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Abstract: Issues concerning the baptism of the Polish state in 966 year has 
a wealthy literature. In this context, it is not surprising that the event of this 
magnitude takes pride of place in the pages of school textbooks. Textbooks are 
next to the teacher, despite huge progress in access to information seen in the last 
several years, the primary source of student, acquired during school education, 
historical knowledge. Starting from this assumption, the author of the article 
decided to have a look at how the pages of the most popular contemporary 
textbooks for teaching history, presents the circumstances and consequences of 
the adoption of Christianity by Mieszko I in 966. The analysis work shows that 
in the minds of the young generation perpetuate one meaning this act in the 
struggle for the independence of the Polish state. Most authors stressed that the 
adoption of Christianity accomplished through the Czech Republic. In addition, 
books paid attention to culture-the importance of this event due to a significant 
part in the activities of the Church and the clergy.
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Problematyka dotycząca chrztu władcy państwa gnieźnieńskiego Mieszka I 
w 966 r. posiada bogatą literaturę przedmiotu. W tej sytuacji trudno dziwić 
się, że wydarzenie tej rangi zajmuje poczesne miejsce na kartach szkolnych 
podręczników historii. W tym miejscu należy podkreślić, że obok nauczyciela 
stanowią one istotne źródło uczniowskiej wiedzy historycznej zdobywanej 
w trakcie edukacji szkolnej i to pomimo ogromnego postępu w dostępie do in-
formacji obserwowanego w ostatnich kilkunastu latach. Podręczniki do historii 
i wiedzy o społeczeństwie dla wielu uczniów są także ważnymi opracowaniami, 
w których mają możliwość zetknąć się z odwołaniem do dorobku twórców 
myśli społeczno-politycznej oraz autorów najpopularniejszych opracowań 
historycznych. Dlatego treści zawarte w podręcznikach szkolnych powinny być 
stałym elementem wnikliwej analizy i oceny, gdyż w istotny sposób kształtują 
obraz najważniejszych wydarzeń historycznych. Dotyczy to nie tylko uczniów 
w wieku szkolnym, ale także dużej części populacji dorosłych Polaków, gdyż 
tylko część z nich po ukończeniu szkoły poszerza swoją wiedzę historyczną. 
Nie jest to w żadnym wypadku zarzut, a jedynie stwierdzenie faktu i w takim 
samym zakresie odnosi się do wiedzy i umiejętności z innych przedmiotów. 
Dla zbulwersowanych takim stanowiskiem czytelników tego tekstu, którzy 
w ogromnej większości, jak należy założyć ukończyli studia społeczno-hu-
manistyczne, proponuję proste ćwiczenie. Otóż proszę sobie przypomnieć, 
kiedy ostatni raz przeczytaliście Państwo opracowanie dotyczące prawa Pascala, 
rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich czy pierścienic, a to tylko trzy 
przykłady z długiej listy tematów, które omawiane są w gimnazjum na lekcjach 
fizyki, geografii i biologii. W tym miejscu dla równowagi trzeba podnieść ci-
śnienie także specjalistom z zakresu przedmiotów ścisłych i stwierdzić, że są 
w o wiele bardziej komfortowej sytuacji. Dlaczego? A czy słyszeliście państwo 
o wynikach sądy ulicznej czy badań ośrodków badających opinię publiczną, 
w których zapytano Polaków o to, co sądzą o pierścienicach, rzeźbotwórczej 
działalności lodowców górskich, że o prawie Pascala nie wspomnę? Podczas 
gdy sondaże dotyczących kwestii oceny takich postaci, jak Lech Wałęsa, Józef 
Piłsudski czy wydarzeń w rodzaju stanu wojennego, powstania warszawskiego, 
zamachu majowego przeprowadzane są regularnie i szeroko komentowane. 
Dlatego też wiedzy o świecie współczesnym i historii, którą młodzież wynosi 
ze szkoły, a w której kształtowaniu istotne znaczenie mają podręczniki nie 
wolno lekceważyć. Wychodząc z  tego założenia autor artykułu postanowił 
przyjrzeć się temu, w jaki sposób na kartach najpopularniejszych współczesnych 
podręczników szkolnych do nauczania historii, przedstawiono okoliczności 
i konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I w 966 r. Zagadnie to 
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było też jednym z najszerzej komentowanych i omawianych w dyskusji, która 
toczyła się wiosną 2016 r., gdy nastąpiła kulminacja obchodów. W dyskusjach 
i wypowiedziach na ten temat nie brakowało krytycznych komentarzy doty-
czących zawartości podręczników szkolnych. Zwracano uwagę, że już dawno 
ustalone przez mediewistów fakty mają tak słabe przełożenie na treść książek, 
z których korzystają uczniowie1.

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji treści podręcznikowych czytel-
nikom należy się kilka informacji dotyczących metodologii. Otóż ograniczenia 
objętościowe niniejszej publikacji oraz specyfika źródła, jakim jest podręcznik 
zmusiły autora do wprowadzenia określonych kryteriów. Pierwsze ograniczyło 
analizowany materiał do podręczników, które opracowano z myślą o polskiej 
szkole. Wpływ na taką sytuację miał zarówno utrudniony dostęp do reprezen-
tatywnej liczby zagranicznych książek szkolnych oraz fakt, iż w ograniczonym 
zakresie informują o okolicznościach chrztu pierwszego historycznego władcy 
Polski. Koniecznym wydaje się jednak w nieodległej przyszłości dokonanie 
takiej analizy w odniesieniu do podręczników zagranicznych, tym bardziej, że 
jak pokazują badania przeprowadzone przez profesora Adama Suchońskiego, za-
wierają one często zaskakujące dla polskiego czytelnika opinie, ale jednocześnie 
interesujące propozycje ćwiczeń składających na szeroko pojętą obudowę dy-
daktyczną szkolnych opracowań2. Drugie kryterium wyznacza cezura czasowa, 
jest nią 1999 r., gdy w polskich szkołach rozpoczęła się ostatnia duża reforma 
strukturalna, a co za tym idzie także programowa. To wówczas do polskiego 
systemu oświaty wprowadzono trzyletnie gimnazja. Trzecie związane jest z ko-
niecznością wyboru najpopularniejszych opracowań, czyli takich, z których 
korzystała lub wciąż korzysta najliczniejsza grupa uczniów. Łącznie na potrzeby 
publikacji przeanalizowano dziesięć podręczników. Zasadniczą część tekstu 

1  Zainteresowanych odsyłam do artykułu Grzegorza Paca wymownie zatytułowanego 
Czego o chrzcie Polski nie dowiecie się w szkole? („Więź” 2016, nr 1, s. 17 – 25) oraz wywiadu 
z Philipem Earl Steele przeprowadzonym przez Michała Płocińskiego (Mieszko naprawdę 
uwierzył w Boga, „Rzeczpospolita” – „Plus Minus”, nr 6 z 6 – 7.02.2016, s. 32 – 33).

2 A. Suchoński, Polacy na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii, 
[w:] V Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach 
historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 10 – 18; idem, Papież Jan 
Paweł II w polskich i zagranicznych podręcznikach do nauczania historii, Opole 2003; idem, 
Zakończenie I wojny światowej w międzynarodowych podręcznikach do nauczania historii, 
[w:] Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I woj-
ny światowej z perspektywy śląskiej, red. L. Kuberski, M. Lis, Opole 2002, s. 43 – 50; idem, 
Kampania wrześniowa 1939 roku jako element obudowy dydaktycznej międzynarodowych 
podręczników do nauczania historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1, s. 31 – 37.
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poprzedza wprowadzenie odnoszące się do historii oraz roli podręczników 
w procesie nauczania/uczenia się historii.

Jak pokazują badania prowadzone w wielu europejskich krajach klasyczne 
papierowe podręczniki historii wciąż stanowią podstawowe, a w niektórych 
wypadkach jedyne źródło uczniowskiej wiedzy o przeszłości3. Dzieje się tak 
pomimo stale zwiększających się możliwości korzystania przez uczniów 
z pozaszkolnych źródeł informacji, gdyż w natłoku błyskawicznie dostarcza-
nych uczniom informacji to właśnie podręcznik zawierający uporządkowaną 
i zweryfikowaną wiedzę, stanowi swoisty punkt odniesienia. Nie bez znaczenia 
pozostaje w tym kontekście fakt, iż konstrukcja współczesnych podręczników 
zawierających obok tekstu autorskiego, tekstów uzupełniających, ikonografii 
historycznej i środków kartograficznych także szereg nowinek technicznych, 
w tym płyty z materiałami multimedialnymi, a przede wszystkim rozbudowane 
bloki problemowe oparte na licznych pytaniach i zagadnieniach do przedysku-
towania, czyni z nich swoisty system środków dydaktycznych, który niewiele 
ma wspólnego ze swoim pierwowzorem. W parze z tymi zmianami dokonuje 
się „[…] przeniesienie akcentów dydaktycznych z gotowych szkolnych narracji 
historycznych – najczęściej podręcznikowych – na tworzenie narracji histo-
rycznych przez uczniów na podstawie dobranych źródeł i opracowań”4. W ten 
sposób uczeń nabiera umiejętności wydobywania ze źródeł podstawowych 
informacji, oddzielania od nich interpretacji i perswazji oraz przyjmowania 
z opracowań faktów i struktur narracyjnych.

Podręcznik uznawany jest za najstarszy środek dydaktyczny stosowany 
w edukacji historycznej. Pierwowzorem współczesnych podręczników były 
uczniowskie notatki, w których utrwalane były treści przekazywane przez na-
uczycieli, którzy przed zajęciami przygotowywali wypisy z dzieł historycznych 
i filozoficznych, które następnie cytowali podczas spotkań z uczniami. Niektóre 
z nauczycielskich notatek trafiały bezpośrednio do uczniów. Taka forma pracy 
pojawiła się już w starożytności, a na dobre utrwaliła w średniowieczu. Praw-
dziwą rewolucję w odniesieniu do podręczników spowodował jednak dopiero 
wynalazek druku. To właśnie dzięki niemu pojawiły się pierwsze książki, których 
celem była pomoc w przyswajaniu przez uczniów wiadomości z historii. Z uwagi 
na fakt, iż wiadomości te uczniowie musieli często odczytywać, książki trzymali 
w zasięgu ręki (pod ręką), skąd wzięła się stosowana do dnia dzisiejszego nazwa 

3 J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 342–  
– 353.

4 A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 83.
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„podręcznik”5. Na polskim gruncie pierwsze podręczniki pojawiły się w XVII 
stuleciu. Ich rolę w edukacji historycznej w drugiej połowie XVIII w. znacząco 
podniosła Komisja Edukacji Narodowej. Aktualny kształt podręczników szkol-
nych ma stosunkowo krótki historię, o czym decyduje między innymi fakt, 
że pierwsze opracowania tego typu zawierały tylko i wyłącznie tekst autorski, 
przez co nie były zaopatrzone w mapki, ilustracje, tabele czy zestawy specjalnych 
ćwiczeń dla uczniów. W XX w. podręczniki przeszły przysłowiową rewolu-
cję, która w głównej mierze uatrakcyjniła ich szatę graficzną oraz wymusiła 
wprowadzenie zadań, nad którymi uczniowie mają pracować samodzielnie 
lub pod kierunkiem nauczyciela. Jest to istotna zmiana wymuszona potrzebą 
poprawy efektów kształcenia, które współcześnie nastawione są głównie na 
wyrabianie i doskonalenie umiejętności, a nie tylko przyswajanie wiedzy. Nad 
merytorycznym poziomem współczesnych podręczników pieczę sprawuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a za ich wnikliwą analizę oraz zgłaszanie 
propozycji nowych rozwiązań metodycznych odpowiadają dydaktycy histo-
rii, czyli wyspecjalizowane grono naukowców skupione wokół największych 
ośrodków akademickich6.

Anna Glimos-Nadgórska, autorka opracowania poświęconego analizowa-
nej w artykule kwestii w odniesieniu do podręczników przygotowanych dla 
gimnazjum na przełomie XX i XXI w. podkreśliła, że problem chrztu Polski 
i  chrystianizacji jej mieszkańców to zagadnienie, które było w przeszłości 
poddawane procesowi mniej lub bardziej świadomego fałszowania. „Sposób 
jego ujęcia w podręcznikach do historii uzasadniał – czytamy w jej artykule 
opublikowanym w 2004 r. – dop. M.B. – założenia lansowanej w określonym 
czasie polskiej racji stanu. W  świadomości młodego pokolenia utrwalano 
głównie znaczenie tego aktu w walce o niezależność państwa polskiego, m. in. 
poprzez podkreślenie jej przyjęcia za pośrednictwem Czech. W mniejszym 
stopniu zwracano uwagę na kulturotwórcze znaczenie tego wydarzenia ze 
względu na istotny udział w tych działaniach Kościoła i duchowieństwa. Nie 
dostrzegano natomiast tzw. europejskich korzeni naszych dziejów ze względu 
na przynależność PRL do innego obozu politycznego”7. Doceniając fakt, iż od 

5 Ibidem, s. 298.
6 Szerzej na ten temat zob.: J. Maternicki, C. Majorek, A. Suchoński, op.cit., s. 342 – 353; 

A.  Zielecki, Role i  funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984; Przeszłość w  szkole przy-
szłości. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podręcznik historii dla szkoły XXI 
wieku”, red. J. Walczak, A. Zielecki, Częstochowa 1997.

7 A. Glimos-Nadgórska, Stereotypy i nowe spojrzenie na problem chrztu Polski na kar-
tach podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Tom 
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ćwierć wieku autorzy szkolnych opracowań historycznych mogą z powodze-
niem wykorzystywać najnowsze ustalenia historyków, a ponadto uatrakcyjniać 
ich obudowę dydaktyczną, szczególnie w aspekcie ikonograficznym. Dotyczy 
to nie tylko ilości, ale przede wszystkim jakości zamieszczanych materiałów, 
z tym większym zainteresowaniem warto przyjrzeć się prezentowanemu w nich 
obrazowi genezy oraz konsekwencji wydarzenia z 14 kwietnia 966 r.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na tytuły poszczególnych tematów oraz 
akapitów odnoszących się do tytułowego tematu. I tak kolejno w przeana-
lizowanych dziesięciu opracowaniach w jednym przypadku spotykamy się 
z tematem bezpośrednio odnoszących do wydarzenia z 966 r. – Chrzest Polski 
– wielki przełom8. W pracy tej poszczególne fragmenty zatytułowano: Skutki 
religijne i polityczne, Skutki cywilizacyjne i Mieszko I wobec Niemiec (...) wyko-
rzystuje kłopoty cesarza, (...) oddaje Polskę pod opiekę papieża. W pozostałych 
opracowaniach tematy, w ramach których omówiono okoliczności przyjęcia 
chrześcijaństwa przez Mieszka I oraz jego następstwa przedstawione zostały 
w tematach bezpośrednio nawiązujących do państwa polskiego i osoby jego 
władcy. W czterech przypadkach tytuł tematu otrzymał brzemiennie Początki 
państwa polskiego9. W trzech opracowaniach akapity dotyczące 966 r. zatytuło-
wano Chrzest Polski, a w jednym Historyczna decyzja i jej konsekwencje. Dwu-
krotnie autorzy podręczników posłużyli się tytułem Powstanie państwa polskiego 
oraz akapitem Chrzest Polski10. W pozostałych opracowaniach tematy lekcji 

I: Tradycja i  mity w  edukacji historycznej w  dobie reform, red. S.  Roszak, M.  Strzelecka, 
M. Ziółkowski, Toruń 2004, s. 231.

8 G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje starożyt-
ności i średniowiecza. Podręcznik. Gimnazjum klasa 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, wydanie pierwsze, Warszawa 2002, s. 202 – 205.

9 G.  Wojciechowski, Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Razem przez wieki. Zro-
zumieć przeszłość, Wydawnictwo Nowa Era, wydanie czwarte (pierwsze Wydawnictwo 
ARKA, Poznań 2002) Warszawa 2005, s. 149 – 151; Śladami przeszłości. Podręcznik do hi-
storii dla klasy pierwszej gimnazjum, red. S. Roszak, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 
2009, s.  196 – 200; K.  Kowalewski, I.  Kąkolewski, A.  Plumińska-Mieloch, Bliżej historii. 
Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, 
s. 152 – 156; L. Moryksiewicz, M. Pacholska, W. Zdziabek, Historia. Poznajemy przeszłość. 
Starożytność i średniowiecze. Gimnazjum 1, SOP Oświatowiec, Toruń 2009, s. 146 – 150.

10 J.  Trzebniak, P.  Trzebniak, Historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum, 
Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, wydanie trzecie, Wrocław 2003, s. 97 – 99; eadem, Hi-
storia. Gimnazjum. Człowiek i jego cywilizacja. Podręcznik dla klasy pierwszej, Wydawnic-
two Edukacyjne Wiking, Wrocław 2009, s. 152 – 156.
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otrzymały brzmienie: Narodziny państwa polskiego i akapitu Chrzest Polski11, 
Początki Polski i akapitu Chrzest Polski12, Państwo Mieszka I – akapity Chrzest 
Mieszka I i rozbudowa państwa oraz Polan Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa13 
oraz Panowanie Mieszka I – akapity Chrzest Mieszka i Chrystianizacja kraju 
Mieszka14. Z zestawienia widać wyraźnie, że w podręcznikach dominuje ujęcie 
tytułowego zagadnienia w szerszym kontekście początków państwa polskiego. 
Autorzy podręczników w zdecydowanej większości posłużyli się nie do końca 
trafnym określeniem Chrzest Polski zamiast chrzest Mieszka I władcy państwa 
polskiego.

Zobaczmy teraz, w jaki sposób autorzy podręczników przedstawili okolicz-
ności, które doprowadziły do przyjęcia chrześcijaństwa przez władcę państwa 
Polan. W wydanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2002 r. 
opracowaniu czytamy, że chrzest poprzedziło zawarcie sojuszu z Czechami 
w 965 r., którego powodem było szukanie pomocy przeciwko Wieletom. Decyzja 
o przyjęciu chrześcijaństwa była nie tyko odejściem od pogaństwa i przyjęciem 
wiary w Chrystusa, lecz miała również znaczenie polityczne. Autorzy pod-
kreślili, że państwo niemieckie przy okazji chrystianizacji rozszerzało swoje 
władanie nad podbijanymi Słowianami, gdyż na początku lat sześćdziesiątych 
X w. granice niemieckiej Marchii Wschodniej sięgały Odry, czyli zachodnich 
granic państwa Mieszka I. Istotne w tym kontekście miało być jednak to, że 
przeciw chrześcijańskiemu państwu, jakim w 966 r. stała się Polska nie można 
już było prowadzić zaborczej wojny pod pozorem rozszerzenia wiary15. Autorzy 
opracowania zamieścili fragment kroniki Thietmara z Merseburga, który główną 
zasługę w przyjęciu chrześcijaństwa przez Polskę przypisał Dobrawie. „Starała 
się go zjednać – mowa o Mieszku I – dop. M.B. – na wszelkie sposoby, nie dla 
zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających 
z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu 
przyszłym. […] Pracowała nad tym nawróceniem swego małżonka i wysłuchał 
jej modlitwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który tak sro-
dze prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej 

11 M. Pieńkowska-Koźmińska, Dawno temu, wczoraj, dziś. Historia. Gimnazjum. Kla-
sa 1, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009, s. 175 – 180.

12 T.  Małkowski, J.  Rześniowiecki, Historia II.  Podręcznik dla klasy II gimnazjum, 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2010, s. 8 – 15.

13 J. Ustrzycki, Historia 1. Podręcznik dla gimnazjum, Operon, Gdynia 2007, s. 179 – 183.
14 L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, Historia. Starożytność, średniowiecze. Podręcz-

nik dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009, s. 109 – 111.
15  G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, op.cit., s. 202.
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małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę 
grzechu pierworodnego”16.

Jolanta i Przemysław Trzebniak, autorzy podręcznika przygotowanego przez 
Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, podkreślili że Mieszko wiedział, że aby 
zapewnić swojemu państwu odpowiednią rangę w Europie, należało przyjąć 
chrzest i rozpowszechniać wśród poddanych chrześcijaństwo. Nową wiarę mógł 
książę przyjąć od jednego z chrześcijańskich państw sąsiadujących z Polską, czyli 
od Czech bądź Niemiec. Obawiając się zbyt dużego uzależnienie od Niemców, 
Mieszko wybrał Czechy. W tym celu polski władca zawarł sojusz z księciem 
czeskim Bolesławem17.

W ocenie Grzegorza Wojciechowskiego, który opracował podręcznik dla Wy-
dawnictwa Arka, przejętego następnie przez Nową Erę, państwo Mieszka I sta-
nowiło zlepek różnych plemion, które zostały zmuszone do posłuszeństwa 
księciu. Niezbędny był w tej sytuacji czynnik łączący je w całość, a jednocześnie 
podnoszący rangę władcy wśród panujących w Europie. Polski książę zrozumiał, 
że mogło nim być chrześcijaństwo i dlatego przyjął chrzest. Decyzja o przyjęciu 
chrześcijaństwa doprowadziła do małżeństwa z Dobrawą, który to związek miał 
wyraźny cel polityczny, jakim było zawarcie sojuszu z Czechami, co z kolei za-
owocowało zerwaniem sojuszu Czechów z Wieletami, którzy zagrażali państwu 
Mieszka od północnego zachodu18. Opis okoliczności chrztu w podręczniku 
G. Wojciechowskiego przedstawiony został w oparciu o Kronikę polską Galla 
Anonima. Czytamy w nim: „Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody 
zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] 
dokoła. Dotychczas jednak w takich był pogrążony błędach pogaństwa, że wedle 
swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej 
bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła 
poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie 
zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj 
pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do 
Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie 
pierwej z nim podzieliła łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając 
się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów 
pogaństwa i przeszedł na łono matki Kościoła”19.

16  Ibidem, s. 203.
17  J. Trzebniak, P. Trzebniak, op.cit., s. 98.
18  G. Wojciechowski, op.cit., s. 151.
19  Ibidem, s. 152.
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W opracowaniu przygotowanym dla Wydawnictwa Operon przez Janusza 
Ustrzyckiego czytamy z kolei, że wprowadzenie chrześcijaństwa było szczególnie 
istotne z uwagi na proces budowy państwa Mieszka I, które wymagało posia-
dania sprawnej i silnej armii oraz prowadzenia zręcznej dyplomacji, ale także 
zjednoczenia dopiero co podbitych plemion. Nowa wiara i powstająca struktura 
kościelna jednoczyły mieszkańców kraju Mieszka. Autor podkreślił również, że 
część historyków, których określił mianem chrześcijańskich dostrzegają prócz 
kulturowych i politycznych przyczyn przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka 
chrztu także w działaniu Opatrzności Bożej20.

Zdaniem Małgorzaty Pieńkowskiej-Koźmińskiej, która napisała podręcznik 
dla Wydawnictwa Stentor u podłoża decyzji Mieszka legł fakt, iż w połowie X w. 
poszczególne regiony jego państwa były jeszcze luźno ze sobą związane, a władza 
książęca stosunkowo słaba. Dlatego dla utrzymania władzy koniecznym było 
nawiązanie stosunków dyplomatycznych z sąsiadami, tj. cesarstwem, któremu 
płacił trybut, oraz Czechami. Elementem tych działań było również rozpoczęcie 
przygotowań do chrystianizacji państwa, w ramach którego sprowadził do 
Polski misjonarzy21.

Autorzy kolejnego podręcznika – Lech Trzcionkowski i Leszek Wojciechow-
ski, którzy opracowali podręcznik dla Wydawnictw Szkolnych PWN napisali 
o genezie decyzji Mieszka, że była spowodowana zagrożeniem jego państwa 
ze strony Wieletów. W celu jego neutralizacji polski książę zawarł w 965 r. 
sojusz z Czechami, którzy mieli go wesprzeć w walce z pogańskimi Wieletami. 
Sojusz umocniło małżeństwo Mieszka z córką księcia czeskiego Dąbrówką 
(Dobrawą), która przybyła do Gniezna z orszakiem, w którym znajdowali się 
również duchowni22.

Na kartach popularnego podręcznika przygotowanego na zmówienie 
Wydawnictwa Nowa Era, który opracował zespół autorów pod redakcją 
Stanisława Roszaka w 2009 r. czytamy w IX i X w. kolejni książęta w Europie 
Środkowo-Wschodniej przyjmowali wiarę chrześcijańską, w wyniku czego 
ich wiara stawała się uświęcona przez Kościół. Władcy, pragnący przyjąć nową 
religię według obrządku łacińskiego, czynili to za pośrednictwem papiestwa 
lub cesarstwa niemieckiego. Natomiast ci, którzy wybierali liturgię grecką na-
wiązywali bliskie kontakty z Bizancjum. Mieszko I zdecydował się na chrzest 
w obrządku łacińskim. Obawiał się jednak uzależnienia od cesarstwa niemiec-

20  J. Ustrzycki, op.cit., s. 182 – 183.
21  M. Pieńkowska-Koźmińska, op.cit., s. 179.
22  L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, op.cit., s. 109 – 110
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kiego, dlatego postanowił znaleźć innego władcę gotowego przekazać Polanom 
religię chrześcijańską. W podręczniku przytoczony został fragment kroniki 
Thietmar, w którym podkreśla: „W czeskiej krainie pojął on [Mieszko] za żonę 
szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazał się w rzeczywistości taką, jak 
brzmiało jej imię [Dobrawa]. [...] Owa wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc 
swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, zastanawiała 
się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby pozyskać go dla swej wiary”23. 
Oczekiwania Dobrawy okazały się zbieżne z celami polityki Mieszka. Wkrótce 
po ślubie, w 966 r. książę przyjął chrzest wraz z grupą wojów.

W 2009 r. kolejny podręcznik do nowej podstawy programowej dla gimna-
zjum przygotowały również Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jego autorzy 
Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski oraz Anita Plumińska-Mieloch zwrócili 
uwagę, że w latach sześćdziesiątych X w. wszystkie siły państwa piastowskiego 
były zaangażowane w zacięty konflikt ze związkiem wieleckim, który był kon-
ferencją pogańskich plemion słowiańskich, zamieszkujących obszar między 
dolną Odrą i Łabą (tzw. Słowianie połabscy). W tym samym czasie państwu 
Mieszka I zagrażała ekspansja wojowniczych możnowładców ze wschodnich 
Niemiec, a zwłaszcza z Marchii Wschodniej, która szerzyła chrześcijaństwo 
wśród pogan. I właśnie w celu powstrzymania ich ekspansji piastowski książę 
podjął wiekopomną decyzję, tj. w 965 r. zawarł sojusz z chrześcijańskimi Cze-
chami, który przypieczętował ślub z Dobrawą, córką księcia czeskiego24. Autorzy 
opracowania swój wykład obudowali znanym nam już z fragmentem kroniki 
Thietmara, w którym to Dobrawa została przedstawiona jako osoba mająca 
największą zasługę w nawróceniu polskiego władcy.

Zdaniem Tomasza Małkowskiego oraz Jacka Rześniowieckiego, którzy 
opracowali podręcznik dla Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, gdy 
Mieszko  I  obejmował rządy, mieszkańcy jego państwa byli poganami, co 
przejawiało się w tym, że czcili siły przyrody: słońce, błyskawice, święte gaje, 
strumienie. Ponadto wierzyli w czary i wróżby oraz wyznawali politeizm. Po-
szczególne plemiona oddawały cześć innym bóstwom. W tej sytuacji religia, mo-
gąca połączyć wszystkie plemiona, okazała się być bardzo przydatna w scaleniu 
młodego państwa. I taką religią było chrześcijaństwo. Zdaniem autorów GWO 
Mieszko I zdawał sobie sprawę, że jeśli jego państwo ma przetrwać musi stać 
się częścią chrześcijańskiej Europy. Na Zachodzie bowiem uważano, że pogan 
trzeba albo nawrócić, albo wytępić. Państwu Mieszka I mogli zagrozić zwłaszcza 

23  Śladami przeszłości…, s. 199.
24  K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, op.cit., s. 155.
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możni panowie niemieccy, którzy atakowali Słowian pod hasłem nawracania 
ich na chrześcijaństwo25. Zapewne z tych dwóch głównych powodów – chęci 
trwałego zjednoczenia państwa oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa i rozwoju 
przez włączenie do chrześcijańskiej Europy – Mieszko I pojął brzemienną 
w skutki decyzję. Postanowił porzucić wiarę i obyczaje przodków, przyjąć chrzest 
oraz ochrzcić swoich poddanych. W tym celu zawarł sojusz z chrześcijańskimi 
Czechami, poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a w 966 r. przyjął chrzest. Na 
zakończenie wykładu Małkowski i Rześniowiecki przywołali fragment znanej 
nam już kroniki Thietmar, w którym podkreślono ogromnie istotną rolę Do-
brawy w nawróceniu Mieszka, która podobno nie przestrzegała postów, aby 
mu się przypodobać i tym skuteczniej przyciągnąć go do chrześcijaństwa26.

W  ostatnim z  analizowanych podręczników, autorstwa Lecha Mory-
ksiewicza, Marii Pacholskiej i Wiesława Zdziabka, który powstał na zamó-
wienie SOP Oświatowiec z Torunia czytamy, że nadrzędnym celem polityki 
Mieszka I było zapewnienie państwu bezpieczeństwa i niezależności. Europa 
w drugiej połowie X w. była już w większości chrześcijańska, a nieprzyjęcie 
chrztu oznaczałoby przede wszystkim narażenie młodego państwa na agresję 
ze strony Niemiec. Przyjęcie chrześcijaństwa zabezpieczyłoby natomiast Polskę 
przed ich atakiem oraz wzmocniłoby jej pozycję w Europie. Istotny wpływ na 
podjęcie decyzji o przyjęciu chrztu miał fakt, że państwo Mieszka I składało 
się z różnych plemion. Wśród nich silne były tendencje odśrodkowe. Przyjęcie 
religii monoteistycznej jednoczyłoby państwo. Na decyzję Mieszka I o przyjęciu 
chrztu wpłynęło również to, że chrześcijaństwo uznawało monarchę za władcę 
namaszczonego przez Boga, a więc bunt i walka przeciwko niemu byłaby trak-
towana jako wymierzona i w Kościół, i w Boga. Chrześcijaństwo ułatwiłoby 
zbudowanie struktur organizacyjnych państwa. Jednak Mieszko I, podejmując 
decyzję o chrzcie, narażał się na niezadowolenie, a nawet na bunt poddanych. 
Porzucenie wierzeń przodków było wielkim wyzwaniem dla mieszkańców 
ziem polskich27.

Z przedstawionej powyżej zestawienia przyczyn, które legły u podłoża de-
cyzji Mieszka I można zestawić pokaźną listę. Cześć z nich, jak pamiętamy ze 
wstępu, jest kwestionowana przez historyków. Inne oceniane są z kolei bardzo 
różnie, jeżeli chodzi o ich znaczenie. I tak przyjmując kryterium częstotliwości 
występowania możemy wskazać następujące argumenty:

25  T. Małkowski, J. Rześniowiecki, op.cit., s. 12.
26  Ibidem, s. 13.
27  L. Moryksiewicz, M. Pacholska, W. Zdziabek, op.cit., s. 148.
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1. Obawa przed ekspansją wojowniczych możnowładców ze wschodnich 
Niemiec, a  zwłaszcza z  Marchii Wschodniej, którzy szerzyli chrze-
ścijaństwo wśród pogan, a co za tym idzie uzależnienie od cesarstwa 
niemieckiego (sześć książek).

2. Chrześcijaństwo jako czynnik pomagający władcy zjednoczyć plemiona 
słowiańskie (pięć podręczników).

3. Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Wieletów (Słowian Połabskich), 
m.in. poprzez rozbicie ich sojuszu z Czechami (cztery podręczniki).

4. Wpływ Dobrawy na Mieszka (cztery podręczniki).
5. Zapewnienie państwu przez Mieszka I odpowiedniej rangi w Europie, 

co gwarantowało wejście do grupy państwa chrześcijańskich (trzy pod-
ręczniki).

6. Władca doceniał, że chrześcijaństwo uznawało monarchę za władcę 
namaszczonego przez Boga, a więc bunt i walka przeciwko niemu byłaby 
traktowana jako wymierzona i w Kościół, i w Boga (dwa podręczniki).

7. Duchowieństwo jako czynnik pomagający władcy w organizacji państwa 
(dwa podręczniki).

8. Najczęściej wykorzystywanym przez autorów analizowanych podręcz-
ników źródłem opisującym okoliczności chrztu Mieszka I była kronika 
Thietmara (pięć podręczników). W dwóch książkach przywołano kronikę 
Galla Anonima.

W  tym miejscu należy także podkreślić, że w  większości opracowań 
zwrócono uwagę, że decyzja Mieszka była ryzykowna i narażała go na bunt 
poddanych, a proces nawracania ludności trwał wiele lat.

Konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa Mieszka I to zagad-
nienie, któremu autorzy analizowanych podręczników poświęcili równie dużo 
miejsca jak jego przyczynom. Zachowując wprowadzony układ zobaczmy więc, 
w jaki sposób przedstawili tą kwestię.

Autorzy podręcznika wydanego przez WSiP w 2002 r. skutki przyjęcia 
chrześcijaństwa podzieli na dwie części. W pierwszej skupili się na religijnych 
i politycznych podkreślając, że akt ten był nie tylko odejściem od pogaństwa 
i przyjęciem wiary w Chrystusa, ale miał też istotne znaczenie polityczne, 
gdyż ograniczyło państwu niemieckiemu możliwość prowadzenia ekspansji 
na Wschód pod pozorem chrystianizacji – chrzest wprowadzał Polskę i jego 
władcę do chrześcijańskiej Europy. Ponadto Mieszko I, jak czytamy w opraco-
waniu, zadbał o uniezależnienie się od niemieckiej organizacji kościelnej. Ten 
cel miał osiągnąć dzięki utworzeniu w 968 r. w Poznaniu biskupstwa misyjnego, 
które podlegało bezpośrednio papieżowi, a jego pierwszym biskupem był z po-
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chodzenia Włoch lub Francuz – Jordan28. Jako skutki cywilizacyjnej autorzy 
opracowania wskazali otwarcie przed Polską drogi do korzystania z wielkiego 
dorobku ludzkości przekazywanego przez Kościół. W efekcie do Polski zaczęli 
przybywać wykształceni duchowni, którzy posiadali kwalifikacje do poprowa-
dzenia książęcej kancelarii oraz zorganizowania administracji i służby dyplo-
matycznej państwa. Na zakończenie podkreślili, że nie bez znaczenia był fakt 
przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku rzymskim, dzięki czemu Polska została 
włączona łacińskiej Europy29.

Dla autorów podręcznika przygotowanego przez Wydawnictwo Eduka-
cyjne Wiking najważniejszą konsekwencją przyjęcia chrztu było wzmocnienie 
pozycji polskiego księcia w państwie, w którym dominowały kulty pogańskie. 
Chrześcijaństwo ułatwiało Mieszkowi jednoczenie plemion polskich i czyniło 
go równym innym chrześcijańskim władcom europejskim30. Przyjęcie chrze-
ścijaństwa, jak czytamy w książce Jolanty i Przemysława Trzebniak, sprawiło 
ponadto, że do Polski za pierwszym biskupem Jordanem zaczęli przybywać 
księża i zakonnicy, którzy w większości byli ludźmi wykształconymi. I to oni 
pomogli polskiemu władcy w organizowaniu państwa, kontaktach z papie-
stwem oraz dworami innych władców. Wspomniani chrześcijańscy duchowni 
w ocenie autorów podręcznika rozpowszechnili także w Polsce łacinę, w której 
powstały dokumenty państwowe oraz odprawiano nabożeństwa. Swój wykład 
zakończyli stwierdzeniem, że data chrztu jest uznawana za początek państwa 
polskiego31.

Grzegorz Wojciechowski, autor podręcznika wydanego po raz pierwszy 
w 2002 r. i następnie kilka razy wznawianego, opis konsekwencji chrztu roz-
począł od stwierdzenia, że dzięki niemu Mieszko, jako władca chrześcijański, 
zaczął być traktowany na równi z innymi książętami. Następnie podkreślił, 
że w jego wyniku Polska weszła do społeczności chrześcijańskiej i w obręb 
cywilizacji i kultury łacińskiej, co miało dalekosiężne korzyści polityczne. Cały 
proces, choć trwający, jak czytamy w podręczniku, wiele stuleci oznaczał dla 
Polski nowy rozdział w dziejach. W jego wyniku do państwa Piastów zaczęli 
przybywać księża i zakonnicy, którzy nieśli ze sobą znajomość pisma. Ponadto 
pojawiły się pierwsze budowle sakralne – kamienne kościoły, a sam Kościół 
jako instytucja wniósł wzory organizacji, która spajała i wzmacniała państwo. 

28  G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, op.cit., s. 203.
29  Ibidem, s. 204.
30  J. Trzebniak, P. Trzebniak, op.cit., s. 98.
31  Ibidem, s. 99.
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Chrześcijaństwo zastępowało stopniowo lokalne kulty plemienne, co powo-
dowało zacieranie się różnic między plemionami i kształtowanie jednolitego 
społeczeństwa polskiego32.

Autor podręcznika wydanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 
interesujący nas w tej części artykułu wątek ujął w puncie zatytułowanym Zna-
czenie przyjęcia chrześcijaństwa. Już na wstępie podkreślił, że ten akt ułatwił nie 
tylko Mieszkowi I, ale także jego synowi Bolesławowi Chrobremu prowadzenie 
aktywnej polityki, do której zaliczył zawieranie sojuszy z władcami chrześcijań-
skimi. Przyjęcie chrześcijaństwa pomogło także w procesie podboju nowych 
terenów (Pomorza, Mazowsza i Śląska) oraz stworzeniu państwa „zależnego 
jedynie w niewielkim stopniu od cesarza”33. Janusz Ustrzycki zwrócił ponadto 
uwagę na zjednoczenie plemion w wyniku aktu z 966 r. oraz włączenie Polski 
w krąg cywilizacji europejskiej, a ściśle – zachodniej/łacińskiej.

W podręczniku Stentora Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska już na wstępie 
wykładu podkreśliła, że chrystianizacja wzmacniała pozycję państwa gnieźnień-
skiego i samego władcy, gdyż powszechny był pogląd, że władza monarsza po-
chodzi od Boga, w związku z czym władca był nietykalny, a wszelki bunt wobec 
niego uznawano za świętokradztwo34. Decyzja księcia państwa gnieźnieńskiego 
pozwoliła na jego wejście do chrześcijańskiej wspólnoty i nawiązanie współ-
pracy z papiestwem i cesarstwem. Do innych korzyści, które dawało przyjęcie 
chrześcijaństwa autorka zaliczyła przybycie do Polski duchowieństwa, które nie 
tylko, że potrafiło czytać i pisać, ale także znało zachodnioeuropejskie wzory 
organizacji państwa. To oni mieli udzielić pomocy polskiemu władcy m.in. 
w prowadzeniu kancelarii oraz kontroli książęcego skarbca35.

W podręczniku Wydawnictwa Szkolnego PWN, odnosząc się do konse-
kwencji aktu z 966 r., już na wstępie podkreślili, że po przyjęciu chrztu przez 
Mieszka i jego najbliższe otoczenie rozpoczęła się chrystianizacja kraju. Zada-
niem tym mieli się zająć głównie przybyli do Polski wraz Dobrawą duchowni 
oraz sprowadzani misjonarze. Nowa religia docierać miała jednak początkowo 
do ludności zamieszkującej centralne obszary kraju, podczas gdy na dalej po-
łożnych terenach większość ludności pozostawała przy starych wierzeniach. 
Dlatego też przedstawiciele władcy zmuszeni byli do nawracania ich siłą, przede 
wszystkim w kwestii stosowania nowych praktyk, w tym zakazu wielożeństwa 

32  G. Wojciechowski, op.cit., s. 151.
33  J. Ustrzycki, op.cit., s. 182.
34  M. Pieńkowska-Koźmińska, op.cit., s. 179.
35  Ibidem.
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czy palenia zmarłych. Autorzy opracowania w zakończeniu wykładu podkre-
ślili, że wraz napływem chrześcijańskiego duchowieństwa zaczęła do państwa 
Piastów napływać zdobycze świata chrześcijańskiego, jak np. pismo36.

Zdaniem autorów podręcznika wydanego przez Nową Erę w 2009 r. chrzest 
nie oznaczał, że poddani Mieszka nagle stali się gorliwymi wyznawcami 
Chrystusa. Było tak dlatego, gdyż większość Polan nadal czciła słowiańskich 
bogów i opierała się chrystianizacji. To z kolei wpłynęło na przejęcie niektórych 
prastarych obrzędów i zaadaptowanie na potrzeby świąt chrześcijańskich37. 
Skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez polskiego władcę to w analizowanej pracy 
przede wszystkim nawiązanie kontaktów ze światem Zachodu – jego tradycją 
i łacińską kulturą. Oznaczało to wejście do Polski zachodnich wzorów w pra-
wie, filozofii, architekturze czy sztuce. Autorzy podkreślili ponadto znaczenie 
utworzenia na ziemiach polskich dobrze funkcjonującej organizacji kościelnej, 
której przedstawiciele wydatnie pomogli Mieszkowi i  jego następcom w za-
rządzaniu państwem. Chrześcijaństwo wyraźnie, jak czytamy w podręczniku, 
podnosiło także prestiż władcy, którego w razie buntu poddanych w obronę 
brała także instytucja Kościoła. Nie bez znaczenia było także łatwiejsze po 
przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka szukanie sprzymierzeńców w walce 
z pogańskimi Wieletami38.

Według autorów podręcznika wydanego przez WSiP w 2009 r. dzięki przyję-
ciu przez Mieszka I chrześcijaństwa państwo gnieźnieńskie, gdyż jak podkreślili 
tak wówczas się nazywało, stało się równorzędnym partnerem innych chrze-
ścijańskich monarchii. Ponadto chrzest legł u podłoża sojuszu z cesarstwem 
i Czechami, co pozwoliło władcy „obronić państwo”39. Przez tą obronę autorzy 
rozumieli skuteczne przeciwstawienie się Wieletom i powstrzymanie ekspansji 
Marchii Wschodniej.

W podręczniku GWO z serii Podróże w czasie wśród skutków przyjęcia 
chrześcijaństwa autorzy na pierwszym miejscu wymienili uznanie państwa 
Mieszka I przez papieża za terytorium misyjne, co zapewniło mu niezależność 
od chrześcijańskich sąsiadów, a polskiego władcę z „dzikiego poganina” uczyniło 
równorzędnego partnera innych europejskich władców. Kolejne wymienione 
w podręczniku Tomasza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego konsekwencje 
to: wejście Polski w orbitę chrześcijańskiej Europy, utworzenie biskupstwa mi-

36  L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, op.cit., s. 110.
37  Śladami przeszłości…, s. 199.
38  Ibidem.
39  K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, op.cit., 155.
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syjnego w Poznaniu w 968 r., szeroko pojęta działalność mnichów z Zachodu, 
którzy rozpowszechnili umiejętność czytania i pisania po łacinie oraz nowe 
metody uprawy roli, kamienne budownictwo czy chrześcijańskie obyczaje, 
w tym kalendarz z siedmiodniowym tygodniem40. Wykształceni zakonnicy 
wydatnie pomogli także, jak można przeczytać w opracowaniu, polskiemu 
władcy w prowadzeniu kancelarii i kontrolowaniu skarbu. „Chrześcijaństwo 
– jak podkreślili autorzy podręcznika – lepiej niż dawne wierzenia wyjaśniało 
świat. Naszym przodkom zapewne imponowała również doczesna potęga 
Kościoła: murowane świątynie, wykształcenie duchownych, piękno obrzędów, 
tradycje wyniesione z antycznego cesarstwa rzymskiego. Największą korzyść 
z chrztu odniósł sam Mieszko I. Ujednolicił religię swego państwa, a jako władca 
chrześcijański nie tylko zapewnił mu bezpieczeństwo, ale też mógł je powiększać 
kosztem sąsiednich plemion pogańskich”41.

Wejście Polski do rodziny państw chrześcijańskich oraz w świat rzymskiej 
i karolińskiej cywilizacji to zdaniem autorów podręcznika wydanego w 2009 r. 
przez SOP Oświatowiec z Torunia najważniejsze konsekwencje aktu z 14 kwiet-
nia 966 r. Inne, wymienione w opracowaniu, skutki to przybycie do Polski 
cudzoziemskich duchownych, którzy byli wykształceni i ściśle współdziałali 
z Mieszkiem I między innymi w organizacji państwa. Chrześcijaństwo określone 
zostało również jako czynnik jednoczący państwo, a samemu polskiemu władcy 
zagwarantowało wzrost autorytetu „(…) zarówno wewnątrz państwa, jak i na 
arenie międzynarodowej”42. Istotne znaczenie miało także pozbawienie, z chwilą 
przyjęcia chrześcijaństwa, niemieckich margrabiów uzasadnienia do najeżdżania 
pod pretekstem nawracania terenów państwa polskiego. Listę następstw decyzji 
Mieszka I dopełnia informacja o utworzeniu w 968 r. biskupstwa misyjnego 
w Poznaniu, które podlegało bezpośrednio papieżowi, co stanowić miało wyraz 
niezależności polskiego Kościoła i jego pierwszego biskupa Jordana. Wykład 
dotyczący skutków przyjęcia chrześcijaństwa przez polskiego władcę autorzy 
podręcznika zakończyli podaniem informacji, że 966 r. był początkiem długiego 
procesu, który trwał aż do XII w.43

Podsumowując przedstawione przez autorów podręczników konsekwencje/
skutki przyjęcia chrztu przez władcę państwa polskiego Mieszka I możemy, 

40  T. Małkowski, J. Rześniowiecki, op.cit., s. 13.
41  Ibidem.
42  L. Moryksiewicz, M. Pacholska, W. Zdziabek, op.cit., s. 149.
43  Ibidem.
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podobnie jak było to w przypadku przyczyn, wyszczególnić kilka najczęściej 
występujących, jak i te które pojawiły się tylko w niektórych podręcznikach.

1. Wejście państwa polskiego w krąg cywilizacji łacińskiej (8).
2. Korzystanie przez Polskę z dorobku Kościoła – pismo, budownictwo, 

pomoc w organizacji państwa (8).
3. Wzmocnienie pozycji władcy – polskiego księcia i jego państwa poprzez 

zjednoczenie plemion wokół jednej religii (7).
4. Ograniczenie niemieckiej ekspansji na ziemie kontrolowane przez 

Mieszka I pod pretekstem ich chrystianizacji, co oznaczało wzmocnienie 
pozycji wobec cesarstwa (6).

5. Chrzest uczynił Mieszka I równego innym władcom europejskim (6).
6. Uniezależnienie państwa polskiego od niemieckiej organizacji kościel-

nej (4).
7. Wsparcie w walce pogańskimi sąsiadami z północy – Wieletami (3).
8. Ponadto, czterech podręcznikach podkreślono, że proces chrystianizacji 

był długotrwały i w szczególności dla Mieszka I wiązał się z ryzykiem 
buntu poddanych.

Przedstawione w  analizowanych podręcznikach okoliczności przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I oraz konsekwencje tego wydarzenia pozwalają stwierdzić, 
że w znacznym stopniu realizują one wyrażony blisko dwadzieścia lat temu przez 
Jerzego Topolskiego postulat, aby edukacja historyczna współkształtowała czło-
wieka starającego się rozumieć złożoność historii44. Konkludując podkreślmy, że 
zawarte w większości podręczników informacje, biorąc pod uwagę możliwości 
poznawcze uczniów w wieku gimnazjalnym oraz fakt, że w kolejnym etapie edu-
kacyjnym kwestia chrztu pojawia się zarówno w podstawie, jak i rozszerzeniu 
z historii, należy uznać za zadowalające45.

44  J. Topolski, Edukacja historyczna. Stan aktualny. Oczekiwania. Perspektywy, „Wia-
domości Historyczne” 1997, nr 2, s. 91.

45  W kwestii tej w pełni zgadzam się z autorką artykułu podejmującego analizowany 
problem w ujęciu podręczników wydanych w latach 1999 – 2002. Zob. A. Glimos-Nadgór-
ska, op.cit., s. 236.
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