężne jednak wojska Łokietka, choć zmęczone i u1ru-
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żacka była zbył wielka, by dala od jednego 
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bitwa pod Płowcami stała się ważną datą w dziejach Polski, 
jako pierwsze zwycięstwo polskie nad potęgą krzyżacką; pod
niosło ono ducha w narodzie i napełniło go otucha Nie było 
wszakże danem Łokietkowi doprowadzić wojny krzyżackiej do 
szczęśliwego kollca. Niedługo potem zmarł sędziwy monarcha 
a niestrudzony bojownik o niepodległość Polski. 

Jak 11111:walJ moina cityn k:rxyinków? Jakioh aprxymierxeńoów miał Lo
kiet�k, a jakich knyiaoy i dlaoxeriof Jak� xiomię, próox Poinorxa, utraoiła 
Pol ka w eu!'laoh Łokietka? Co 1: tyoh trat ochy k■li'my clxi iaj? Poróumaj 
po!ltępo·,,,ania Tatarów i krxyialri:ów! Pnypomnij uchowanie ię Cxechów 
• ,uloe Pol ki x Niamoami! Kiedy Cu i po ru pierw xy próbowali ode!'waó 
�l�•k od Pol ki? · Jakie ma x ,i,-idocxki z rl'lia 1, wymienionych w tym ustępie? 

Prxypomnij, co wie x o .-\dainie liokicwicxu. Kogo ma na myśli poeta, 
mówi�o o wladoach )J11xO\\" xa ! 

Śmierć Władysława Łokietka 

l..o
ki

l't�jtiej dzielnicy pochodził Lokietek? Jnki b)·I n:1jw:1żniejszy czyn 

"Władysław, zwany Łokietkiem, król Polski znamienity, -
pi!-ze współczesny mu historyk - po wielu walkach, ,,. któ-
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noszon�•ch, napozór jm:zcze w pełni sil, w siedmdziesiątym roku 
swego życia, dnia 2 marca roku Pański<'go 1333 zmarł ku wiel
ki<'nni Si(>l'OC'twu i smutkowi C'alej Polski. A gdy czul już zbli
�:ającą się śmierć, wyspowiadał się pokornie i z wielką skruchą 
serC'a bratu Eljaszowi, zakonu dominikanów, mężowi wyjątko
'':emu w obcowaniu i wypróbowanej cnoty, 'który od papieża po
�iaclal pełną i wszechwładną moc odpuszczania mu wszystkich 
Je�o grzec·hów. 

ill�t����II�f '.iiit�;�t�I� 
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miłością i iyc1liwością otaczali syna twego, Kazimierza, któ
rego pozostawia x jako następcę twego na królestwie«. 

Król taś, acxkolwiek go jui ję:r.yk i mowa zawodziły, jed
nakże odezwał ię godnie do Spioymierxa, Jarosława i innych 
obecnych ; •O mężowie, tak wieloo :i:yciliwi mnie i memu po
tomstwt� oby syn_ mój, id�c za mym przykładom, postępował 
:r; wami wedle moJ myśli I oby1foie wy go tak, jak mnie, ko
chali ... « )lówiąo to i polecająo ynowi swemu, J(azimierzowi, 
tamże oboenemu, by pamiętał o wiemości poddanych swoich, 
oddal Bogu ducha. 

Gdy więc tak świetna gwiazda narodu przysloniona zo
stała cieniem śmierci, pozostałby był (w jej braku), wielki 
chaos, wyatąpki i spory, gdyby niebieski władca nic byt prze-
1nao1.yl z niej promienia dla narodu polskiego. Albowiem 
król xoBtawil po sobie narodowi syna Kazimierza, o którym 
wyiej wspomnieliśmy; Btąd toż radość i uśmiech hamowały ból 
i :i:alobę, aby oi, którxy boleli z przyczyny zachodu tak świet
nej planety slonecxnej, uczcić mogli to światło, które im po
iostalo•. 

7:a jakic1ito monarohę uwaiali wspólcxe'ni t,okietl.:a? Za t'lkiego władcę 
my a-o uwainmy? Dlaexe1ito! 

Kazimierz Wielki 

Jak x11.koi'1exyl Lokietek wojnę z krzyżakami i Czechami? Dlaczego 
wojna była nieroxea-rR1111.! Jal.: wielka część pai'1stwn Łokietka uległa spusto
; ;.:1'u prxex wrog'w'! 

Syn i następca Władysława Lokiolka, król Kaximion::, w1-
d1,ąo z doświadoie(1 żo Polska, wyczerpana cllugotrwalem.i 
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d o p i e r o  p r z y  tą pić do ocliys k ani a s t r a9z.awal'i więo 
i krzy_:i:akami i Czechami pokój; �ie 1dolal wprawdxi� ochy· 
eka(: x1om utt·o.conych, ale osiqgnąl tyło, że król c1.eak1 z:n.:ckl 
si pretensyj do korony poi kiej. 

Zapo\\�niwaxy sobie spokój od wrogów 1.ewnęirzn)•Ch, tom 
Xywiej rakn:qtnąl SiQ Kaximiel'x około uporządkowania _ we
wnQtrznyoh apl'aw pafl twa. Pol ka uś bard1.iej ni:i: )uedy· 
kolwiek potrzebowała wówczas troskliwego go podal'Xa .. Cało 
połaci ki-aju byty kutkiem dlugoletnioh walk apu tos,:one I ogo
looone z mie 1.kańców. Po drogach grasowały bandy lotrxyków, 
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którzy łupili kupców i spokojnych mieszkaf1ców, uiwccząc pi·zez 
to handel i dobrobyt. i\liasi.a były ubogie, pozbawione murów 
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i krzywd, zwłaszcza wobec 
slabszycl,D Brak wreszcie było 
w Polsce szkót wyższych, któ
l'('b.Y ksztalc-ily duchownych, 
urzonych prawników i bie
głych lekarzy. Zaradzić tym 
wszystkim brakom postano
wił mąci ry i wici ki król Ka
zimierz. 

PrzC'dewszystkiem jął się 
przywracania I a cl u i b<' z-

� 
pi e c z el1 fitwa w kraju z su
l'Owości�l, na jaką zasługiwali 
przestqpcy. 
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pis - tak z pomiqdzy szlach- Kazimierz Wielki na majestacie. (Wedle 
ty, jako i panów i pospolitego wielkiej pieczęci króla). 
gminu, dopuszczających się 
rozboju, wydzierstw i łupieży i zclawna nawykłych do podob
nego łotro�twa, pokarał i wytępił szubienicą, wygnaniom albo 
katowskim mieczem. Niewielu 1ylko, mniej winnych, na usilne 
prośby pi·alatów i panów zyskało przebaczenie. \\" taki sposób 
wygubiono ów stek lo1ros1wa, pusto miasta zapełniły się ludem 
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z1mrnrz spi:;aC: prawa obowiązuj,1cc w Polsce, usmu1ć z nich 
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dokonano, nazywa się zazwyczaj s t a t ula mi w iślic ki e mi . 
�\lbowiem poci jednym mona1·chą _ m6wiq statuty - jeden lud 
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Prawa zatwierdzane przez Kazimierza \\liolkiego ustana. 
wiały też porządek wymiaru sprawiedli wości dla wszystkich, za
równo dla możnych, jak dla kmieci. Każdy też mógł dochodzić 
śmiało swej sprawy, pewien, że król weźmie zawsze słuszność 
w obronę. 

Widząc, jak ciężkie boje staczać musiał jego ojciec z wro
gami Polski, myślał Kazimierz o tern, by stworzyć I i cz n o 
i s i I n c w o j  s k o ,  któreby w sposobnej chwili odebrało nie
przyjaciołom zagarnięte ziemie polskie. Wyraźnie też określono 
w statutach obowiązek służby wojskowej dla wszystkich oby
wateli, zaznaczając słusznie, że „na zbrojnem rycerstwie polega 
honor króla i obrona całego królestwa". Każdy obow i ązany był 
nietylko sam staw i ć się na wyprawę, ale zależnie od zamożno
ści przyprowadzi ć ze swej ws i pewną liczbę zbrojnych. Taki sam 
obowiązek ciążył na sołtysach. M i eszczan i e zri.ś obowiązani byli 
do obrony miast swoich. To też rósł nietylko spokój wewnątrz 
kraju, ale i bezpieczel1stwo Polski nazewnątrz) 

Jaki c,1 n,dów •·yt1m,1 obi Kuimien Wi lkif Jak xakoi1exyl woju• 
z krxyinkami i Cxechami ,. Jak uprovradxil lad i bexpiecxeil two\ Dlaoxt10 
nakual pi aó prawa f Czy dzi' w Pol ee olxlwi,xuj jedno pra•·o f Jak 
ttworxyl Kuimitrz Wielki tiln• woj 11:of W jakim celu f Kto x połr6d pitn•• 
xyoh ,,..Jadoów Pol ki 111,h1iyl 1ię dla tworxenia ilneli(o woj 11:, f Co wieu 

o 1tworxtniu armji w dxi,iej xtj Pol oef 

Król chłopków 

Prr.ypomnij, jak wya-I,dala wieś poi ka prxed kolonixa iii i po 11:oloni
xacji na prawi• ni1mitokitm! C;iy w r.y Ude w i otrxymaly prawo nitmi okief 
Kto to je t taro1ta? 

,,Król Kaz i mierz - opow i ada Jan Długosz - Starał si ę naj
usiln i ej o to, aby kmi ecie i osadni cy wiejscy nie doznawal i uc i sku 
i pokrzywdzen i a  od szlachty i rycerstwa. To też kmioc i e i osad· 
nicy, ilekroć od panów swych i dzi edzi ców ponosili jakąś krzywdę, 
pod jego uciekali się opi ekę, a on w:r.ieral w i ch pokrzyw�zen i a 
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szlachty, której się to przykrem wydawało; jakoż z powodu 
tej urazy nazwany został przez szlachtę i rycerstwo »królem 
chłopków«. 

Ale król, cierpliwie znosząc taką przymówkę, nie usta
wał w obronie sierot, wdów i przychodniów, w wymierzaniu każ
demu sprawiedliwości, karaniu łotrów, złodziei, wydzierców 
i gwałtowników. Z jednaką też sprawiedliwościc1, tak dla ubo
giego, jak dla bogacza, wynagradzał cnoty i karał występki. 
Dobrych ludzi szanował, złych ścigał i gromił. Kwitnęła więc 
za jego rządów sprawiedliwość: zacni mężowie byli w po
szanowaniu, obywatele zaś niepoczciwi ustępować musieli 
z kraju. 

Ludziom wszelkiego stanu, pici i wieku dawał król do sie
bie łatwy dostęp, zawsze dla poddanych wyrozumiały, uprzejmy 
i dobroci pełen. Każdemu, tak bogatemu, jak ubogiemu, chęt
nie się udzielał, mimo że sarkała nieraz szlachta, że więcej zaj
mował się prostactwem wiejskiem, niż na króla przystało. 

Przez cały czas swego panowania czuwał troskliwie nad 
tom, by grunta jogo i folwarki jak najstaranniej były obsie
wane, tak, że corocznie zbierał z nich mnogie kopy rozmaitego 
zboża. Gdy więc pewnego roku spadł na Polskę i sąsiednie 
kraje głód srogi i straszliwy, król Kazimierz widząc, jak ciężko 
lud jego jest. nawiedzony, otworzył w różnych częściach króle
stwa swe zamożne śpichlerze i nakazał śpiesznie udzielać z nich 
zasiłki zgłodniałemu ubóstwu. Obcym nawet i przychodniom 
starostowie królewscy za miel'ną cenę sprzedawali zboże. Któ
!·zy zaś z krajowców nie mieli pieniędzy na zakupienie zboża, 
otrzymywali je na zamianę lub za pracę. Król bowiem kazał 
we wszystkich ziemiach swego królestwa stawiać, murować, roz
szerzać zamki i miasta, kopać stawy, bić rowy i przekopy, za
kładać wodociągi i inne budowy, już nie dla samej potrzeby, 
ale dla pod7.wignięcia zarobkiem ubogich kmieci i rzemieślni
ków. Zbiegali się zatem do robót wszelkiego rodzaju ludzie, 
a każdemu za robotę albo pieniądzmi płacono, albo, co wiqcej 
inaczylo, zJJoża poddostatkiem wydzielano. Przez to zaś hojne 
rozdawnictwo zboża król Kazimierz zjednał sobie wielką sławę 
u swoich i obcych". 
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Polska murowana 

Co wie x o :ma umiu Krakowa i \\'awtlu ! Z ou110 lyni \\'i lioxka ! 
Co ly ult' o kopalniac-h w Olku xu ! Co wi x o Bandami rzu, Lublinit, 
Kl'lli"zu, Wloolawku i Płocku! Kto pn:yl\oxyl do Pol ki akio! Jakie xnac:xo
nit miało Gniexnot JakiQ xna x Grody Curwioi1 kie! Co tojt t tył gotyoki t 

Kazimierz Wielki xa tal Pol kę ubogą i xni x 1oną Xie-
1ylko miasta, lecz tak1.e ol>ronno xamki budowano j sxcxo prxo
ważnie z drxewa. Xiaxc·xyly je pożary i najazdy \\TOg w; zwła
szcza po wieiych wojna('h exe kich i krxyiaokich, wiolo ioh 

Jeb.Io w xgli,n:cxa('h i popiele. 
1\ról poexąl gorliwie tara(: 
si� o to, by na miej ee ;r;ni
zcxonych rnkladać nowe o-

o�lc,��w�:�,·n�Z:
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króla - mówi w pólcxcany 
dziejopi - w lasach, gajach 
i na niouiy1kac-h pow ·alo 
wi�cej wsi i mia t, nii ich 
przed nim było w J.:rólestwio 
pol:-,kiem. Dawne zaś i nowe 
miasta i grody otaczał bardzo 
silnemi murami, wysokiemi 
wieżami, glQbokiemi rowami 
i innemi obwarowaniami oraz --� ------·�=- � uświetnił budynkami na ozdo-
bę, schronienie i bezpicczell
stwo narodu i królestwa poi-

. �a \�;(::�cr,(,.�,\'�1i"'�rZi":��il�ie;���:e\::ó\��1�!�;,t �: ��e'� 

ł. 

i „przyozdobił przedziwnemi budynkami i wieżami ornz rxei
bami i malowidłami naci podziw wspanialemi". Ukol1czoi10 nową 
k a t e d rę na W a w e l u ,  po dziś clzicl1 stojąc,1; król kazał po
kryć dach jC'j olO\fiem, a obok niej wzniósł na wzgórku wa
welskim jeszcze dwa inne kościoły, dziś już nie istniejące. U stóp 

��i::!�:::�If,�:.�:�:��f:.�Ibi�;1j;/:�{;: ł;�:�:i��j:��r:�1::�i:: 
na Skałce założył król drugie miasto, które od imienia swego 

nazwał K a z i m io,·ze-m. 
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Także innym miastom i ziemiom nie szCzQdzil wielki król 
swej opieki. \\' ziemi Krakowskiej zawdzięczają mu mu,·y, zamki 
lub kościoły: Wielic zka i Bochnia, słynne z żup solnyth, Olkus z 

i BQdzin ; w ziemi Sandomierskiej - Sandomierz, Radom i Lu
blin; w Wielkopolsce zaś - Kalisz, Konin i :'faklo; wzniesiono 
nowe katedl'_y w Gnieźnie i Wloc:lawku. )lurami otoczono 
Bydgoszcz, Płock, Pio trków i 

l'ma cnia l też Kazimi er z pi·zez siebie 
ruską, w znos ząc dwa za mki we grody w Przemyślu, 
noku, Trembowli i Haliczu. 
Budował Kazimiol'Z gr o
cl y o b  r o  n n c>, zwlasz.cza 
na pog-raniczu, by strzec 
do�tępu do swego pallstwa, 
ora z przy ważnych droga ch 
i pr zcjś{'iach, hy wstr zymać 
w pochocl zio wroga , gdyby 
dosta ł �ie do wne trza kra 
ju. To leż Polska dzięki 

nic>mu przes tała być kra jem 
hC'zbronnym, po k tórym je
!i zc ze za c zasów \\1adysla
wa Lokie1ka nieprzyja ciele 
mogli bC' zkarniC' zapuszczać 
da leki(• zagony. Król Ka 
zimierz s zc ześliwe staczał 
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wal d zie:ki jC'go mądrości zdania Komisji lli:-torji Sztuki YJ11). 
i prze zorności długiego pokoju i wzrasta ł w dobrobycie i bo
ga ctwie. 

Murowano ws zQcl:r.ic prawie z regly, rzadziej używano ko
!iz towniejszegł'> ka mienia ciosowego, a l!' zyma no siQ powsiech
nie pi�knego s t y I u g otyck i o g o ,  czyli sposobu budowa nia 

o luka ch ostryeh, widocznych na sklepienia(']1, okna c.-h i wrota ch. 
\\' c-alym kraju, dzięki poclnos zqc:ej si� za możności, pano-

wał też ożywiony ruch budowla ny. Za króla s zli 

możni panowie, biskupi, zakony, a 

s zc zaf1s two. Dos tojnicy f;wieccy i w znosili sobie za-
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To też wznoszone przezel1 budowle przyozdabiane były tak 
wspaniale, że wywołały ogólny podziw u współczesnych, którzy 
głosili, że król ten „jak drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, 
budując miasta, domy i grody". Słusznie leż wspominali Kazi
mierza Wielkiego potomni jako monarchę, który zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną. 

W1kai na mapie miej oowo'ci, wymienione \I' tym u tępie. ::-.'ary uj 
mapkę Pol ki Kuimierxa \\'ielkielil'O i 01naox na niej mia ta roxbudowane 
pnei Kaximieru Wielkier10. Jakie po iacla x widooxki x tych miust? Opiu: 
mia ta najl piej i xnan, 1 pomi1dxy niob! Olao1.eiO Kuimitn Wielki obwa
rowywał inia ta na Ru i 1-lalioki•j? Uu adnij xdani, ie Kuimien: Wielki 
xa tal Pol1kę drewni11.11:1, a xo tawil murnwaii:,. 

Średniowieczny Kraków 
Co wie I o Bole lawie W tydJi\,.ym i j iO ionie T Jaka kię ka potkała 

Pol kę xa j a-o ou,ów! Prz;rpomnij, jak odby,n.la ię lokacja na prawie nie
mieokiem. Opi z r:ynek krako.,, ki! Czy pozo taly do dxi' n, xtk:i dumyeh 
muró•· Krako•·• ! Cxy znasz je z wid1eni�, z opi u! Co było na mi j 011 
dxi1i j xychplantaoyj! 

Na miejscu dawnej osady, nieregularnie rozłożonej u stóp 
wawelskiego grodu, Bolesław Wstydliwy założył czyli lokował 
nowo miasto na prawie nicmieckiem w r. 1257. Obdarzony przez 
ksiąiąt l'OZieglemi przywilejami rnzwijal się Kraków pomyślnie 
i rósł w bogactwa i liczbę mieszkaf1ców, tak, że stal się n a j
w i ę ks z cm m i a s t e m  w P o lSce. Do najważniejszych przy
wiJcjów miasta należało prawo składu, tak bezwzględne, ii na 

mocy jego żaden kupiec obcy, przybywający do Krakowa 

z towarem, nie mógł wieźć go dalej, lecz każdy musiat go 
sprzedać kupcom krakowskim, którzy z pośrednictwa togo 
znaczne ciągnęli zyski. Jedynie w czasach wielkich jarmarków, 
na które zjeżdżano ze stron dalekich, mogli kupcy obcy han
dlować i między sobą Gdy więc za Kazimierza Wielkiego nastał 
spokój i bczpieczel1stwo w kraju, handel Krakowa rozwinął 
się 1ak wspaniale, że bogactwo jego kupców zasłynęło daleko 
poza granicami Poski. 

Jak wszyslkie miasta w wiekach średnich, Kraków skupiał 
się na malej przestrzeni. Chodziło wtedy nie o wygodę, ale 
o bczpieczei'1stwo, które dawały mur y m i e j s k i e/ niewielkim 
kręgiem zatoczone u stóp \Va�,·olu. Założone na icll miejscu 
plantacje cło dziś zaznaczają granice dawnego Krakowa, który 
zajm
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�l��� si� w czasach Kazi-

mierza Wielkiego do Krakowa, napotykał na drodze swej osady 
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przedmiejskie, nie do miasta i nie mające jego praw 
i przywilejów, ale ciągnące niejedną korzyść z są-
siedztwa bogatego Los ich niezawsze jednak był za-
zdrości godny. W napadu wroga zamykano bramy miej-
skie, pozostawiając przedmieśria na łup najeźdźcy, lub też na
wf't paląc je umyślnie, by nic dawały mu schronienia. 

Po przebyciu przedmiejskich dróg i ulic, pełnych 
rzaj biota i wybojów, na których łamały się nieraz 

Dawny wyglę_d bramy Florjańskiej z barbakanem w Krakowie, (Rekonstrukcja 
wedle Muczkowskiego. Rocznik Krakowski XJTI). 

nicjsze wozy, stawał przybysz przed murami miejskiemi. Wokół 
obwal'Owail ciągnęła się głęboka fosa, a za nią dopiero mur, 
przeważnie podwójny, uwiellczony u góry blankami 1), na któ
rych zajmowali miejsce obrollcy. W ważniejszych miejscach, 
tam. gdzie mur się zaginał, umacniano okrągłą basztą, 
a w miejscach, gdzie znajdowały się w furtki i bramy, 
prowadzące do miasta, budowano silne z których rażono 
wroga pró,bująccgo wedrzeć się do bramy. późniejszych cza-
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') blanki= górna ezęść murów, opatrzona otworami na rzucanie strzał 
i pocisków. 
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pioro po zdobyciu ich, a było to 
tradną, można było zbli-

żyć do
i �::';�-rbakanu dos,ęp 

do bramy był niełatwy. Dosta6 się 
można było do niej przez most 
zwodzony, opuszczany z bramy 
na okop. Gdy go iści.rnniQto, ni(' 
można było ani wejśf, ani wyjM· 
z miasta. Samą zaś bramę zamy
kała potężna kt"ata, sporz:-1clzona 
z belek dębowych, żelazem oku
tych; w czasach spokojnych, w cią
gu dnia krata podniesiona była 
do góry, a 1>rzoz most opuszczo-

nadól wjcżclżalo się w ulice 

Dawny wygląd rynku krakowskiego (z ratuszem, Sukiennicami, budynkiem 
wagi i kościółkiem św. Wojciecha). 
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gulal'llie, bo domy nie stały w :r.upelnie równej linji; że zaś miej
sca było mało i domy mieć mogły tylko dwa do trzech okien 
frontu, pi·zcto budowano wyższe piQlra \\' ten sposób, że wystę
powały nieco, jakby ganki, na ulicę. Glice były niebrukowane, 
stąd błotniste i g-rząskie, czasem tylko wzdłuż domów budo
wano chodniki kamienno dla pieszych. \\' nocy miasla nie oświe
tlano, powierzając czuwanie nad bezpiccze(lstwem stróżom noc
nym. Kto chciał wyjść wieczorem na ulic�, musiał nieś(: ze sobą 
latarkę; bogatszych popn:edzali słudzy z pochodniami 

R u c h  m i e  j s k i s k u p i a I się prze-
n a 1· y n k u. Tutaj wrzał od 

rana hancll'I, przewijali SiQ kup-
i 111·zybysze ze stron dalekich. Tu wznosił 
1· at us z, z którego dziś jodynie potężna 

pozostała. Ratusz był siedzibą rady 
miejskich; tam odbywały się przy

monarchów i dos1ojniejszych gości mia-
ratusza kazał król Kazimierz na 

dawnych kramów 
pi�kny bud.n1ek, 

prz<'znaczon�· na sklepy, 
zwla�zcza sukiennr, zwany 
stąd Sukiennicami. Dalej 
wl'('Rzcie Sial budynek wa
gi miejskiej, gdzie dokład
nie, dla uniknięcia nadużyć 
i sporów, ważono sprzeda-
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wspaniały kościół i\lai·jacki, 
który µ-lów'nie dzit:ki boga
tc-m.u kupcowi Wierzynko
wi, wzniosło wówczas mio
szczailstwo krakowskie na 
miejscu dawnej, skrnmnicj- Wi.efa ratuszowa w Krakowie. 

szej świątyni 
Domy mieszezai1skio zarówno w rynku, jak i przy głów

niejszych ulicach, co1·az częściej mui·owano, by ochronić się lat
wirj od pożarów nawiedzających ustawicznie miasta. Przewa:i.na 
też <'Zęt·lć domów miała już woclocic)gi. Okna były niewielkie, za
mykane okiennicami, w których mały otwó1·, zap1·awiony szybą, 
przepuszczał zim:1 światło. Tylko bal'clzo bogaci pozwolić sobie 
mogli na okna całkowicie zaszklone. 
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Pokoje mieszkalne, niewielkie i mroczne, mieściły się na 
piętrach, parter bowiem zajmowały sklepy, warsztaty rzemieśl
nicze i składy. Umeblowanie stanowiły 
drewniane sprzęty; u zamożniejszych 

I 
były one pokrywane1 podobnie jak 
ściany, kobiercami lub piatami matcrji. _ 
Zwierciadła należały jeszcze do rzad
kości. Ola wygody przejezdnych służy

liczne gospod�• i domy zajezdne; 
1eż powstały w Krakowie szpi

Wielki szpital wzniósł król Kazi-

długą uli
cę \\·ioclą('ą z rynku ku 
gr·odowi, ćzyli Grodz
ką, a zakol1Czoną po-
1ężną bmmą, do<·ho
clzilo się do stóp \\'a
welu; gród stanowił 
osobm1 całość i oto
czony był silnemi mu
rami. 

Podobnie jak Kra- Ko§ci6ł Panny Marji w Krakowie. 
ków wyglądały i inne 
większe miasta ówczesnej Polski, jaK Poznań, Lwów, Kalisz, 
.:\1owy Sqcz i Sandomierz. Ludność znaczniejszych miast pol
skich, założonych na prawic niemieckiem, była p1·zoz pewien 

Dawna brama Grodzka w Krakowie. (We• 
die Muczkowskiego). 

czas pl'Zeważnie niemiecka. 
Coraz wi�cej jednak osia
dało w miastach Polaków, 
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mi Xiemcy, któi·zy w nich 
mieszkali, zjednani mądrcm 
postępowaniem króla, przy-
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nych od dxi ieju1oh ! Kt� ozuwa d'li6 nad bczpicczcilstwem miasta w nocy'? 
Kto n�d:r.i ch:ił minatem? 

Un�dioi, ,.,,,,ta\\'1 ,vidocxków dawnych zabytków Krakowa lub miasta, 
w którem majduj, 1ię zkola. 

Rzemiosło i handel 

Jakie xna x n�mio la? Kto to je� mi tr:r: (maj ter), a k:10 cxelaclnik! 
Co to je t t-ech? Co wie x o e oh1oh dzi iej i:yoh ! a cxem pol Il• h1ndel! 
Co to � drobni i ,i:ieloy kupey? Jaka różnica nehodzi J>Omi�xy nimi! Jak: 
dzi iaj prxe,.-oxi ię towary? Co to ', ola? \\' lui na mapie pól wy •P Skan• 
dynaw ki, Bt'lgję, Węgry, mon Czarne! 

ŹródlC>m bogactwa miast średniowiecznych był handel 
j. rzemiosło. Kupcy i rzemieślnicy stanowili też prawic wylJ:lOX· 
ni(' ludność miejską i strzegli bardzo pilnie swych praw i J)l'l)'
wilejów, aby z nich nie mogli korzystać niepowołani. �ikt nie 
mógł zajmować się ani rzemiosłem, ani handlem, ani tem mni j 
piastować urzędów miejskich, kto nie był mieszczaninem o ia
dlym w mieście. Jeśli zaś przybywał z poxa miasta, musiał 
starać się o 10, by go przyjętO w pocxot mieeicxan; żądano 

przytem od niego, by wywiódł się, kim je I i skąd pochodzi, 
oraz by zaplacil pewną opłatę na rxecx miasta, zależnie od 
swej zamożności. Dopiero gdy przybysz odpowiedział wszyst
kim wymaganiom, nadawano mu p r a w o  o b y  w a to Is t w a
w mieśrie. Czuwała nad tem rada miejska, do której należał 
zanąd miasta i dozór nad porządkiem i bezpieczef1stwem 
w mieście. 

Pósiadanie obywatelstwa miejskiego nie wystarczało jeszcze 
do tego, by oddawać się jakiemuś rzemiosłu. Trzeba było po
starać się jeszcze o przyjęcie do 
ce c h u, czyliclo związku, obejmu-
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:i'; . do tego ju:i. od dziecii1stwa. :'Illo- , • 
dego chłopca oddawano najpierw 
na naukę rzemiosła do mistrza Obuwie średniowieczne, (Na pod-
l:zy]i majstm, gdzie po kilku la- f.;tllwic Walerego Eliasza). 
tach zostawał czeladnikiem. 

Czeladnik mógł już wykonywać wszelkie praco ,,. swoim 
zawodzie i należał do cechu, ale nie miał prawa otwierać wla
s,_1ego warsztatu. Musiał więc dalej pracować u majstra. Do
l)Iero po odbyciu wędrówki po obcych miastach i wykonaniu 
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,,majstersztyku", t. j. tmclnicjszoj prncy, clowodzącoj, że jos1. 
biegłym w swym zawodzie, zostać mógł czeladnik mistrzem, 
otworzyć własną pracownię i 01rzymać pełno prawa członka ce
chu. Tylko bowiem mistrzowie wybierali starszych cechowych, 
którzy kiel'owali cechem i zarządzali jego kasą. Jeśli ktoś, nie 
należący do cechu, próbował zajmować się rzemiosłem, był jako 
,,partacz" surowo za to karany. 

Ccehów, xwla xcxa w więk xy h miastach, istniało bal'dzo 
wiele, gdyż do rxcmiosl zaliczano nictylko te zawody, co dzi

iaj. np. krawców, szewców, blacharzy, lu an1y, siodlarzy cxy 
tolarxy, lecz takXo arty
tów, jak rxetbiarxe i ma-, 

larze. Cechy 1.won:yl_y xwy
kle brac-t.wa l'C'ligijne: mia
ły przy koAciolach wla ne 
kaplice, które zdobiły i u-
1rzymywaly i \\' których 
odpraw iano modły do pa
trona cechu oraz nabo
że1lstwa za zmal'ivch człon
ków cechu. Xa · wypauek 
wojny mistrzowie i czelad
nicy cechowi śpieszyć mu
sieli na mury miasta. Każ
dy cech powierzoną miał 
obtonę jednej baszty lub 
bramy oraz części murów. 
Stąd 10 poszczególne ba
szty oznaczano nazwą ce
chów, ktÓl'e ich broniły. 

Kupcy. (Na poclsiawic Walerego Eliasza). \\' podobny sposób jak 

siQ także kupcy do obrony swoich i:;��:�:
i
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czyli gilclje. Ponieważ jednak kupcy, zwłaszcza zamożniejsi, pl'O
wadzili handel z odleglcmi nieraz stronami, przeto tworz_p: mu
sieli spółki w celu wzajemnej pomocy czyto na obczyźnie, czy 
1eż w czasie podróży. Drogi bowiem, po któ,·ych ciągnęły wozy 
kupieckie naładowane towarem, bywały niebezpiec.zne; napadali 
na nic rabusie, w wiciu stronach zaś obciążano kupców wszel
kiego rodzaju opiatami. Lączyli się wi�c kupcy razem, wysyła
jąc cale kai·awany wozów pod osłoną ludzi zbrojnych i stara
jąc siq wspólnie o ulgi od ceł i 01>lat. 
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Trudy i zachody 1;io zrażały kupców, bo handel ię 
opłacał. Niejeden kupiec, który zaczynał od skromnego 
ko(1czyl życic jako bogaty mieszczanin, prowad_zący intcrc>sy 
handlowe z dalekiem i stronami. \\' czasach Kazimierza \\'iel
kicgo u kupców krakowskich zaciągali pożyczki obcy nawet 
monarchowie, Wielu też wzbogaconych na handlu mieszczan na
bywało dobra ziemskie i otrzymywało od króla wysokie urzędy. 

Za l'ządów Kazimierza Wielkiego nastały 
bowiem zł ot e  c z a s y  d l a  h a n d l u. Po dro
gach, oczyszczonych z rabusiów, ciągnęły wo
zy kupców polskich i obcych z przeróżnemi 
towarami, wiczionemi na sprzedaż bądź w Pol
ce, bądź dalej poza jej granicami. Wywożono 
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prócl wina szla miedź do Polski, a stąd dalej 
za morze, do Flandrji (w dzisiejszej Belgji), 
skąd znowu sprowadzano sukna piękniej tkane, 
niż w Polsce. Ze Skandynawji przychodziły 
ryby solone, i wędzone, zwłaszcza węgorze i ślo
clzie, z krajów zaś wschodnich korzenie i je
dwabie. A wzmógł się jeszcze handel polski 
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rzu Czarnemu. Sztuki). 

Cxem trudni eię ludno'ó wiej ka, a oxem ludno'ó miej ka! \\' kai 
róinioe roięd.x1 w"'i� a mia tem ! Jakie było .xnaoxeui• o ohów ·reclniowi ox
nych, a jaki•"xnacz nie maj� ot<'hy dzi i•j ze! Opi z trój kupoa! Cxem 
bogaciły !lię mia ta poi kio! Co •·y,•·oiono, a co prxywoiono do Pol ki za 
Kazimierza Wiclki•a:o! Co i� •·ywozi i prZ}"'oxi dzi iaj ! 

Uczta u Wierzynka 
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rej na dworze Kazimierza w Krakowie odbył iQ wspaniały 
z j a z d  m o n  a 1· c hów, mających l'adxić naci wyprnwą przoci,, 
niewiernym, do której wzywał papież. 

Zjawili się wtedy w Krakowie i cesarz Kal'ol lV, i siostrze
niec Kazimierza Wielkiego, upatrzony przezef1 na następcę, Lu
dwik, król węgierski, i królowie Danji i Cyprn, jako też liczni 
sąsiedni książQla. Kazimierz Wielki zaś przyjmował przybyłych 
monarchów „wspanialej, świetniej i obficiej, niż opisać można". 

Obok dostatków i bogactw królewskich wystąpiła niemn-iej 
świetnie n aja w zamożność jogo poddanych. I miasto K!'aków bo
wiem pragnęło uczcić należnie dostojnych gości, zwłaszcza zaś 
godnie wystąpić pragnął burmistrz ówczesny, bogaty Wierzynek. 

Rodzina Wierzynków, z naci Renu przybywszy do ](ra
kowa, wnet dorobiła się na handlu tak znacznej fortuny, że 
jeden z Wierzynków niotylko włości znaczne sobie zakupił, 
ale wszedłszy do sianu rycerskiego, został stolnikiem sando
mierskim. O zamożności jego świadczy najlepiej to, że mógł 
cesarzowi nieraz znaczne pożyczać sumy. Również i innym 
członkom rodziny Wierzynków nie zbywało na majątku. Mógł 
też burmistrz krakowski, przyjmując monarchów imieniem .qwo
jcm i miasta, wystąpić bogato i dostatnio. 

Gdy więc królewscy goście przybyli na wydaną przez Wie
rzynka ucztę, ton poprosił ich najpierw, by wolno mu było wedle 
swej woli miejsca im powyznaczać. A gdy mu na to pozwolono, 
na pierwszem miejscu, pped cesarzem i innymi monarchami po
sadzi! króla Kazimierza, mówiąc, że nikomu bardziej nie jest 
obowiązany do większej czci i wdzięczności jak swemu panu, 
za wielkie dobrodziejstwa, któremi go, choć obcego i cudzo
ziemca, obsypał. A gdy składać począł gościom swym podarki, 
najbogatsze znowu złożył królowi Kazimierzowi. \\" zdumienie 
wprawiła też wszystkich zamożność i świetność przyjęcia, wy
danl?go przez mieszczanina krakowskiego. 

Długo ciągnęły się zabawy i pl'zyjęcia na cześć monarchów. 
Wyprawiano gonitwy rycerskie i turnieje, pląsy i zabawy przez 
dni kilkanaście. Król Kazimierz zaś hojnie rozdawał nagrody 
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k.ról starostów swoich i szafarzy, którzy tow�l'r.ye.zf!C im ai do 
granic, opatrywali ich we wszystko, co w drnc!ze b •Io potrzebne. 
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pnyklach:ie Wierxynka, jak ię wówcu dxialo w Pol oe ob ym prxyby xom. 
Do cxe,io poexuwali ię oni wobec króla i paf1 twa poi kie,io! 
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Założenie uniwersytetu w Krakowie 

Jakie roduje :i:kól i tnicji\ (lxi iaj ! Kto to j t r k:tor uniwcr ytttu ! 
Jakie było xna xenie kia x1orów dla 08wi11.1..,- i nauki w witka('h łrednich ! 
Kim byli poxnani cłotychcn pi. arx poi cy! Dla('ztiO ! Prz:ypomnij dxia• 
lalnogć Kuimicrza Wielkiego na polu 1u-aw<Xlaw twl'I.! 

\\'ielc czasu polrzcba byto na to, by wśród tiQżkich wa
runków, w jakic·h znajdowała się oświata średniowieczna, 1·oz
winąć się mogły szkoły wyższe czyli uniwersytety. Początkowo 
istniały bowiem u nas, podobnie jak zagranicą, tylko szkoły 
niższe, zakładane przy klasztorach oraz katedrach, w których 
n<'zono mlod7.ież przedewszystkiem języka lacif1skiego omz 
nauk najpolrzebniejszyC'h dla duchownych. Szkoły te bowiem 
miały tylko jeden cel, to jest pl"zysposabiać pnyszlych księży. 
Księża też tylko zajmowali się nauką, która d-1,a J.eików, ł. j. 
ludzi· świeckich, obcą pozostawała. Szkoły to trzymały się suro
wych zasad postępowania i wymagały od uczniów ciągłej i mo
zolnej prac·�·. Xauczycielc śl'ednio,,·ieczni nie odznaczali siQ by

najmniej łagodnością ani wyrozumiałością
dla uczniów i ch�tnie posługiwali się 1·ózgą . 

.\limo tych ciężkich wat'unków 1·oz
wój szkól i nauki poStQpowal przecież na
przód. \\' czasie, kiedy Polska rozpadła się 
na dzielnice, zaczęły powstawać ,,· krajach 
zachodnich, głównie we Francji i we Wło
szech, szkoły wyższe, któl'c miały objąć 
wszystkie nauki. Zwano je więc stąd u n i
w e  1:;,y t et a  m i  a z polska ws z e c h  n ie a
m i. Wprawdzie uniwersytet średniowieczny
miał za ostateczne :'-we zadanie wyksztalcić 
uczonych duchownych czyli t e  o I o gó w, 
ale obok teologji rnzwijal on również me-

�l�z�;Y�;��!\�;u17;!: �};)� -�v:�a� !. J�i: �,�; �1�:.:�•:\,-�:��1i:,tt•:�: 
zitnierza Wil'lkicgo). dego uniwersytetu. Czwarty wydział, nauk 

wyzwolonych, stanowił stopieil przygoto-

::::�:�:�t (!�-\-�:��
c

:� ie'::�i�= :.�1:J�������.n��\ l�y

!� t�
a 

�:�:if a 
n

�-,����: 

::,i:ii:l:ng;f f ��f i{Ii::::gt:��l::I:;f f l�i1;:·:;;�:;,;��� 
J)rąw� i przywilejów. Do najważniejszych należał przywilej, na 
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mocy którego rządziły siQ one samo i podlegał.\· zwierzchnikowi 
obieralnemu czyli rektorowi, nie zaś władzom i sądom pal1stwo
wym i miejskim. Dla niezamożnych uczniów tworzono bursy. 

Polska przez długi czas była za słaba i za uboga, by 
stworz�•ć u siebie wszechnicę na wzór zagranicznych. Spieszyła 
więc młodzież chciwa wiedzy do odległych krajów mimo tru
dów i niebozpieczol1stw, jakie z tom były połączone. DopiPro 
Kazimierz Wielki postanowi! zaradzi(: temu niedostatkowi. 
Zwrócił się więc do papieża, od którego to wówczas zależało, 
z prośbą, by pozwolił założyć uniwersytet,,. Krakowie; słusznie 
też pisał król w swej prośbie, że obce uniwersytety za daleko 
znajdują się od granic Polski, bo trzeba do nich co najmniej 
sześć tygodni w_ędrować, że nauka w Polsce z trudem tylko 
rozwijąć się może, gdyż wielu z tych, którzy się wybrali po nią za
graniCQ, przypłaciło to niewolą lub nawet śmiercią z rąk rabusiów. 

Uroczyste poselstwo zm,·iozlo prośbę królewską papieżowi. 
Papież przyjął ją przychylnie i 1·ozpatrzywszy szczegóły, zgo
dził się na założenie uniwersytetu w Krakowie, narazie jednak 
pez wydziału teologicznego. Niezrażony tom Kazimierz, przy-

-! st'ąpil w r. 1364 do fundacji uniwersytetu, w któl'ym najhojniej 
uposażył w y d z i a ł  p r a w n i c z y. Rozumiał bowiem mądry 
król.Ł że bez światłych i uczonych prawników trudno bądzi<:' 
rządzić nowo zbudowanero palistwem oraz dobre stanowić prawa. 

Xadal też król Kazimierz wszechnicy szerokie przywileje, 
jak to było zagranicą,,. zwyczaju, tak, aby - wedle słów jego -
„do miasta Krakowa zjeżdżali się swobodnie i bezpiecznie 
wszysc�, mieszkaf10y nietylko królestwa polskiego i krajów 

E��j�t:\��!'t�;i::::iJi�:i:�;r 1!�:�l�c?,i;.;�:�:}:!:l'E�,:�:::�l 
źródło rozwoju i znaczenia. Król zaś począł starania o wybudo• 
wanie dla nowej szkoły odpowiednich gmachów i pomieszczcll. 
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Czem � o',-•i•t• i nauka dla człowieka! 

Zdobycie Rusi 
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mapie Litw11 ! Co to je t kolonizaoja ! 
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wchwiUSmierc, 

„ Kazimierza W.1wr1�101 

f'.od.zlafka 1:5.000.000 

:-.aklad, własność I druk n. s. Jakubowsk.lego SpółJ.:I z ogr. odp. we Lwowie 

II. 
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i Śląska, przecież do kof1ea ż)·cia nie wyrzekł się myśli ode
brania nietylko tych ziem, ale i wszy!=llkich innych, które nie
gdyś posiadali jego przodkowie. Szczególną uwagę z,,-rócil na 
pobliską Ruś Halicką, która dawniej, jako Grody Czerwic(1skie, 
należała do Polski, a którą wlaclal k1·ewny jego, książę Jerzy. 
Ody więc po nagłej śmierci księcia Jerzego, zgładzonego przez 
nif'życzliwych mu bojarów, tron halicki opróżnił się, Kazimiel'Z 
ru�zyl niezwłocznie na zajęcie Rusi, jako należ,1cej mu się 
p r a ,,. em s p  a cl k u. %: niewielką garści;l wojska zjawił się Ka
zimierz w stolicy Rusi, we 
Lwowie, około \\'ielkanoc) 
134-0 r., zajął go, a odparłszy 
najazd Tatarów, w triumfie 
wr6cil do Krnkowa 

;\'ieoclrazu wszakże za
panował spokój na Rusi. 
Próbowali ją zająć Tatarzy, 
a później Lilwini, z kt61·y• 
mi Kazimierz staczać mu• 
sial ciężkie boje. Dopiero 
po kilkunastu latach walk 
umocnił król swe panowa• 
ni(' na Rusi i ubezpieczył 
ją ocl napaści wschodnich 
s:,siad6w. Kraj od stu prze· 
szlo lat niszczony walkami 
i najazdami tatarskiemi po· 
czął podnosić się szybko 
poci 1·zqdami wielkiego kró• 
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l
� ;n�: Katedra lwowska. (Wygl:!d pierwotny). 

szczonr a bardzo ul'odzajne obszary zaludniały �i� pracowitą 
ludno�cia rolnicza. 

Sz<,;ególną ◊pieką otoczył Kazimierz Wielki Lwów, nadał 
mu liczne przywileje, założył pl'zepiękną katedrę i murami ob· 
�,·arowal. Usilnie dbał Kazimierz o potrzeby zal'ówno polskiej, 
Jak rmikiej ludności. _Starał się więc o to, by przywl'ócone i ul'zą• 
dzone zostały na nowo upadłe biskupstwa obrządku greckiego, 
a z_arazem wszczął starania u papieża, by dla ludności polskiej 
pol\,·01·zono biskupstwa lacillskic. 

Zdobycie Rusi miało dla Polski ogromne znaczenie. Nie• 

�:•
1
z��i<•:::�i

e

:·;�
al

�n�
i

\/::��:;��d!�,
a
f��

,
:�1·t1����=��'.6��'.

c

;;�
k

�a:·:: 



86 

zem otwierała mu siq dl'oga ku morzu Czarnemu, co pozwalało
rozwinąć 1.y kowny handel C'Cnnemi towarami wschodniemi 
Próbowali toX r.ara,: w tym han�llu wschodnim wziqć udział 
narówni z mia tami polskiemi kupcy z ziem krzyżackich i cze
skich. l{aximion \\'ielki wszakże zamknął im dl'ogę na Ruś, 
o wiadczaj�o, ie Ruś zdobył własnym Intelem, dla swoich więc 
tylko xoatawia j<! ot.wo1·em. Ciągnęły też z handlu wschodniego 
bogate xy J.:i mi a polskie, a przedewszystkiem rósł i bogacił 
ią na nim Lwó"''· 

7.apami(!taj datę odzyskania Rusi Halickiej! 

Lwów średniowieczny 

Wy xultaj na mapi• międxymon l)altyoko-ox:irnomor ki , rzekę Dnie tr, 
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wie naxwy: oerlliew wolo1kn, ulio!'I r u  ka, kntedr• ormial1 lu! Co to było 
prawo kładu! Cxy L•oów i tnial 11· cu aoh Boi lawa Chrobr•10! 

„Stolica Rusi" Czel'woncj była cala jedną, 8cislą, murowaną 
wal'ownią, jedną l'óżnojęzyczną twierdzą kupiceką. Położenie na 
rozstajnym 11·akcie pomiędz� Bałtykiem a morzem (5�arnem, 

Pieczęcie lwowskie. (Z lewej strony pieczęć rnj('ów, z pram:Jj -. 
pieczęć ławników. 
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zmuszała do obronności. Dorabiają<' się tedy swojej późniejszej
chwały przedmurza chrześcijaf1stwa, opasało siQ miasto wcześnie) 
od innych mm·cm i fosą, obwarowało si� dwoma zamkami,
jednym na gól'ze ponad miastem, drugim na dole, w obrębie 
mm·ów: pozostawiło sobie tylko dwie bram�·: lla\i('ką ku wscho· 
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ctowi i TatAr ką czyli Pogafiską od zachodu. Przestrzel1 poza 
murami poxo tawiala szerokie pole późniejszemu przyrostowi 
stolicy, lecz wewnątrz murów taż sama zdawiendawna co dzisiaj 
ludność, też ulice i ten rynek czworoboczny. 

Caly prawie półmilowy okrąg zamiejski leżał pustkowiom. 
Dookoła murów, z wyją1kiem kilku kościołów, jak np. kościółka 
Najśw. Panny, wzniesionego przez Niemców Kazimiol'zowych 
tuż za bramą Tatarską, tuliły się tylko gromadki ubogich 
chat, bez żalu opuszczanych i niszczonych w razie napadu nie
przyjaciół, Wszystko, co żyło, garnęło się do środka między 
mury. Stąd przy zwykłej wówczas tlumności zaludnienia miej
skif'go panował tam ścisk niezmierny, wiodący do walki o każdą 
stopę gruntu. 

\\'szak niotylko z za miasta, owsxom z za granic całego 
kraju cisnął się licznie mia :r.kaniec, lioxny .go e w bramy 
miejskie. Czyto z Niemiec, albo z ziemi tatarskiej. czyto z krain 
ormiaflskich, albo z żydow-
skiej po całym świecie roz
sypki, zewsząd napływała 
do Lwowa ludność kupiec
ka i rzemieślnicza. ,Jeden 
z najrl"nniejszych przywi
lejów miejskich, starodawny 
przywilej składu handlowe
go, zniewalał każdego pt'ze
jeżdżającego kupca zaba

Wysoki Zamek we Lwowie. 

wić dni kilkanaście we Lwowie i wystawiać towary swoje na 
sprzedaż. 

Dla �1ielatwego zrozumienia się różnojęzycznych przyby
szów musiało miasto zaprowadzić osobny urząd tłumaczów. 
Dla poskromienia nieumiarkowanych pretensyj cudzoziemców, 
roszczących sobie prawo do równych z obywatelstwem miejsco
wem swobód, nakazały ustawy miejskie, aby klo chce używać 
prawa miejskiego, nabył stalą posiadłość \\" mieście. 
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owe towary wschodnie, tak pO'tl'zebne i cenne w życiu ówcze-

;�i��rf :}::����;ł;t��ll�f ;!! :rE;;i��;:::{j:,�1:1:;I:;E� 
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Dawny rynek lwowski (z 1·aiuszcm i uli('ami firódrynkowenii( 

wschodowi z zachodu sukna, płótna, bur
sztyn, żelazo i bronic. 

Od dnia do dnia wrzał w 1cm hancllo
wem sercu miasta 1ak ogłuszający gwar i ha
łas, że ludzie spokojni, posiadacze okaza
łych kamienic w rynku, mieniali je chętnie 
na inne, mniej wspaniale, byle uniknąć wl'Za
wy kupieckiej. A w tym zgiełku 
w ogólności wpośród całej ludności 
we wszystkich zakątkach miasta, cóż 
maitość narodów, języków, strojów, zwycza

KrajowC'y zgoła ginęli w tej mieszani
z pośród obcych narodowości wybijali 

się na czoło Tatarzy, �iemcy i Ormianie. 
�iezlJędni w tych wschodnich stronach 

Tatarzy żyli tu z kupiectwa i rzemiosł. Jako 
kupcy, pośredniczyli oni w handlu owych 
towarów wschodnich, które od nich miały ..... _.....,_,_ 
nawet zwykłą nazwę „towar tatarski". Cbożsi 
rzemieślnicy pomli się ga1·barstwem, wy-
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prawą i barwieniem skór rozmaitych. Przychylnością władców 
cieszyli się Żydzi, trudniący·się najzyskowniejszym handlem pie
niędzmi, lichwą oraz poborem ceł i podatków, t. j. dzicrżaw:1 
jednych i drngich. 

:\łierównie wyżej od Taiarów i Żydów stali w mieRzczaf1-
stwie tutejszem �iemcy. :\'iemiec średnich wieków to wQcll'Owiec 
i kupiec z rn·odzenia. Jeśli prawda, że gdzie handel, tam i bogac
lwo, tedy nie byłoby narodu bogatszego od �iemców, którzy, 
kupiectwu oclclani, uwijają się zapamiętale po świecie szerokim 
i nie wracają do domu, chyba bogaczami. Gdy zaś Słowianin 
w ogólności do wiejskiego lgnql życia, Siemiec kochał i zamie
szkiwał miasto, rad urządza! się w mieście i ułożył sobie osobne 
prawo miejskie, najwłaściwsze stosunkom życia miejskiego. 

Jakoż i we Lwowie zasilali siq "Niemcy ciągłym przyply
wc-m pobratymców, ubiegali się u książąt ościennych na Wołyniu 
i Wołoszczyźnie o swobody handlowe, wiedli skrzętny handel 
w te strony, wprawiali w rnch liczne młyny dookoła Lwowa, 
szczepili winogmd w okolicy i pracowali wszechstronnie nad 
dobrem swojem i miasta. Ale jeśli im przyszło zajaśnieć bo
gactwc-m i wytworności,1 życia 1owarzyskicgo, ugościć pn:ejci
dżająeych przez miasto dostojnych cudzoziemców, wówcxa rn
baszni Niemcy ustąpić musieli innemu narodowi 

Hyli nim Ormianie lwowscy, którzy stanowili niezaprze
ezenie najbogatszą, najbardziej ogładzoną klasę ludności. 1'lię
dr.y Lwowem i ]{rymem ciągnęła się wtedy złota droga handlowa, 
której główna kolej była w dzierżeniu Ormian. Ucze(isi i za
możniejsi od kupców tatarskich, wyżsi od Niemców znajomo
�ciq i bezpośredniemi stosunkami ze wschodem, nie dali na tym 
gości(1(•u wzdłuż Dnies11·u nikomu kroku przed sobą \\'e Lwowie 
tC'ż zagarnęli niebawem Ormianie rej w społeczności miejskiej". 

Jakie nnodowo'ci xamie xkiwaly Lwów ·r dniowieczny ! Jaki towary 
nabywano we Lwowie! Jaki handel kupił'!.! ię 11· ręku mi xcxan lwow
ticb ! Cxcm róinilo ię prawo kładu Krakowa i Lwowa! Co LwOw za• 
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Śmierć i pogrzeb Kazimierza Wielkiego 
Cx m były Iowy dl• rycer twa i monarchów łredniowie xnych? W kni: 
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Król Kazimierz, zdrów zupełni<' i w ni xbyt posuniętym 
Je�zrzC> wiPku, bo liczył lat 60, wybrał się dnia pewnego na 
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polowanie ,, lasy około Przedborza, nieclaleko Częstochowy. 
Gdy w czasie łowów ścigał jelenia, koił, na którym siedział, 

potknął się tak nieszczęśliwie, że 
król, spadłszy na ziemię, ziarna! so
bie nogę. Rana zapewne byłaby 
się szczęśliwie zagoiła, ale król, lek
ceważąc ją, pogorszył przez nie
ostrożność tak swoją chorobę, że 
z silną bardzo gorączką prze
wieziono go do Krakowa. 

kra,\fk�;�1 �a�a,!�,:i:c1�1�,:i�:�� 
świadek tych wypadków, fOdkanc
lel'zy Janko z Czarnkowa - ,,po
lecił zapytać lekarzy, czy spostrze
gają w nim jakieś objawy śmieJ"ci Korona z g;�:1�7:;o. 

Kaz·m·erza i żądał, by mu to na Boga wyja-
wili, tak, aby mógł pomyśleć o zba

wieniu duszy oraz o domu swoim. Oni zaś obyczajem lekarzy 
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•. :':szakże, wąt-

no o wschodzie slof1ca uczynił testament, w któ
rym tak kościołom, jak ubogim i sługom s,,·oim 
wiele dóbr i dziedzictwa zapisał. A rozporządziwszy 
tom wszystkiem prawnie i należycie, we wtorek p iq
tego listopada 1370 r. rano o świcie oddal Bogu 
ducha w obecności wielu osób, tak z pośród ry
cerstwa, jak i duchowief1stwa." 

Ciało królewskie złożono wś1·ód powszcch n ego -
żalu do grobowca w katedrze wawelskiej; gdy zaś 
przybył do Krakowa król węgiel'ski Ludwik, sio
strzeniec Kazimierza, wyznaczony przczef1 na na
stępcą, odprawiono uroczyste nabożcflstwo za du-
szę zmarłego monarchy we wszystkich kościołach 
krakowskich, któ1·0 odwiedzał zkoloi orszak ża-
lobn' -. 

Orszak ton był wielki i wspaniały. ,,Xaprzód -
opowiada Janko - szły cztery wozy, każdy za
pl'zQżony w cztery piękne konie, a wszystko -
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rzy w pełnej zbroi na rumakach bojowych, po- m·erza w·et-
krytych purpurą; jedenastu z pośród nich dzierżyło kiego. 
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chorągwie jodona tu ksi tw, kladajł\oyoh pallat\\·o polskio, dwu
na l T zaś, jadący na ioh czele, niósł sztandar króle twa polski go. 

Każdy zaś x nich na tarczy wyobrn
żo ny miał herb wej xiemi. Za nimi 
na najlepszym królow kim wierz
cl10\\·cu, ohytym purpurą, jechał 
l')'CCl'Z, pi·zybrany w złocistą szatę 
królewską, któ1·y wyobrażał osobę 
zmal'lego króla. 

Ostroga z grobowca Kazimierza Dalej postępowali parami mę-
Wielkiego. żowie, niosący w ręku zapalone 

świece, bardzo wielkie, bo na dwie 
potrzebny był cały kamiofl 1) wosku, a wreszcie z piC>niem 
żatobnem zakonnicy, duchowi('lls1wo świeckie z całego mia
sta i przedmieść. Wy
przedzało ono mary 
pełne złotogłowia, je
dwabiów i innych ko
sztowności, które mia
no rozdzielać pomię
dzy klaszto1·y i kościo
ły. \\'reszcie szedł król 
Ludwik, arcybiskup, 
biskupi, książęta, pa
nowie i m nóslwo ludu 
płci obojga. Pomiędzy 
nimi a marami zaś 
postępowali dworzanie 
zmarłego króla, w licz
bie więcej niż 400, 
wszyscy odziani w ża
łobę, płacząc i zawo
dząc wielcC' 

Orszak żałobny 
odwiedził tl'zy kościo
ły, a mianowiciC' Bra-
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Grobowiec Kazim::::i:::tiego w katedrze

., 

a "' każdym składano 
z mar dwi(' sztuki zlocistC'j purpur�· i dwa posła wy 2) najlepszego 
Sl�uksclskiego różnych kolorów, każdy po 16 łokci 9), 

llliara 
1
�1�=��i;t ;�a!{��:� 8 k!J. t) Pm;.taw bruksel!:tki 30 m. 1) = dawna 
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jako tel. znacznc ofiar.'· w pieniądzach i świec wi('le. Gzło
wiek zaś, postępujący prz('d marnmi, rozrzucał szczodrze gro
sze ubogim i wszystkim, k1órzy je podnieś<'.- cl1cieli, aby po
chodowi swobodniejszą uto!'ować drogę i by modlono się po
bożnie za duszę zmarłego króla. Ponacllo dwu lllQŻÓw wypró- · 
bowanej uczciwoi'ici niosło misy sr<>brnc napełnione groszami, 
z których każdy, kto chciał złożyć ofiarę za duszQ kl'óla, brać 
mógł, ile chciał; µ-dy zaś opróżniły się misy, napełniano je za
raz z worów, pełnych groszy, które> niesiono za nien_1i 

\\" ten sposób doszedł cały pochód aż do kościoła kalC-
' dralnego, gdzie biskup krakowski Florjan celebrował uroczystą 

mszę świQtą. Było zaś zal'Ząclzone, aby przy wszystkich olta-
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nabożnie wziąć udział w egzekwjach królewskich, z trudem 
1ylko zclolali doeisną(, sit dworzanie z ofiarami do tych 
olla1·zy. 

Xa wielkim ollarzu podobnie, jak w innych kościołach, 
złożono dwie sztuki kosztownej ))l1rpury i dwa postawy drogo
cennego sukna. Polem dopiero urzędnicy nadworni zmarłego 
króla sldadali na ołtarzu naczynia, któremi zarządzali stosow
nie do swego urzędu. �ajpierw więc komoz,nik Świętosla,, . 
i podskarbi 1) przystąpili do ołtarza z misami srebrnemi, ręcz
nikami i obrusami, za nimi zaś stolnik 1-'rzedbór z podsto
lim złożyli cztery wielkie półmiski srebrne, cześnik i pocl
<:zaszy dzbany i puhary srebme, marszałek przyprowadził 
do ołtarza najlepszego l'Umaka królewskiego, podkoniuszy 2) 
zaś zbrojnego 1·ycerza w złocis1ej szacie, na wierzchqwcu kró· 
lcwskim, 1·eprezentujc1cego osobę króla. Poprzedzali go chorq· 
żowie z chorągwiami. 

Gdy zaś po złożeniu 1ych ofiar poczęło wedle xwycxajo, 
przyj�tcgo w takich okolicznościach, łamać dl'zewcC d1orł\/;Wi, 
powstał laki ki·zyk żałosny, taki płacz i zawodzenie wF11yaJkich 
ludzi pici obojga, znajdujących si� w katedrze, Xe od nich 
wszyscy, zarówno możni jak i maluczcy, tak starzy jak mlodxi, 
zaledwie> utulić się mogli." • 

Xa grobie wielkiego monarchy wzniósł jego na tępc:1 
wspaniały pomnik z czerwonego marmuru, ręl,;� ob ych mi· 
strzów wykuty. Wyobraża on posłać króla w po!:ltlloi leif!_cej, 
,,. stroju uroczystym. Po bokach pomnika xnajdują si� l'xeXby, 

1) Pod�karbi zawiad�·wal skarbcem królewskim. ') Podkoniui::z.r, zn• 

,:.tępcn koniu�zego, z11windyw11! kof1mi dwor:-kiemi. 
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przedstaw iające żalobQ wszystkich stanów po �m ierc i l{az im ie
rza W ielk iego. 

Nierówn ie w iększy i wspanialsz.v pomn ik wzn iósł sobie 
sam król Kaz im ierz w sercach i pamięc i Polaków, którzy ob
darzyli go przydomk iem Wielk iego. Byt on bowiem n ictylko 
w ielkim władcą, ale i jednym z największych Polaków, jak ich 
im iona zap isały nasze dz ieje; był prawdziwym o j  c e  m Oj
c z y  z n ij 

O oxem ·•:iador:r w panialo'ó pol{rubu Kuimi•rxa Wielkioa-o! Dla
cxego Kuimiern 11u,,.ai10 Wielkim! Co uwaia x xa najwięk x:1 u lugę Ka
r:imieru Witlki•rio! Zapami_taj d•t� 6mieroi l{nimi,rza Wiolkiog-o! Obja"nij 
r:naozenie ofiar kladanyeh przez 11rxędników nadworny h! 

Dzieło Piastów 

Komu prxekuAI Kuimien Wiciki tron poi ki i dlaei.ego ! Jak 
dluio pano-..·ali Pia to-.·ie w Pol c• ! W:nnieii najxnakomit xyoh monard1ów 
z t•co rodu! 

Kazim ierz \\' iclk i był ostatn im z rodu P iastów na tronie 
polskim. Z nim razem ustępowała dynastja czyli rodzina panu
jąca, której Polska zawdzięczała swe zjednoczenie i zorgan izo
wan ie w jedno paf1stwo, która obdarzyła Polskę rel igją chrzc-
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w iła Polskę po dawnych klęskach i rozbiciu znów złączoną 
i s ilna. 

\\'śród monarchów, jakich ród Piastów dal Polsce, dw ie 
postac i wyb ijajc1 się na czoło: Bolesław Chrobry i Kazim ierz 
W ielki. Bolesław - to twardy i nieustraszony bojown ik, dzielną 
ręką tnymający ster państwa i surowej i n ieogładzonej jeszcze 
jego ludności. )l ieczem kreśl ił on· swe plany, 7.e\a,:ną stopą 
znaczył swoje ślady. Tak iego monarchy wymagała ówoze na 
chwila. Dz ięki n iemu też byt Polsk i i narodu polsk iego został 
raz na zawsze ufundowany. 

Inne były czasy i innych potrzeba było Judzi w chwil i, 
gdy zas iadał na tronie polsk im Piast ostatni. Posunęła się na-
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,Jako władca, śmiało staną<: mógł wraz z Chrob1·�·m obok naj
większyC'h monarchów 6,H•zesnej Eui·opy. To wż pa(1 two pol
skie, które wyszło z pod jego ręki, pnotrwalo laL cxtol'ys1a 
i pchni�te jego dłonią weszło w okres najwięk�xej woj świot
nośti i sław,•. 

\r czas;ch Piastów wytworzyło się też poczucie nal'odowe 
polskie, zac1.ęly się pierwias1ki odr�bnej, naszej własnej kul
tury polskiej. Polska wieków średnieh, która wy1ycz.da koleje 
dla (·alej pl'Zyszlości narodu, to dzieło Piastów. 

Co zawdzięcznla Polska Piastom ·� 

Królowa Jadwiga 

Pn.nximnij s1o··u11ki Pol ki :r; Węa-r•mi, ·w. Kingę, ou, r Lokietka 
i Kaxirnien:a WielkitiO! W jaki po ób o i�Q"llf:I Lu(htik w�gier ki tron pol
�li:i ! Wy :tokaj mia to Ko zyc• na Węgrze h (id:1e południkiem War nwy) ! 
Gdxic lciy Au trja ! Jak naxywa ię jej _tolica ! Co wie x o królowej Ja
dwidxe! C1y xna. x jakie" opowiad11.nie xwi�xane x jej imiQniem, 

', Ludwik, król węgier.ski, z rodu .\ndegawenów, wyznaczony 
pl'zrz Kaximier;i;a \\'ielkiego naslępcq, niedługo pano\\:al w Pol

sce. Ponieważ zaś nie posiadał synów� przeto 
na zjeździe w Koszyca<'h u I oż y I si ę z Po-
l a k a m  i, :i.c przyjmą na tron polski jedną 
z jego eórck. '\\'zamian zato wystawił ,,. K o
s z .r ca c h  przywilej, l'Ozszerzający z n a cz
n i C' p1· a wa, zwłaszcza ry ccrs t,,·a, które od-· 
tąd coraz powszechniej zwało się s z I ach tą 
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córki jego były małoletnie, a młodsza Jadwiga, 
któl'ą matka ostatecznie przeznaczyła na k1'ti
lowQ Polski, miała zaledwie lat dziewięć .. \latka 
też jej, królowa Elżbic1a, zwlekała. jak mog!n 
najdłużej, z wysianiem jej do J(rakow,1 ze 
wspaniałego dworu budziflskiogo, któr)'_ był 
dziełem męża jej, króla Ludwika. 

Król to był bowiem potęXny i lawny 

7-Et�=�;:}��:� If i:�;rr:if 1�:;�(\�:;:;l�;lf :��:�;;;i�:)l�:il 
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dalekich krajów. Dwór (budiil1sk9 opływ.al w bogao1wa i do
tatki, nie brak było wystawnych zabaw 1 prxyjemnośoi w gro

nie panów, ryoerX)' i dam dostojnych, otacxających króla i jego 
rodzinę. piewacy i trefnisio urozmaicali uczty i długie wio
c.xory zimowe. Odbywały się często turnieje i igrzyska rycer
skie, na które piesxyl kwiat rycerstwa z dalekich nawet kra
jów. Z niechQcią wiQO mytilala królowa o wysianiu córki na da
leki, a nio tak tiwiotny dwór krakowski. 

Gdy jednak bexkrólewie przeciągało się, a Polacy coraz 
usilniej domagali ią wysłania do Polski młodej kl'ólowej, 
ia!a Eli:bieta po dwu latach 

ustąpić ich żądaniom. 
Z niepokojem w sercu je

chała mlodtiutka Jadwiga do 
Krakowa, w świetnym orszaku 
poi kich i Wl'�gier kich dostojnj
kó, . Dochodziły słuchy, że Po
lacy nie chcfl przyjąć za pana 
k ięcia au trjackiego Wilhelma, 
z któr m wedle ówczesnego zwy
czaju była Jadwiga jui w dzie
oillst, ie zarQcxona, lecz chcą wy
siukl!ó kogo innego na męia 
dla niej a króla Polski 

Jakoż nio myliły te wieści. 
Wśród nieopisanej l'adości przy
jęto młodziutką- królową w Pol
ce i koronowano ją niezwłocz-

nie w katedn:e waweJskioj; k ię- (Na podstawie Wa!ereio 
oi1. austrjackiego w zaki:o, któ- Eliasw). 
r przybył do Krakowa, pano-
wie poi cy nie wpuścili na Wawel i nie igodr:ili ię na ślub 
jego x królową, a przez to i na objęcio tronu polskiego. 
Wilhelm, 1:awiedziony w swych nadziejach, musiał z nicxem 
Pol kę opuścić. Polacy bowiem zwracali swe oczy w innfl zu
pełnie tronę, ku księciu sąsiedniej Liiwy, rokując sobie ze 
zwiąxku z nią wielki _wr:rost potęgi Polski i łatwiej xą obronę 
pneciw wspólnym wrogom. j ,.),-

w jaki po ób o i�in1la Jadwi�a koronę poi k:� ! Jaki• znaczenie ma 
Przywilej ko xycki ! Co to je t xlachta ! Przypomnij roxwój rycerstwa od 
(lz„ów Bole lawa ChrobreiO ! WJmiell inne Many i ioh prawa! Kiedy jeszcw 
J)ra,,·owlilla w Pol oe n�dy królew kie kobieta! 
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Litwini i krzyżacy 

Kiedy :uraxa Litwę ma nder:r:yći, 
Jej pnyj"cie wie xcza odgadnie ireni a; 
Bo jełli In xna wajdelotom wienyó, 
Kieru na pu tyoh cmentar:r:11.0h i bloni11.0h 
Staje widomie moro,,.•a dxie,rdoa ... 
A ile rur krwaw, ohu tk� kinit, 
Tyla J)alaoów xmieni■ i� "' pu tynie, 
Gdxi, llOil! 1,pi, 'wieiy a:rób ,,.·yra ta. 
Zfi'nbno xjawi ko! Alo wi1flflj xa-uby 
Wróiyl Litwiuom od niemieckiej trony 
B:iy xak blJ xox�oy zt tru i mi :rnby� 
I pia xox zeroki, knyiam naoierniony. 
Gd:r;ia pru :li topy 1akiea:o widxiadla, 
Nio1em j„t kię ka wio ek albo arod6w: 
Cala kraina"' mogiłę xapadla. 

Adam Mickiewic:: ,,Konrad Wallenrod". 

W kai na mapie Litwę, nekę iemen, mia to Wilno i Kowno! Gdzie 
laiy Bialoru6 !' W kai Dniepr i Kijó,,,.! Co wie I o wyprawach polskich do 
Kijowa! Przypomnij chi•j• krxri•kó-.• ! 

Litwini zamieszkiwali kraj , lożąC'y nad brzegami Niemna, 
. na północny-wschód od Polski. Ziemia ta, piękna i ul'ocza, 
pełna pagórków i jezior, przeświecających wśród borów, nęciła 
coraz bardziej chciwych zaborców, krzyżaków, którzy wytę
piwszy pokrewnych Litwinom Prusów, napierać zaczęli zczascm 
coraz mocniej na granice Litwy. 

Poz o r e m  do z a b o r ó w  miało być dla nich p ogait
s two, ja kiom u ciągle jeszcze hołdowali Litwini. Czcili oni prze
różnych bożków, zwłaszcza boga ognia i piorunów PerkunasN., 
a także niektóre zwierzęta, uważane za święte, jak np. węża. 
Składano tym bogom obfite ofiary. na(I czem czuwali kapłani 
oraz wróżbici i śpiewacy czyli waj deloci. Najwyższy kapłan zwal 
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ruskich i ruskich, ai poza Dniepr i Kijów. 

Mimo xnaoxnej potęgi, jaką osiągnęła Litwa, nie mogla ona 
jednak oprzeć ię przewadze kl'zyżackiej. Co rok prawic ul'xą
dzali krzyżacy w głąb Litwy niszczące wyprawy, zwane -rej 
zami" Ka wyprawy takie, przedsiębrane pod pozorem xorxe-
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że spodziewało się od nich wsp
1
anialych prxyję6, uczt, igrxysk 
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barbarzyl1skich spustoszeli. Kto nie schronił się w porę w nie
dostępne- bory, padał pod mieczem najczdry. Wojska zaś litew
skie, źle u;i;brojone i odziane tylko w skóry, nie mogły marzyć 
nawet o stawiC'niu oporu w otwarłem polu ciężkozbrojnym za
stępom krzyżackim. 

Coraz dalej sięgały też ugony krzyżackie. Padło pod cio
sami krz�·żaków Kowno, a wre xcie poczęli oni docierać do sto
licy Litwy, Wilna. Połączenie ię z Polską do obrony przeciw 
wspólnemu wrogowi było jcdyn�·m ratunkiem dla znękanej 
Litwy. 

Do C'XC'jl;O porównywa IXlQta najudy krr.yia kie na LiLwfJ! Oo i. talo 
1:t Słowianami UC'hodnimi i Pru ami, l.:ión:y nie hcicli pnyj�ó ehr1e'tijaf1-
l!ltwa! Porówuaj n•jndy "i mców na ziemi& nad I.ab, z najndami knyia• 
ków na Lit,,·1! Dlacnio rrcer;;two z krajów :icachodnich przybywało kri.r• 
i:akom z pomoc:\! 

Małżeństwo Jadwigi i Jagiełły 

Dlaczego panowie polscy nie zgodzili się na malżells1wo Jadwigi z Wil
helmem aus1rjackim? Dla kogo krzyżacy byli wówczas groźniejsi, dla Polski 
c,y dla LHwy' 

l tJ { Panowie polscy, którzy powzięli myśl połączenii Polski 
i Litwy przez związek malżeilski Jadwigi z wielkim księciem 
litewskim ,Jagiellą, rozumieli dobrze poloż<'nie obydwu krajów 
i mniemali słusznie, że jedynie tylko wspólnemi silami oprzeć 
si� będą mogły zaborom krzyżackim i podnieść we znaczenie 
w świe<'i<'. Trzeba jednakże było uzyskać na to :tgodę młodo
cianej królowej J·adwigi, która z boleścią w sercu myślała 
o udaremnieniu miłego jC'j związku z Wilhelmem, a poślubieniu 
nieznanego jej i barbarzyllskiego, jak mówiło wielu, ksi�cia 
Litwy. 

Po długich namowach i prośbach swoich doradeów zgo
dziła się wreszcie J·adwiga ponieść ofiarę, jakiej od niej żą
dano. Kicrnwala nią my�I, że jako królowa winna p o ś w i ę c i ć  
s we s z czqś c i e  d l a  dob r a  n a r o d u  i p a11stwa, którem 
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p r z y j�cic c h r z t u  wl'az z galym jego ludem. Tak więc cel, 
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którego nie potrafili osiągnąć krzyżacy ogniem i mieooem, 
osiągnięty miał być na drodze zgody i pokoju. 

Jagiełło przyjął z radością życzenia Polaków. Zgodził się 
też na przyjęcie chrztu ,,-raz z całą Litwą, oraz na przyłącze
nie jej raz na zawsze do 
Polski, jak tego żądali Po
lacy. Ze wspaniałym orsza
kiem ruszył też niebawem 
do Krakowa w towarzystwie 
innych książąt litewskich, 
wśród których najznacz
niejszym był książę \\'i
told, brat stryj oczny Jagieł
ły. W katedrze krakowskiej 
przyjęli książęta chrzest, na 
któl',Ym Jagiełło otl'zymał 
chrześcijaf1skie imię \\'la
dyslawa, a Witold - Ale
ksandra. 

W kilka dni później 
odbył się w tejże kaleclrzo 
ślub Jadwigi z Jagiełłą, któ
ry jednocześnie uznany zo
stał przez Polaków za pra
wowitego władcę Polski Władysław Jagiełło. (Wedle fotografji 
i uroczyście ukoronowany z obrazu Jana :Mntejki). 
1386 r. Z nim razem wstą-
piła na tron polski n o w a  d y n as t j a, nazwana od swego xalo
życiela j a g i  el I ofl sk ą. Prawie na lat dwieście spoczęły rx�d. 
Polski w ręku Jagiellonów. 

Olaexeg:o Jad,i,•i1a XiOChila ię na malxell two x Jar,i,JI�, J,11ltie xna
rxenie ma to mah:ell two dla Litwy i Pol lti? Zapamiętaj dat, pol�oxe
nia ię Pol lti i Lit"1' i poex�tl,rn pano•••nia rodu Jaa-iellonó-.· na tronie 
poi kim! 

Chrzest Litwy 

Prz:ypomnij wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce! Porównaj chrzest 
Mieszka I i chrzest Jagiclly! 

Gdy zakoflczy1y się uroczystości koronacyjne, rozpoczęto 
w Krakowie przygotowania do wielkiej wyprawy misyjnej na 

Litwę, pod przel'l•odnictwem samego króla. )Iiala ona przepro-
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wadzić dzieło nawrócenia Litwy. Zimą 1387 r. ruszył więcJagieHo, 
bogato opatrzony, z Krakowa na Litwę w otoczeniu panów 
i księży polskich, tom bardziej ochoczo, żo mając matkę chrze
ścijankę, już od wczesnej młodości nauczył się cenić zasady 
('hrześcijaf1stwa. Kierował też osobiście dziełem szerzenia wiary, 
której stal się gol'liwym wyznawcą, i przełożył Modlitwę Pail
ską i Skład Apostolski na język litewski, by ułatwić dzieło na
wracania. Pilnie też i nieustannie śledził postępy pracy nad 
nawróceniem Litwy. 

Postępy le były szybkie i znaczne . .Na rozkaz wielkiego 
!mięcia poburzono ołtarze i posągi pogailskic, pozabijano 
il.więte węże i poniszczono gaje, którym dotąd cześć oddawano. 
Ludność, widząc upadek dawnych bogów, gromadnie gai·nQla 
się do chrztu. Że zaś kapłanów nie było tylu, aby mogli chrzcić 
kaZdego zosobna, ustawiano zgłaszających się w gromadki 
i chrzczono ich razom, nadając wszystkim, w jednej gromadce, 
to samo imię. Każdy nowoochrzczony otrzymywał jako dar od 
księcia piękną szatę wełnianą. Poczęto też budować kościoły, 
a w stołecznem W i I n i e  z al oż o n o b i s k u p s t w  o, jedno na
razie na całą Litwę. 

Nic ograniczy! jednak na tern Jagiello pracy swej na Li
twie. Chcąc dać dowód Litwinom, że z przyjęciem chrztu podnie
sieni zostaną wyżej, niż stali poprzednio, gdy książę był nieogra
niczonym panem ich życia i śmierci, nadal rycerstwu litewskiemu, 
rzyli bojarom, z n a c z n e  p r z y w i l e j e  i zbliżył ich w ten 
sposób do swobód i wolności, jakiemi cieszyła się szlachta polska. 

Tak więc dzięki Jadwidze i Jagielle Polska pozyskała dla 
wiary i <,•iaty chrześcijallskiej ogromny kraj i lud, który do
tąd je odpychał, zrażony gwałtami nienawistnych mu k1·zyża
ków. Krzyżacy też byli jedynymi, którzy smucili się z dzieła 
nawrócenia Litwy. Spostrzegli bowiem, że nie będą już mogli 
ogłaszać się za obro(1ców wiary i szerzycieli chrześcijallstwa, gdy 
pogan w sąsiedztwie. ich nie będzie. Lękali się, że stracą przez 
to poparcie i w ludziach i w pieniądzach, jakie pod tym pozo. 
rem czerpali z wielu krajów chrześcija(Jskich. 

Przeclewszystkiem zaś n i e  p o k  o i l  ie h z w iąz e k  P o l-
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stępem wydarli. 
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Jadwiga we Lwowie 

Co oznan•j� nuwr: Grody Cx rwiei1 kie, RuM C1erwona, Rui 11•
lioka! Prxypomnij odxy kani• Ru i pnox Kuirnieru Wiell.:ie10! Kto lo był 
taro ta? Jaki korzy oi ci�gn,1 Lwów i Hu� llalicka t.• xwi�xku x Pol k� t 

W1k11.i nn mu pie Podoi�, loldawję, morz(' Cx•rne ! 

\V tymże czasie, gdy .Jagiello zaj�ty był dxielom nawró
cenia Lit.wy, ruszyła ,Jadwiga na pobli,;ką RuA C,:erwoną, by ją 
w związku z koroną polską u1wienlzil'. \\' cxa ie bowiem dłu
giego bezkrólewia starostowie w�gierscy, ustanowieni pn:ei 
ojca jej, króla Ludwika, zerwali zupełnie xwirp:Pk Ru i z Pol
ską i ulegali Węgl'om. Królowa Jadwiga więo, jako prawo, ita 
następczyni króla Ludwika, postanowiła pn:yw1·6oi(' na Ru i 
prawa korony polskiej. 

�ie bacz,10 na ostrą zimą, ruszyła młodziutka k1·ólowa 
w orszaku' panów polskich z Krakowa ku Lwowu. Śniegi za. 
siały drogi, część więc podl'óż�· odbywano na saniach. CzQsto 
jednak wśród drogi dosiadała królowa zwyczajem ówczesnym 
wierzchowca i strojna w bogate futra sobole jechała konno 
wśród ryce1·skiego orszaku. 

Z radością witano ją na ziemiach ruskich, albowiem kró• 
Iowa Polski, niosąc im zjednoczenie z maciel'zą, nie zc1ędxila 
la k i przywilejów i potwiel'dzala przcdewszystkiem tC', które 
nadal im k1·ól Kazimierz Wiciki. Stal'ostowie i załogi wę�ior kie 
prawie bez wyjątku poddały SiQ 1·ozkazom królowej, a niebA· 
�·em również stolica .Rusi, L\\·ów, otwarł gościnnie .swe wrota 
wnuczce wielkiego króla, któ1·cmu tylC' zawdzięczał. Szrzodrzc 
też obdarowała Lwów przywilejami królowa Jadwiga: zatwicl'· 
dzając zwlaszc1,a ważne dla miasta pl'awo składu na towary. 

�iebawem przybył na Ruś także król Władysław, by osta• 
tocznie uporządkować sprawy ruskie. Wówczas to stanął przed 
nim h o s p o d a r  m o ł d a w s k i  P i o1r, otoczony wspaniałym 
pocztem bojarów, i zlo?.yl k r ó lo w i  i k r ó l o w e j  Ja d wi
dz c ho Id w i or n o ś c i. Podwajało 10 l'adoM, jaka panowała 
w Polsce z powodu odzyskania Rusi. \\'idzieli bowiem wszyscy, 
że przez czyn ten królowa .Jadwiga, podobnie jak Kazimierz 
Wielki t o1· o w a ł a  P o l sĆc clr o g� ku w y b r z e ż o m  m o r za 
C z  a rn c go i ku żyznym Ianom Podola, ,.ziemi mlekiem i mio• 
ciem płynącej". 

)lieszkallcy zaś Rusi Halickiej, 1·az xunaw xy sxkócl odlą· 
czenia od Polski, starnli się te1·az xwiąxek swój z Pol ką ilnio 
obwarować. Xa prośby Lwowian król \\'lady law wy tawil osobny 
dokument, w którym im solennie pl'xyrxckl, że ziemi 1·u kiej 
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nikomu nigdy nie ustąpi ani jej od korony polskiej nie odłą
W istocie też była ona zawszC' jedną z najcenniejszych 
tej korony. 

Jakie praw:1 miała Jadwiga do Rusi? O co prosili Jagiellę Lwowianie'? 
Jak spełniła Polska obietnicę Jagiełły? 

Śmierć królowej Jadwigi 

Przedstaw znaczenie Jadwigi dla dziejów Pol,:ki ! 
Dzieje Polski nie znajq k1·6lowej, któraby była przez caJy 

naród tak ukochaną, jak kl'ólowa Jadwiga. \\' młodocianym 
wieku przybywszy do Polski z obczyzny, niety\ko ryehło nau
czyła siQ mowy polskiej, ale stała się Polką z myśli i uczuć. 
Ryła też gorącą obro(1czynią wszystkich praw i dążf'il narodu, 
a SC'rdeczną opiekunką słabych, ubogich 
i uciśnionych. Długo powtarzano sobie 
w Polsct•, jak to królowa wzięła w obro
rn� kmieci gnicźnicflskieh, uciśnionych 
przez dworzan w czasie przejazdu pary 
królewskiej. Gdy zaś król \\'Jadysław, 
skłoniony prośbami, polcril zwrócić za
brany rolnikom dobytek, królowa wraż
liwa na krzywdę ludzką dodała: ,, \\'rócą 
się kmiotkom dobytki, lecz kto im łzy 
wylane powróci'(" 

Poświęciwszy się dla dobi·a naro
du, pędziła królowa życic pełno cnót 
i dobrych uczynków. Słynna ze swej 
pięknoHri, tak że z dalekich s11·on pi·zy- �r:

r

ko::
d

k7�f,,/c��lct�1�:1.�7-bywano, by podziwiać jej u1·odę, nie kicwicza. Sprawozdania Kodbała o przyjemności i uciechy. ,, \\' cza- misji mstorji Sztuki V). 
si<• wielkiego postu i przez cały adwent-
wspomina o \1iej Długosz - odziana wlosienicą trapiła ciało 
osobliwą powściągliwością. Dla ubogich, wdów, pielgrzymów 

�ji::;:�,:��i;;:'.'���{�;l}t :;;1:�g��:1il1i't1\i:I� [ 
próżnog<•ią i wszelkiemi marnościami świata, wszystek swój 
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Trwoga też i rozpacz objęła dwói' i mieszkal1ców !{rakowa, 
gdy pewnego dnia rozeszły się wieści. iż królowa ciężko zanie• 
mogla i bliska jest śmierci. Tłumy gromadziły się p1·zcd zam
kiem, czekając na wieści o zdrowiu królowej; w kośCiolach od
bywały się nieustannie nabożcilstwa na intencjQ joj wyzclro-

Grobowiec Jadwigi w katedrze krakowskiej. 

Stan jednak królowej pogai·szal się z dnia na dziel1: 
w południo 17 lipca 1399 r., młoda, bo zaledwie 26 lat licząca, 
Jadwiga zgasła wśród powszechnego żalu. Ciało jej złożono 
u stóp wielkiego ol1arza katedry krakowskiej, a wierny joj lud, 
który tak ukochała, pielgrzymował długo do grobu królowej, 
któn) już za życia za świQtą uważano. 

Których monarchów szczer-r.e opłakiwał nasz naród i dlaczego? 

Odnowienie uniwersytetu w Krakowie 

Krakowie! Wymieli znanych ci 
Konstancję w Szwajcarji! Co to 

Przepięknym czynem zako(1czyla ,Jadwiga swój krótki 
a tak donio!fly dla Polski żywot. \\' testamencie zapisała 
wszystkie swe kosztowności i klejnoty na oclnowionie i podni.e
sienio uniwersytetu krakowskiego. Wszechnica ta, założona 
przez Kazimie1·za Wielkiego, po śmiel'ci jego uległa zaniedba
niu. Tymczasem zaś rosła potrzeba ludzi wykształconych, 



p r a w n i k ó w  i t e o l o g ó w, tak dla Polski, jak 
nawróconej Litwy, gdzie odczuwa(: się dawał brak 
żarliwych kapłanów 
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za życia swego poczyniła kL·ólowa starania o uzyska
nie wydziału teologicznego dla krakowskiego uniwersytetu. 
Otrzymała też niezbędne ku temu pozwolenie od papieża, ale 
śmici·ć przeszkodziła jej w dokończeniu dzieła. Biskup krakow
ski, Piotr Wysz, i kasztC'lan krakowski, Jaśko z Tęczyna, jako 
wykonawcy oslalnicj 
woli królowej, przystą
pili zaraz po jej śmier
ci do zaleconego przez 
nią dzieła, 

Kró1 zaś, Włady
sław ,Jagiello, chcąc ze 
swej strony uczcić pa
mięć zgasłej małżonki, 
przyczynił się również 
znacznie do uposaże-
nia wszechnicy. Już 
w rok po śmierci ,Ja
dwigi otwarto uroczy
ście wszechnic�, po
mieściwszy ją w bu
dynkach lprzy ul!cy 
św. Anny I Grodzkwj, 
zakupionych z pieni -
dzy ,Jadwig-i. Nadając 
zaś p1·zywileje wszech
nicy, jej profeso1-om 
i uczniom, dodawał 
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,,XiC'thże w tej wszech-
nicy będzie nauk przemożnych perła, aby ,,·�rdawala męże doj
rzałością rndy znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych 
umiejętnościach biegłe. Xiechaj otworzy się orzeźwiające fródlo 
nauk, z którego pełności niC'ch czcrpic1 wszyscy,. naukami na
poić się p1·agnący." 

Jakoż uniwersytet krakowski nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei. ,luż w kilkanaście lat później uczeni jego, 
a zwłaszcza rektor, Paweł \\"lodkowie, zasi�'nęli ze z n a k o m  i
t e j  obr o n y  Po l s k i  i n a w r ó c o n e j  Lit wy  przed potwa-
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dowi polskiemu nic przynosi ehwaly i pożytku, żadne nic jest 
tak użytecznem, tak chwalebnem i ;makomitem, jak szkoła 
główna krakowska przez zaszc�epi�nio cnót a wyk

�
·zenianie 

błędów, obronę sprawiedliwości I obpśnianie prawdy. 
Sła w a  u n i wer s y t etu, od imienia króla \ aclyslawa 

Jagiellof1skim dziś zwanego, zrosła się nieodłącznie z p a m�ę 
c ią  k r ól o w e j  Jad w i g i. W daleką potomność niosła tełtra
dycja cześć i hold dla królowej, która więcC'j niż którakolwięk 
postać· niewieścia w naszych dziejach zasłużyła sobie na cześć, 
przywiązanie i miłość narodu. 

Ile lat upłynęło do dxi iaj od xaloieni"- uniwar ytotu w Krakowie·pr:r:ex 
Kazimiar:n Wielkie&o, a ile od odnowieni!'l iO pr:r:ex Jaa:iellę? Jakie wych:ialy 
uniwer ytetu )Xltr:tebn• były Pol najbardziej woza 1'1.Ch Kuimi�r:r.a Wiel
kiego, a jakie w cz:uach J■Q"iclly!' Ile uniwer ytetów po i■da ob�cnie Pol
ka? \\"ymi fi mia 1a, w których i tniej11, ch:ili uniwu ytety. 

Wielka wojna z krzyżakami 

Pr:r:rJXlmnij lrr:r. wdy \\"yrz:11,dz:one Pol c i Litwie przez: krxyiaków! 
W1kni na mapie Żmudf! Gdz:i� Jeiy Wolborz: i Cz:erwii1 k? Wy z:uk1j na ma
pie Europy Francję i Hi z:panję! 

Krzyżacy, zaniepokojeni związkiem Polski i Litwy, czynili 
wszystko, co było w ich mocy, aby z w i ą z e k  t e n  r o z e r w aC ♦ 
i osamotnioną LitwQ zagarnąć w swe J'QCe. Szerzyli wiQc upar-
cie po całym świecie oszczercze pogłoski przeciw Jagielle l Li
twinom, twierdząc, że pozornie tylko przyjęli chi-ześ<·ijallstwo, 
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ności dzielnego Witolda, podburzając go, by ogłosił się wlaclcą 
Lilw_y i wystąpił przeciw Jagielle i Polsce. Xa zagarniętej p1·zez 
siebie Żmudzi, należącej cło Litwy, uciskali srogo ludność, nie 
starając się bynajmniej o nawrócenie jej na wiarq chrześcijaf1-
ską, lecz raczej o wytępienie i osaclzE>nic na jej miejscu Nicm-
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I Polska i Litwa l'wal_y się oddawna cło rozprawy z w1·0-
gim zakonem krzyżackim. Powstrzymywała je długo królowa 
Jadwiga, pragnq{', jako dobra chrześcijanka, nic dopuścić do 

rozlewu krwi. Po joj śmierci kn�yżacy wyst�powali jednak pn:e
ciw Polsce i Litwie coraz to ostrzej, zmierzając najwyra9:niej 
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parł powstanie żmudzkie, zakon zagroził mu wojną, a zarazem 
zażądał od Polski, by Litwie nic udzielała pomocy. 

Polacy wszakże wiedzieli doskonale, że rozlą<.'zcnie Polski 
i Litwy i pokonanie każdej zosobna jest głównym colom krzyża
ków i oświadczyli, że L i t wy 1i i e  o pus z c zą. Wówczas to k1·zy
żacy wypowiedzieli wojnę Polsce i zaczęli odrazu pustoszyć 
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się \vi<;:c z podjęciem rozstrzygającej walki, lecz poczęto sią do 

niej dobrze i rozlropnic przygotowywać. 
W ciągu zimy 1410 r. rycerstwo sposobiło się do wyprawy, 

a król \\'ladyslaw polecił czyni(: wielkie xapa y tywno ci na 
czas wojenny; po wielkich borach i pus:a:c1aoh urxf!dxano Iowy, 
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ruszono na północ ku granicom krzyżackim. 

Wspaniała to była armja. Poci chorągwiami poszczególnych 
ziem oraz wielkich rodów rycerskich a wreszcie biskupów i ma• 
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rągwi 1) dobrze zbrojnych i okrytych; połyskujących ostrzami 

kopij i herbami 

.
na tarczach wyry1}:mi, prowadził król polski na 

rozprawę z zakonom krzyżackim. lXacl każdą powiewał propo• 
rzec z godłem ziemi, dowódcy !uti rodu. Szli rycerze we \\"Spa• 
niałych zbl'ojach, nieraz w cudzoziemskich krajach zdobytych 
i ręką biegłych mistr;�ów wyrobionych, rycerze okryci sławą 
wielu waik z krzyżactwem na Litwie1 z tatars1wem na Rusi, 
z Turkami na \\'ęgt·zech, dokąd na ochotnika wielu z nich śpie• 
zylo. Xiejeden wsławił się w wędrówkach swych po Xiemczech, 

Francji a nawot Hiszpanji, \\" turniejach i zapasach, z których 
przywoził bogate nagrody i znajomość obyczaju 1·ycerskiego 

krajów dalekich. 

1) chorągiew oddział rycerstwa. 
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Bitwa pod Grunwaldem 

Grunwald i Tannenberg, ziemię Chclmill.ską! 
Chelmil1sk1� '? Kto to jest herold'? Jaki urząd 
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Było to 15 lipca 1410 r. o świcie . .Król Władysław sposobił 
się właśnie do wysłuchania mszy świętej . .Niezmieszany wieścią 
o bliskości nieprzyjaciela, udał się do kaplicy obozowej, a tym
oxa em wojska polskie i litewskie stawać poczęły śpie�znie 
w szyku bojowym. Hufce polskie, które zajęły lewe skrzydło, 
prawial 1) miecznik krakowski, Zyndram z )łaszkowi<:, litewskie 
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:i(zy świętej, począł przy-
wdziewać zbroję, by stanąć na czele rycerstwa, rwącego się do 
boju. \\'Jaśnie ktadl już na głowę hełm, gdy doniesiono mu, 
że od krzyżaków przybyli dwaj heroldowie z ważnem posel
stwem. Wnet też straż przyboczna przyprowadziła przed obli
cze królewskie obu wyslalrnów nieprzyjaciela; nieśli oni w ręku 
dwa wielkie, obnażone miecze i odezwali siQ do króla w nastę• 
pująoe słowa : 

- �ajjaśniejszy królu! Wielki mistrz Ulryk ślC> tobie 
i twemu bratu przez nas, swoich heroldów, te dwa miecze w po• 
moc do zbliżającej się walki, abyście nie tak gnuśnie jak dotąd, 
ale z większi1 odwagą wystl)l)ili do bitwy i abyście nic chowali 
się po gajach i zaroślach, ale stanęli do rozprawy w otwartem 
polu. Jeśli zaś mniemasz, że za szczupłe masz miejsce do rox• 
winiQcia twoich szyków, wielki mistrz gotów jest ustąpić ci t_vlo 
pola, ile tylko zechcesz, byle cię mógł nakłonić do przyjęcia 
walki. \\'reszcie możesz obrać sobie sam miejsce, na którcm 
chcesz walczyć, byleś tylko nic odwlekał rozprawy. 

W czasie tC'j przemowy het'oldów wojsko krzyżackie, na 
potwicl'dzcnie ich słów, cofnęło się istotnie wstecz na pewną 
odległość. 

Wbrew przypuszczeniom obecnych, którzy sądzili, że król 

wobec tak zuchwałego i dumnego poselstwa sluszn�'m uniC'sic 
się gniewem, \\'ladyslaw Jagiełło zachował równowagę ducha 
i na wyzwanie kez,vżackic odpowiedział spokojnie· 

- Chociaż mam w wojsku mojem dosiatck oręża, p1·zccież 
ku większemu wspomożeniu i obronie słusznej sprawy przyjmujQ 
w hnię Boże i lC' d\\:a miecze, przysłane przez wrogów, łakną
cych krwi mojej i mego nal'Odu. Wyboru zaś pola bitwy nie 
żądam, ale jak C'hrześcijanowi i królowi 

1)1'zystoi Bogu samemu 

:i�j:�=I3��:1i;::a,�::5
·oki Opa1rzności naznaczą plac i wynik dzi• 

Po tych sio,, ach król prz:ywcl1ial hełm i ciał hasło do boju. 
Dostojnie�' królestwa w xakio, lękaj�o się o bezpicczellstwo 

')=ustawia!. 
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osoby kl'ólewskicj, nie pozwolili mu wziąć udziału \\. walce; oto
czony doborowym hufcom rycerstwa staną więc,król na wzgórku, 
z którego mógł widzieć cale pole bitwy. � 

Gd�' w poszczególnych chorągwiach otrąbiono hasło bo
jowe, cale wojsko królewskie zaśpiewało starą pieś(1 ojoxystą · 
„Bo g u  Ro d z i ca , d z i e w i c a,Bo g i e m  s ł a w i o n a  :\lary ja•. 
Powiała pieśf1 do patronki kl'ólestwa polskiego po wielkiej rów-
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jąccgo się z przeciwnej strony wroga, 

Zawt·zala zaciQta walka między obu wojskami. ,,Tak rra
szny zaś za irh spotkaniem - powiada Długosz - pow tal huk 
i łomot z wzajemnego uderzenia kopij, chrzęstu gciel'ajqcyoh 
się zbroi i szczęku mieczów, ŻC' go na kilka mil w okolicy I•
chać było. -:\ląż na męża napierał, kruszyły się z trzaskiem 
oręże, godziły w twarxo wymierzone wzajem grot�·" .. 

Dłuższy czas !!'wala walka niel'Ozstrzygnięta. Wreszcie krxy
żacy, widząc, że szyków polskich przolama6 nic mogą, 1.,,Tócili 
się l<'m silniej ku prawemu skrzydłu, gdzie walczyli Litwini. 
Ci, mając słabsze konie i lichsze uzbrojenie, nie zdołali wytrzy
mać wzmożonego naporu ciężkiego rycerstwa krzyżackiego 
i mimo wysiłków Witolda zwrócili się wreszcie do uci<'czki. Lo s 
b i t w y  sp o c z ą ł  tC'ra z  w y ł ą c z ni e  na b a r ka c h  r y c or
s t w a  p o  Isk i e  g o. Bój stawał się coraz zaciętszy, a krxy:Kacy 
napierali tak gwaltO\rnie, że przez chwilę zdawało się, ii zdo
będą wielką chorągiew królestwa, którą obalono wraz z dzier
żącym ją chorążym, -:\larcinem z Wrocimowic. Rzucili się jed
nak zaraz na ratunek chorągwi najprzedniejsi rycerze i po 
zażartej walec uratowali przed rękoma wrogów. Po chwili też 
powiewał znów dumnie Orzeł Biały nad sze!'egami polskiemi, 
któl'O xaox w y p ic1·ać c o r a z  b a l'Clzicj w r o g a  
z p o l a  

\\'iclki mistrz Ulryk YO!l J\111gingon widząc, ż e  bitwa przy
biera obrót niekorzystny dla krzyżaków, postanowił wyprowadz_i6 
do boju ostatnich 16 chorągwi, jakie dotąd trzymał w odwodzie. 
Okrążając wielkim lukiem walczących, pędziły też zastępy krzy
żackie po błoniach gl'unwaldzkich, połyskując zbrojami) ostrzami 
mieczów i włóczni, by wpaść zboku na znużonych już bojem 
Polaków. Jeden z rycerzy niemieckich, znajdujc1cych sit; w tych 
zastępach, imieniem Dipold Kikerzicz YOn Diebcr, zoezy\\·sz�· 
zdaleka orszak l'ycerski, wpośród którego znajdował się król 
Władysław, wyłamał się z szeregów i ruszył pędem w tę stronę 
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nie udał się, Polacy bowiem, w por� 
nict,ezpieczc,f1st,,,o, zwrócili się mężnie przetiw no

kl'zyżaków coraz siluiej z pola, 
a p o wrót znacznC'j cz1;śc-i Litwi

się w ucieczce, ułatwił jeszcze zada
n ie c

�
or-ągwiom pol-

skim. Otaczani wo
kół -rzyżacy padali 
gęsto truprm pod 
mieczami polskicmi 
i litewskiPmi. Z g i
ii <\I w tej walce 
kwiat ry(•o1·stwa 
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Żmudź, a choć utrzymaJi się jeszcze przy posiadaniu Pomot'za, 
było rzeczą jasną, że dni ich panowania tam są policzone. ilimo 
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Chorągwie krzytackle, zdobyte pod Grun� 
waldem. (Wedle Długosza: Banderia). 

wszelkich wysiłków nic zdo
łali się toż krzyżacy pod
nieść z pod ciosu, zadane
go im pod Grunwaldom. 
Potqga ieh była złamana 
raz na zawsze. ń 

Wyzm1cr: na nu1pi1dro�po
chodu woj k pot,kich zWolborxa 
J)Od Grunwald! Porównaj zna
ounie bitwy pod Plowoami i bitwy 
podGrun"·ald•m!Zapamiętajda
tę xwyoię twa pod Grunwaldem! 
Jak dluiO po obiła ię Pol lrn 
do roxprawy x krxyiakami! 

Zawisza Czarny 

Pnypomnij ryoer two fiole lawa Chrobre10 i Bole la-.,a Krzywouste�o! 
Przypomnij prxywilej ko xyoki i jeiO xnacr:enie ! W tai 1H1 mapie Europy 
Dunaj i Pirenejo! 

Bitwa pod Grunwaldem okryła nieśmiertelną sławą PolskQ. 
Po całym świecie biegła teraz wieść, że ci niezwyciężeni, zdało 
siQ, krzyżacy, którzy w szeregach swych gromadzili kwiat l'ycer
stwa z Niemiec i wielu innych krajów, zostali doszczętnie roz
gromieni. Słuszna też duma przejmować mogla zwycięzców z pod 
Grunwaldu, rycerstwo polskie, które siało wówczas u szczytu 
swej świetności. 

Inne to było rycerstwo, niż w czasach Bolesława Chrobrego 
lub Bolesława Krzywoustego. Dobrze uzbrojone, wyćwiczone, 
a zamożniejsze niż �lawniej, stanowiło obok duchowiei'istwa 
p i et·w s z ą  w ar s t w ę  w narodzie. Choć bowiem i inne stany 
cieszyły się wówczas wolnością i dobrobytem wielkim i rządziły 
się swemi prawami, pl'zecież slan rycerski, jako ten, na którego 
barkach spoczywał głównie ciężar obrony haju, za najpoczest
niejszy był uważany. Trzymały się też silnie razom rody rycer
skie, dbając o to, aby nikt niepowołany nie zakradł się do ich 
szeregu. 

Każdy 1·ód miał swój h e r b ,  czyli godło, i z a w o ła n i e ,  
których używali wszyscy członkowie rodu. Herb noszono na 
tarczy i ryto go na pieczęciach, zawołanie zaś było hasłem, 
które łączyło członków rodu na wyprawach wojennych. Często 
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nazwa herbu była jednocześnie i zawołaniem rodu (np. Xalęcz. 
Grzymała, Śreniawa), czasom jednak były one różne. I tak np. 
ród, pieczętujący się :Różą, używał zawołania Poraj. Rycerzy 
poszczególnych zwano imieniem chrzestnem i nazwą miejsco
wości, z której rycerz pochodził, a więc np. Jaśko z 'fęczyna, Otto 
z Pilicy, Dobiesław z Oleśnicy. Później dopiero urobiono od 
tego nazwiska, jak Tęczyf1ski, Pilecki, Oleśnicki. 

z pośród rycerzy czasów Władysława Jagiełły najbardziej 
rozgłośn�r był z czynów i cnót i·yccrskich Zawisza Czamy z Gar
bowa. Zaprawiwszy się zamłodu w kraju w rzemiośle 
skiom, pociągną! on wzorem wielu ówczesnych rycerzy 
zagranicę i wnet wsławił się jako rycNz szlachetny a 
nieporównany, ceniący cześć rycerską wyżej nad 
wszystkich wyprawach - mówi o nim Długosz 
rycerzem dzielnym i znakomitym. Słynął odwagą i 
czyny, w których mu nikt nie dorównał. Był zaś w 

Herby. a Róża, b- Nałęcz, c - �rcniawa, d - Grzymała. 

ujmują('y i miły, tak iż nietylko ludzi zacnych i szlachelnrch, 
ale barbarzyflców nawet swoją uprzejmo§cią zniewalał. Miał prze
dewszystkiem t<'n rzadki w sobie przymiot, że jak ,,, bitwie 
najśmielszy zapal, tak w radzie najumiarkowaf1szą okazywał roz-
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ćwiczenie i wprawę, służąc rycersko w różnych krajach". 

\\"raz z cesarzem Zygmuntem Luksemburskim, na którego 
dworze długo przebywał, dotarł w podróżach aż pod Pireneje 
i wsławił się zwyci�stwem w turniejach z hiszpallskimi 1·yce
rzami. Gdy jednak wybuchła wojna z krzyżakami, Zawisza, 
a za jego przykładem i inni rycerze polscy, porzucili zaszczyty 
i bogactwa, ofiarowywane im przez cesarza, i pośpieszyli na 
obronę ojczyzny. Zawisza Czarny stanął w pierwszym szeregu 
chorągwi ziemi Krakowskiej, osłaniając własną piersią sztandar 
królestwa polskiego, który naci nią powiewał. 
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.Jak bohatol'skie było życie, tak zaszczytna b�rfa i śmierć 
Za\\'iexy Czamego, który pośpieszył do Węgier, by wxiąf udział 
w wojnie z Turkami. Kiedy w czasie walki cesarz Zygmunt cof
nql i� z wojskami za Dunaj, została po drugiej stronie l'zeki 
garAf rycerstwa, broniąca się do uparlłego, wśród niej zaś Za
wi xa. Cesarz widząc to, posiał łódź z wezwaniom, by pfzy jrj 
pomocy Zawisza ratował się przed wrogiem. ,,Lecz Zawisrn, 
jako rycerz strzegący gorliwi(> swej sławy - mówi o nim dzie
jopis - uważał za rzecz niegodną odstępowal' towa1·zyszów 
swoich w chwili ostatec·znej i wolał wraz z nimi wystawi!; się 
na niebozpiec·zef1stwo. �ie dbając zatem o własne ocalenie, od
prnwil łódź, a prz�·wdział zbroję błyszczącą. Poczem do�iadlszy 
konia i wziąwszy ze sobą dwu tylko pachołków, ruszył na Tlll'
ków; ci obskoczyli go zaraz, biorąc go za kl'óla lub jakiegoś 
księcia, dla świecącPj zbl'oi i polowy czarnego ot'la, k)órego 
miał w herbie na płaszczu 1·yc-c1·sldm". I tak z 1·ęki ture<·kiej 
poległ Zawisza, prawdziwy l'ycerz bez kar.y i tl'wogi. 

Cxem rói:nilo ię rycernwo od innyoh war tw \I' narodxie ! Gdzie to
oxyly ię wówoxa walk"i x Turkami! W jaki po,ób podnie61i lawę imienia 
poi kieiO w"ród obeyoh Pawtl Wlodkowio i Zawiua Curnr ! 

Unja horodelska �(.A, i,v / i j 
Przypomnij związek Litwr z Polską od chwili �łubu Jagiełły z Jadwigą! 

Wska:i: llorodlo nad Bugiem! 

Zwi�zek Polski i Litwy, obroniony tak bohatersko na po
lach Grunwaldu przeciw zakusom krzyżackim, u t r w alo n y  zo
stał niebawem przez w s p ólnq u m o wQ P o l a k ó11· i L it11·i
n ó \\", dokonanq ,,, 11 or od I<' nad Bugiem. Zjechali się tam 
Polacy i Litwini pod pl'zcwodem Jagielly i Witolda i na znak 
\\"ieczncj Ir\ cz n o ś c i  czyli u n j i obu pa(1St\\" i narodów wy
dali na piśmie szereg ważnych postanowief1. Tak PoJaC'y, jak 
Litwini przyrzekli sobie, że odtąd władców swoich za wspól
nem tylko porozumiimicm powoływać będą na iron, oraz że 
dla zaJatwicnia spraw ważniejszych odbywać będą wspólne ze 
sobą zjazdy. Lqcznic miano odtąd wypowiadać wojnQ i zawie• 
rać pokóL tak, aby nikt z wrogów nic łudził się, ie może ro• 
zcl'wać związek obu krajów. 

Xa znak bratniej łączności obu narodów rycerstwo polskie 
przyjęło bojal'ów litewskich do swoich rodów i herbów, których 
odtąd powszechnie używać poczęto na Litwie. Jagiello zaś i \\'i-
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told przyznali bojarom litewskim dalsze znaczne przywileje, 
zrównując ich w wiciu' prawach ze szlachtą polską, oraz zapro
wadzili na Litwie urzędy na wzór polskich. Tak to więc Li
twini, dzięki związkowi z Polską, nictylko obronili się przeciw 
zamachowi śmiertelnego wroga, krzyżaków, i odzyskali Żmud1., 
ale zdobywali coraz to nowe przywileje i prnwa. Szerzyła się 
też za wpływem polskim coraz więcej oświata na Litwie. 

Przedewszystkiem jednak podniosła się Żmudź, wyrwana 
z rąk krzyżackich. Wprost z Hol'oclla udali siQ Jagiello i Wi
told na Żmudź i bez trudności wprowadzili tam chrześcijaf1stwo, 
od którego dotąd odstraszali jeno Żmudzinów krzyżacy uci
skiem i gwałtami. Powstało też niebawem osobne biskupstwo 
na Żmudzi, a wiara katolicka tak głębokie tam .zapuściła ko
rzenie, że w J>óźne czasy słynęła Żmudź z gorącego do niej 
przywiązania.} 

Jakie korx1'oi o:łnie'li Litwini :ie zwi,:i:ku :t Pol k9,! Jakie konr'oi 
J>r:tynio la im unja horodel ka, Kiedy upadły re :ttki poial1 twa w Europie 
i komu uwdzięou Żmud i we nawróe nie i \\)'bawienie :t r1,k kr:tyia kioh ! 
Jakie pali 1-.·o je t cizi' na Żmudzi? 

Pnypomnij najwainiej :te J)O:tnane dot-,d wypadki :i d:tiejów Pol ki! 
\\'yli<•:t naj:inakomit :tyoh władców Pol ki! Jakie po:tnalo' rody królew kio, 
które panowały nad Pol t,, C:ty pail two Jaiiollonów było więk :t od pall
twa J)Oi kieiO u pierw xych Pia tów? Pnox co upadała i w:tra tala potęia 

Pol ki! 

'( 
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