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2) O Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu i zjeździe w Gnieźnie  

W dawnych czasach nie wszyscy umieli czytać i pisać. Księgi były bardzo drogie (mogły 
kosztować więcej niż dom) i trudno dostępne. Ludzie – trochę tak jak i dzisiaj – częściej 
oglądali obrazki niż czytali. Ale te obrazki nie były drukowane – tego jeszcze nie potrafiono 
robić, lecz malowane ręcznie albo… wyryte w metalu. Przykładem takiego dawnego komiksu 
wyrytego w metalu i umieszczonego na wielkich drzwiach do katedry w Gnieźnie jest żywot 
świętego Wojciecha. Drzwi mają ponad 3 metry wysokości. Jedno ze skrzydeł tych drzwi 
zostało wykute w całości, a drugie powstawało z kawałków. 

Wyobraźcie sobie, że dostaliście 18 fragmentów drzwi.  

Dzieci dostają obrazki z kwaterami drzwi gnieźnieńskich według: 

http://lubicki.art.pl/polskie-zabytki/najslynniejsze-drzwi-w-polsce-drzwi-gnieznienskie/ 

oraz ogólny schemat drzwi czyli 3 puste kartki z 9 kwaterami na lewym skrzydle, 9 na 
prawym) - załącznik 

Słuchając legendy (na podstawie http://prymaspolski.pl/patron-sw-wojciech/) 
powkładajcie fragmenty we właściwe miejsca, tak żeby drzwi przedstawiły całą 
historię życia i śmierci świętego Wojciecha.  
 
Z racji kosztów może to być zadanie w parach lub w grupach. Uczniowie powinni 
wiedzieć, że mają zacząć od lewego dolnego narożnika, zaś prawe skrzydło drzwi 
poświęcone jest wyprawie do Prusów.  
Cyfry w legendzie to podpowiedź przy czytaniu (można się tu zatrzymywać i prosić o 
wskazanie ilustracji do danego fragmentu, ale można też dać uczniom kombinować i 
pozwalać się mylić na bieżąco, a  dopiero na końcu skorygować całość).  
 
(1) Święty Wojciech urodził się w 956 roku w Libicach w Czechach. Wojciech był 
jednym z młodszych dzieci książęcej pary Sławnika i Strzyżysławy. (2) W dzieciństwie 
ciężko zachorował i wówczas rodzice złożyli ślub, że jeśli wyzdrowieje, oddadzą go 
na służbę Bogu. Tak też się stało. (3) W 972 roku Wojciech rozpoczął studiowanie 
nauk wyzwolonych u arcybiskupa Adalberta, pierwszego arcybiskupa Magdeburga, 
wcześniej biskupa na Rusi. Ten udzielił mu sakramentu bierzmowania nadając imię 
Adalbert, a następnie wysłał na dalszą naukę do magdeburskiej szkoły katedralnej, 
kierowanej przez sławnego z uczoności i wymowy benedyktyna Otryka. Wojciech 
uczył się dobrze, poznał łacinę, niemiecki i język Wieletów. Stronił od rozrywek i kiedy 
tylko mógł, pielgrzymował do miejsc związanych ze świętymi męczennikami m.in.: św. 
Maurycym, św. Szczepanem i św. Ambrożym. Nocami zaś obchodził ubogich i 
niewidomych. W 981 roku, po krótkim pobycie u rodziców, wyruszył do Pragi, gdzie z 
rąk miejscowego biskupa przyjął święcenia kapłańskie. (5) Wkrótce biskup złożony 
ciężką chorobą zmarł. Niedługo potem, w 983 roku, 27-letni Wojciech Adalbert został 
mianowany biskupem praskim. Do swojej stolicy wszedł boso. (4) Znany był ze 
skromności, miłosierdzia i umiłowania ubóstwa. Sypiał na gołej ziemi, nigdy nie kładł 
się syty, wstawał wcześnie, modlił się gorliwie i nie oszczędzał nóg, regularnie 
odwiedzając domostwa ubogich, więzienia, a w szczególności targi niewolników. (7) 
Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód i stąd dostarczano niewolników do 
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krajów mahometańskich. Proceder ten był jedną z największych bolączek Wojciecha, 
który ostro piętnował, co budziło niechęć tych, którzy czerpali z niego ogromne zyski. 
Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja 
jestem znowu sprzedany, a ty śpisz?” Scenę tę przedstawia jedna z kwater Drzwi 
Gnieźnieńskich. (8) Wojciech nawoływał też usilnie do przemiany życia i porzucenia 
złych obyczajów zarówno możnych, jak i duchowieństwo, nie spotkał się jednak z 
posłuchem. Strapiony udał się do Rzymu, do papieża Jana XV (985-996) i za jego 
radą postanowił opuścić ojczyznę i udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy, wcześniej 
rozdając cały majątek ubogim.  
Zamysł pielgrzymowania do Ziemi Świętej nie doszedł ostatecznie do skutku. Po 
różnych przygodach udał się do księcia Bolesława Chrobrego, który był mu bardzo 
życzliwy. Dokładna data przybycia Wojciecha do Gniezna nie jest znana. Nastąpić to 
musiało najpóźniej w styczniu 997 roku. (10) Prawdopodobnie trzy miesiące później 
Wojciech ruszył na północ, do kraju Prusów, który zaczynał się na prawym brzegu 
dolnej Wisły i Nogatu. Bolesław dał mu łódź i trzydziestu zbrojnych, których Wojciech 
po przybyciu na miejsce odesłał, pozostając jedynie z swoim nieodłącznym 
towarzyszem Radzymem Gaudentym i Boguszą Benedyktem, który znał język Prusów 
i mógł służyć za tłumacza. W drodze Wojciech zatrzymał się w Gdańsku, gdzie (11) 
nauczał i (12) chrzcił. Miejsce, w którym wylądował św. Wojciech w krainie Prusów do 
dziś pozostaje zagadką. 

 Dzięki wczesnym żywotom znane są jednak okoliczności jego męczeńskiej śmierci. 
Kanapariusz tak opisał ostatnie chwile życia Wojciecha: (…) Już przy różowym 
brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę śpiewem psalmów skracając ją 
sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy 
dzikich zwierząt, około południa wyszli na polanę.  (13) Tam podczas Mszy 
odprawianej przez Gaudentego, święty mnich przyjął komunię świętą, a po niej, aby 
ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy 
jeden werset oraz następny psalm, wstał z murawy, i zaledwie odszedł na odległość 
rzuconego kamienia lub wypuszczonej strzały, siadł na ziemi. Tu zmorzył go sen; a 
ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spoczynek. 
W końcu gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką 
gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw 
Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: «Bracia, nie smućcie się! Wiecie, że 
cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność 
ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem 
mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu 
Jezusowi?» (14) Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco i z całych sił 
wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskroś jego serce. Będąc bowiem 
ofiarnikiem bożków i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę. 
Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie [go] raniąc nasycali swój gniew. Płynie 
czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi modląc się z oczyma i rękami 
wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni 
rozwiera się siedem ogromnych ran. [Wojciech] wyciąga uwolnione z więzów ręce na 
krzyż i pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców zbawienie. (…) Zbiegli 
się zewsząd z bronią okrutni barbarzyńcy, z nienasyconą jeszcze wściekłością 
oderwali od ciała szlachetną głowę i odcięli bezkrwiste członki. Ciało pozostawili na 
miejscu, głowę wbili na pal i wychwalając swą zbrodnię, wrócili wszyscy z wesołą 
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wrzawą do swoich siedzib. Umęczony był zaś Wojciech, święty i pełen chwały 
męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, za rządów wszechwładnego Ottona Trzeciego, 
pobożnego i najsławniejszego cesarza, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, 
aby w tym samym dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus za człowieka, także ten 
człowiek cierpiał dla swego Boga”.  

Inna legenda mówi tak: 

Pogańscy Prusowie, oburzeni tym, że biskup odprawiał obce dla nich obrzędy w 
gaju, który uważali za święty, pojmali go i związali, a potem zaczęli rzucać w niego 
oszczepami. I oto stał się cud: gdy siódmy oszczep przebił ciało, więzy same się 
rozwiązały i opadły. Pragnąc położyć kres dziwnym zjawiskom, przywódca Prusów 
ściął męczennikowi głowę toporem, po czym zatknął ją na pal. Ciało wyrzucono do 
rzeki. (15) Nadleciał orzeł i przez trzy dni strzegł głowy, nie pozwalając ptakom jej 
dziobać. Na trzeci dzień jakiś wędrowiec ujrzał głowę świętego, zdjął z pala, zawinął 
w czyste płótno i wyruszył w podróż do dalekiego Trzemeszna, w którym właśnie 
przebywał książę Bolesław. 
(16) Gdy wędrowiec opowiedział w Trzemesznie, co się stało, książę wysłał 
delegację z pieniędzmi i klejnotami, nakazując im, żeby za wszelką cenę wykupili 
ciało męczennika. Wysłannicy księcia dotarli na miejsce i zaczęli pertraktacje z 
Prusami, którzy zażądali tyle złota, ile święty ważył. Położono ciało na jednej szali, a 
na drugą zaczęto dosypywać kosztowności. Jednak ciało przez cały czas 
przeważało. I oto gdy zapas złota się wyczerpał, wyszła z tłumu uboga wdowa i 
dorzuciła dwa grosze, ostatnie jakie jej pozostały. Grosze przeważyły i waga 
przechyliła się na drugą stronę. W tej sytuacji zaczęto zdejmować nadmiar złota. 
Dopiero kiedy zdjęto wszystko i na szali zostały tylko dwa wdowie grosze, waga 
wróciła do równowagi. Prusowie przestraszyli się i w pośpiechu wydali ciało.  
 

Ciało męczennika wykupił Bolesław Chrobry i (18) pochował w kościele wzniesionym 
na gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha. Dwa lata później, w 999 roku papież Sylwester II 
wyniósł Wojciecha na ołtarze, a w roku 1000 do Gniezna pielgrzymował cesarz 
niemiecki Otton III, który ogłosił papieską decyzję o erygowaniu pierwszej polskiej 
metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Jej arcybiskupem został Radzym Gaudenty, zaś 
Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski.  

Potem uczniowie porównują to, co ułożyli, ze zdjęciem całych drzwi (najlepiej na 
wyświetlaczu, np. z 
https://i.pinimg.com/originals/d1/0c/63/d10c63cfa6ead94baa0125dcd9d6ee67.jpg)   
I patrzą, czy jest dobrze, jakich obrazków brakuje, co one przedstawiają.  

Ściąga:  

Lewe skrzydło: 

1. narodzenie i chrzest Wojciecha  
2. złożenie chorego małego Wojciecha na ołtarzu  
3. oddanie chłopca w 972 do szkoły przy katedrze w Magdeburgu. 
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4. modlitwa nocna Wojciecha przed kaplicą  
5. nadanie Wojciechowi godności biskupa w 983 w Weronie: (cesarz Otton II wręcza 

Wojciechowi pastorał). 
6. uzdrowienie człowieka opętanego złymi duchami.  
7. widzenie senne Wojciecha, Chrystus domaga się, by przestał tolerować 

handel niewolnikami. 
8. oskarżenie przez Wojciecha Żydów o handel niewolnikami chrześcijańskimi przed 

księciem czeskim Bolesławem II Pobożnym (napomnienie go, by przestał tolerować ten 
stan). 

9. cud z dzbankiem:  upuszczone na ziemie gliniane naczynie, w którym święty przynosił 
współbraciom wodę lub wino nie rozbiło się.  

Prawe skrzydło 

10. Przybycie Wojciecha łodzią do kraju Prusów w 997 z dwoma mnichami i orszakiem 
zbrojnych. Na brzegu wita przybyłych grupa Prusów. 

11. Chrzest nawróconych pogan.  
12. Kazanie Wojciecha do Prusów. 
13. Ostatnia msza św. Wojciecha którą on sam celebruje. 
14. Śmierć męczeńska Wojciecha 23 kwietnia 997 roku (scena przebicia oszczepem i 

obcięcia głowy). 
15. Wystawienie na marach ciała Wojciecha owiniętego w całun i głowy jego wbitej na pal 

strzeżonych przez orła. 
16. Wykupienie ciała Wojciecha. 
17. Procesja z ciałem św Wojciecha do Gniezna. 
18. Złożenie ciała Wojciecha w grobie w Archikatedrze gnieźnieńskiej. 

Na koniec warto zostawić ok. 10 minut lekcji na obejrzenie filmu.  

Na podstawie scen z drzwi powstał film. Warto go obejrzeć, nawet bez specjalnych poleceń dla 
uczniów, tylko najwyżej z wprowadzeniem, że dzięki współczesnej animacji komputerowej obrazki 
z drzwi udało się ożywić. Wystarczy pokazać do 7:21 (o św. Wojciechu jako patronie Polski) 

http://www.szlakpiastowski.pl/aktualnosci/65-opowiesc-drzwi-
gnieznienskich?tmpl=component 

Zadanie domowe: 

Znajdźcie informacje o innym znanym z historii Polski Wojciechu. Zaprojektujcie drzwi lub 
inne przedstawienie jego życia (nie musi mieć aż 18 kwater, wystarczą 4).   

 

 

Jestem dydaktykiem historii z praktycznymi doświadczeniem w pracy w szkole podstawowej, a prywatnie – 
mamą czwartoklasisty. Projekty scenariuszy lekcji, zamieszczane na Academia.edu, są odpowiedzią na nową 
podstawę programową i wątpliwości, zgłaszane do niej przez nauczycieli. Proponuję rozwiązania, które 
koncentrują się na pracy historyka, a nie na przedstawieniu listy faktów do przyswojenia – zgodnie z założeniami 
współczesnych międzynarodowych badań nad edukacją historyczną. Stopniowo będą pojawiać się kolejne 
scenariusze. Jeśli zdecydujecie się Państwo je zrealizować w pracy z uczniami, będę wdzięczna za informację 
zwrotną: co się sprawdziło, a co wymagałoby zmian.  
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