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1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

. Mieszko I

Sejm jednomyślnie
ustanowił rok 2016
Rokiem Jubileuszu 1050-
lecia Chrztu Polski, który
"miał decydujące
znaczenie dla procesu
jednoczenia plemion
polskich pod władzą
Piastów i kształtowania
się chrześcijańskiej
tożsamości naszego
Narodu" – głosi uchwała.
Podkreślając znaczenie

przyjęcia Chrztu przez
Mieszka I, dokument
przypomina słowa
wypowiedziane 14 lutego
1998 r. do polskich
biskupów przez św. Jana
Pawła II: „Polska weszła w
krąg kultury
chrześcijańskiego
Zachodu..." Centralne
wydarzenia rocznicowe
zaplanowano w Poznaniu

i Gnieźnie w dniach 14-16
kwietnia 2016 r.
Rocznicowe obchody
rozpoczną się w katedrze
gnieźnieńskiej, następnie
przeniosą się na Ostrów
Lednicki, który w czasach
pierwszych Piastów był
ważnym miejscem
obronnym. 

             Rok 2016 – Rokiem Jubileuszu 
                 1050-lecia chrztu Polski

           A co odbędzie się 
              w Poznaniu?

Dwa dni obchodów 1050.
rocznicy chrztu Polski będą
miały miejsce w naszym
mieście.  
W piątek, 15 kwietnia, na
terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich
planowane są uroczyste
obrady Sejmu i Senatu.
Wieczorem w katedrze
poznańskiej odprawiona
zostanie uroczysta Msza
święta. 

Następnego dnia, 16
kwietnia, na Stadionie
Miejskim odprawiona
zostanie Msza święta, a po
niej nastąpi odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.
To bez wątpienia niezwykle
ważne wydarzenia, o
których będzie się mówiło w
całym kraju. Zachęcamy
Was do uczestnictwa. 

. .
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TAJEMNICE
RODOWE MIESZKA
PIERWSZEGO
O kraju Mieszka I pisał
w  X wieku podróżnik i
kronikarz z Kordoby-
Ibrahim ibin Jakub:
"Jest on
najrozleglejszy ze
słowiańskich krajów.
Obfituje w mięso i
miód i rybę. Mieszko
ma 3 tysiące
pancernych
podzielonych na
oddziały. Daje im
odzież, konie, broń i
wszystko, czego
potrzebują." W szkole
uczymy się, że
Mieszko I był wodzem
Polan, plemienia, które
zamieszkiwało przed
setkami lat tereny w
okolicy Gniezna, gdzie
legendarny
"prapradziad Lech" 
wypatrzeć miał orle
gniazdo. Nie wiemy,
jak Mieszko wyglądał,

ale w czasach, w
których żył, zamożny
mężczyzna golił się
brzytwą, spoglądając
w metalowe lusterko.
Gdy Mieszko I żenił
się z księżniczką
Dobrawą i przyjmował
chrzest, miał około 30
lat i najwyżej nosił
ładnie przystrzyżony
wąsik, ponieważ w
owych czasach taka
była moda wśród
Słowian. Włosy książę
też miał zapewne
krótkie, Słowianie
tradycyjnie przycinali
je wysoko, by odróżnić
się od Niemców.
Podstawowy element
jego ubioru stanowiło
eleganckie futro spięte
złotą fibułą.
Władca z Wielkopolski
był mężczyzną w sile
wieku, energicznym i
zdrowym. Mieszko I,
jak wszyscy Polanie,
był człowiekiem,

który wierzył w
Światowida, magiczne
drzewa, strumienie.
Wiedział jednak, że
aby zbudować silne 
państwo powinien żyć
w zgodzie z sąsiadami
i przyjąć, jak oni, wiarę
chrześcijańską. Jak
pomyślał, tak zrobił...
W kwietniu, w wigilię
Wielkanocy, 966 roku
w Poznaniu Mieszko I
przyjął chrzest.
Wkrótce potem do
Polski przybyli biskup
Jordan i Wojciech, a
chrzest przyjęli
wojowie księcia, dając
przykład innym
Polanom. W ten
sposób staliśmy się
częścią
chrześcijańskiej
wspólnoty i kultury.

Dobrawa 
(ok. 930-977) była
córką potężnego
władcy Czech
Bolesława Okrutnego
z rodu Przemyślidów
i , jak wskazuje imię,
dobrą kobietą. 
Księżniczkę czeską
Mieszko I postanowił
pojąć za żonę.
Zgodziła się na to
pod jednym

warunkiem - Mieszko
musiał przyjąć
chrzest. Dobrawa
potrafiła czytać i
pisać, potrafiła też
prowadzić
korespondencję z
innymi dworami w
Europie. Przez 12 lat,
które spędziła w
Wielkopolsce,  brała
udział  w działaniach
politycznych,
gospodarczych,

a nawet wojskowych.
Dzisiaj możemy
powiedzieć, że
zajmowała się
dyplomacją.
Bez Dobrawy trudno
by było powiedzieć o
początkach dynastii
Piastów, ponieważ
była matką Bolesława
Chrobrego,
pierwszego króla
Polski.

DOBRAWA?

.

.

CO POWIEDZIAŁBY
NAM DZIŚ O SOBIE
MIESZKO I?
MOŻE
PRZEDSTAWIŁBY
SIĘ TAK...

Witajcie, nazywam się
Mieszko I. Nikt już nie
pamięta, kiedy się
dokładnie urodziłem.
W waszym wieku
martwiłem się, czy
dożyję jutra, a wy
dzisiaj martwicie się,
czy wam tego
Internetu nie wyłączą.
Walczyłem w wielu

bitwach. W moich
czasach ludzie żyli
około 30-40 lat, choć
nie jedli pizzy, frytek,
hamburgerów i innych
fast foodów. Może
właśnie dlatego tak
krótko? Kiedyś
komunikowaliśmy się
ze sobą, pisząc listy
lub po prostu
spotykając się, a wy
teraz piszecie te
dziwne esemesy. 
Gdy dorosłem,
znaleziono mi żonę z
Czech. Nie chciałem
się z nią żenić, ale

Polska potrzebowała
chrztu, by liczyć się w
Europie.
Podporządkowałem
się więc. To chyba
dobrze, bo tyle wieków
minęło, a wy wciąż
mówicie, że ten
chrzest był ważny. 
Cieszy mnie to
niebywale. 

Jakub Mrozek 6c

.

.
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   Obiad jak u Mieszka
   BRYJKA JARCANA

Grupa dociekliwych z naszej szkoły poznała bliżej
historię Mieszka, odwiedzając Bramę Poznania. 

Składniki:
pół litra wody, 1
czubata łyżka mąki z
pełnego przemiału,
słonina lub boczek na
skwarki, sól do smaku.
Sposób przygotowania:
Do wrzącej wody wsyp
odrobinę soli i mąkę,
mieszaj energicznie,
ale ostrożnie, by się nie
poparzyć! Gotuj na
małym ogniu, mieszaj,
by nie przypalić (ok. pół
godziny). Słoninę

lub boczek pokrój w
drobną kostkę,
wysmaż na złoty kolor.
Gotowe danie wyłóż na
talerz i posyp
skwarkami.
Smacznego! 

Artykuł na podstawie
tekstu Wiki Filipowicz

"Tłukno, oskoła 
i jelita"

CO JADALI MIESZKO
I  I DOBRAWA?

Żydło, czyli pożywienie
Słowian, było
urozmaicone i
smaczne. Na stół trafiał
o wszystko, co
pozyskano z pola, lasu,
ogrodu, łąki, rzeki i
jeziora. Słowianie jadali:
rukiew wodną, lebiodę,
pokrzywę, uprawiali
proso, pszenicę,
jęczmień, owies, żyto.
Podstawą posiłków
były podpłomyki i chleb

pieczony na zakwasie -
słodzono je miodem,
jedzono z owocami.
Codziennym daniem
było tłukno, czyli
podpieczone, a
następnie gotowane
ziarna owsa. Polewki ,
bryje i żury to
"prababcie" naszych
zup. Codziennie
spożywano: groch,
soczewicę, bób, rzepę,
pasternak, marchew i
ogórki. 

Łowiono ryby, raki,
zające, a nawet jeże i
drobne ptaki
śpiewające. Chętnie
jedzono nabiał: jaja,
masło, sery świeże i
suszone. Pragnienie
zaspokajano wodą
piwem, oskołą, czyli
sokiem brzozowym,
maślanką, kwasem
chlebowym, naparami
z ziół i owoców: jabłek,
gruszek, śliwek, wiśni i
czereśni. Lubiane były
zioła: macierzanka,
gorczyca, chrzan,
kmin, czosnek,
kolendra, czarnuszka-
słowiańska kuchnia
była wonna i zdrowa.

Ciekawostka!
Chrześcijaństwo
przyniosło post. Wierni
przez wiele dni w roku
musieli
powstrzymywać się od
jedzenia mięsa i
produktów
pochodzenia
zwierzęcego. Post nie
cieszył się
popularnością, więc za
jego nieprzestrzeganie
syn Mieszka I,
Bolesław Chrobry,
kazał wybijać
poddanym zęby!

.

wycieczka do ICHOT-u

.

JAK BAWIONO SIĘ
NA UCZCIE Z
OKAZJI CHRZTU...
W trakcie uczty
można było obejrzeć
występy
linoskoczków,
niedźwiedników, czy
posłuchać kolejnego
poematu w wykonaniu
nadwornego

poety, który sławił
swego pana. 
Dodatkowo trębacze
grali fanfary,
zwiastujące uroczyste
wnoszenie dań.
Zastawa stołowa
składała się  ze
złotych, srebrnych
pozłacanych,
cynowych

i drewnianych talerzy .
Jedzono: cielęta i
prosięta. Z mięsa
ptasiego przeważał
drób: kury, kurczaki,
kapłony podawane w
galarecie lub pieczone
na rożnie. Spośród
owoców, które 
jedzono pod koniec
posiłku,  używano:

jabłek, gruszek,
śliwek, czereśni,
orzechów laskowych.
Pito piwo i miód. Były
też placki, kołacze,
rogaliki, obwarzanki,
pierniki. 

Godna uczta, prawda?

.

.

fot. Weronika Kępska

fot. W. Kępska

.
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