VI_3_ Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski
1) Kto został następcą Mieszka I
Następcą Mieszka I został jego syn Bolesław.
Aby poznać i zrozumieć panowanie Bolesława nazwanego później
Chrobrym trzeba również poznać inne postacie tego okresu historii
Polski.
2) Kim Był święty Wojciech ?
Był biskupem stolicy Czech – Pragi. Musiał opuścić Pragę, przebywał
przez pewien czas w Italii (dzisiejsze Włochy) a później udał się do
państwa Polan na dwór Bolesława Chrobrego.
Bolesław Chrobry był następcą Mieszka I. Wojciech (nazywany również
Adalbert) chciał szerzyć wiarę chrześcijańską wśród pogan. Udał się do
krainy Prusów (dzisiejsze Mazury i Warmia) i próbował pokojowo głosić
wiarę w Jezusa Chrystusa. Był przeciwnikiem nawracania ludzi na
wiarę siłą. Niestety, 23 kwietnia 997 roku został zamordowany przez
Prusów. Bolesław Chrobry i cała Europa była wstrząśnięta tym
morderstwem. Bolesław Chrobry wykupił od Prusów ciało Wojciecha i
sprowadził je go Gniezna. Wojciech został pochowany w nowo
wybudowanej katedrze gnieźnieńskiej.

3) Kiedy odbył się zjazd gnieźnieński.
W 1000 roku.
4) Kto przybył na zjazd do Gniezna ?
Do Gniezna przybył cesarz Otton III. Był
wówczas młodym człowiekiem. Miał około
20 lat. Przyjaźnił się z Wojciechem
i szczególnie boleśnie odczuł jego śmierć.
W marcu 1000 roku przybył do Gniezna aby
pomodlić się przy grobie Wojciecha, którego
papież w 999 roku ogłosił Świętym Kościoła.
Otton przywiózł złoty ołtarz, który został
zamontowany w katedrze gnieźnieńskiej.
Kronikarz pisze, że ostatnią część podróży
cesarz odbył na boso.
5) Jakie decyzje zapadły na zjeździe gnieźnieńskim ?
- utworzono Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie oraz biskupstwa
w Kołobrzegu, Wrocławiu, Krakowie. Dotychczas istniało jedno
biskupstwo w Poznaniu,
- Cesarz ofiarował włócznię Świętego Maurycego – symbol władzy
cesarskiej. Włócznię do dziś można oglądać w Krakowie.

-

cesarz nałożył na głowę Bolesława Chrobrego diadem cesarski
i ogłosił go przyjacielem cesarstwa.
6) Kto i kiedy został pierwszym królem Polski ?
Młody Otton III udał się w drogę powrotną do Niemiec a później do Włoch.
Zmarł w styczniu 1002 roku mając niespełna 22 lata. Niestety następca
na tronie cesarskim w Niemczech nie był przyjazny wobec Bolesława
Chrobrego i toczył z nim szereg wojen. Mimo, że Bolesław obronił swój
kraj cesarz Henryk II sprzeciwiał się koronacji Bolesława Chrobrego.
Dopiero w kwietniu 1025 roku Bolesław Chrobry wykorzystał
moment śmierci Henryka II i papieża. Kazał się koronować
Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu na Króla Polski. Polska Stała się
KRÓLESTWEM. Stała się w pełni niezależnym państwem. Bolesław
Chrobry zmarł dwa miesiące po koronacji – w czerwcu 1025 roku.
Niestety, korona, jabłko i berło (nazywa się je regaliami) zostały
wywiezione przez żonę następcy Bolesława Mieszka II Rychezę do
Niemiec (chciała je prawdopodobnie ocalić). Grób polskiej Królowej
Rychezy z napisem RYCHEZA REGINA POLONIAE znajduje się
w katedrze w Kolonii w Niemczech.

Poniżej widzicie wykonaną niedawno replikę insygniów koronacyjnych
Bolesława Chrobrego.

