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rocznicy chrztu Mieszka I

966 - 2016

Wiosenne
Rewolucje w Da

Vinci!

Mieszko i Dobrawa 966

Kiedy i gdzie Mieszko I przyjął chrzest? Kim była Dobrawa?
Co skłoniło władcę Polan do przyjęcia chrześcijaństwa? Na te

i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszej szkolnej
gazetce oraz podczas zajęć popołudniowych!

Zaprowadzenie chrześcijaństwa

A w naszych Wiosennych
Rewolucjach m.in.:

poniedziałek: teatr i muzyka
wtorek: jarmark artystyczny
środa: gry i coś dla strawy
czwartek: języki świata
piątek: sport

U nas popołudniami nie można
się nudzić! Każdego dnia dzieje
się coś innego, a nasi wspaniali
nauczyciele chętnie zawsze
znajdą dla nas czas :)

Dzisiejszy
numer Sekretów
Da Vinci w
całości
poświęcamy
wydarzeniom
sprzed ponad
tysiąca lat.
Właśnie tu, w
Wielkopolsce
rozegrały się
sceny, które
wpłynęły na bieg
dziejów Polski i
Polaków. Warto
więc dowiedzieć
się nieco więcej
o tamtych
czasach, w
czym pomoże
Wam nasze
dzisiejsze
specjalne
wydanie.
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Co jedli ludzie w epoce rycerzy i
zamków? Mamy na ten temat liczne i
szczegółowe informacje i dość dobrze
orientujemy się w średniowiecznym
menu. Historia dostarcza nam sporej
wiedzy o ówczesnych potrawach i
przepisach kulinarnych. Ale po kolei…

Posiłki w średniowieczu były mocno
zróżnicowane. Powodem był… brak
lodówek, czyli możliwości dłuższego
konserwowania i przechowywania
żywności. Jedzono więc to, co aktualnie
można było pozyskać z pola, czy lasu.
Ponadto Kościół narzucał pewne zmiany
jadłospisu w ciągu tygodnia, czy nawet w
odniesieniu do poszczególnych dni (np.:
w środy i piątki należało spożywać ryby).

Podstawą pożywienia było mięso.
Spożywaniu mięsa, nieodłącznie
towarzyszyła musztarda pozyskiwana
poprzez mielenie w młynkach ziaren
gorczycy i szafranu. Używano jej do
mięsa wołu, krowy, barana lub drobiu i
dziczyzny. W dni postne mięsa nie
spożywano (piątek, sobota, środa, wigilia
świąt, Wielki Post, w sumie 150 dni
postnych w roku!). W tym czasie jedzono
wyłącznie ryby: słodkowodne z rzek,
jezior i stawów hodowlanych lub ryby
morskie.

Studiując przepisy kulinarne z XIV wieku z Francji,
wiemy iż jedzono m.in. pierożki z mięsem
wieprzowym, z dodatkiem ziół i przypraw
(gotowano je w cieście lub flaku z tłuszczem
wieprzowym), makaron wymieszany z tartym
serem i nawijany na małą pałeczkę, naleśniki i
racuchy z dodatkiem kwiatów dzikiego bzu,
obsmażane na oliwie. Gustowano w pierogach i
plackach, sporządzano faszerowane mięsa i liczne
sosy, które doprawiano dużą ilością pikantnych
korzeni (używano najczęściej hizopu, pietruszki,
szałwii, anyżu, kminku, cynamonu, imbiru, gałki
muszkatołowej). W dużych ilościach spożywano
ocet winny i sok z niedojrzałych winogron
wytłaczany wiosną. Wysoko ceniony (i drogi) był
pieprz.
Z jarzyn spożywano: kapustę pastewną, kapustę
białą przyprawioną koprem, szpinak z odrobiną
szafranu, podłużną dynię, ogórki, bób i groch.
Soczewicy, pora i grochu używano do robienia
różnorakich zup, w których „maczało się” chleb.
Powszechnie używano jajek (gotowano je na
twardo, smażono lub robiono z nich „jajecznicę”).
Na „deser” były galaretki np.: z rozgotowanego w
wodzie ryżu, z dodatkiem białego mięsa kurczaka,
mleczko migdałowe i cukier, racuchy polane
syropem z miodu i cukru, podpłomyki i różne
ciasta.
W miastach liczne były „gotowe potrawy na
wynos”, które wystarczyło tylko ugotować lub
podgrzać (przygotowywaniem mięs gotowych do
spożycia zajmowali się wędliniarze i masarze).
Kwitł handel sosami, zwłaszcza bardzo wówczas
popularnym sosem czosnkowym. Sporządzano też
zapasy (drób w galarecie, solone lub wędzone
szynki i balerony). Na zimę, w specjalnych
naczyniach przechowywano konfitury na miodzie i
zagęszczony sok z winogron. „Wynalazkiem”
tamtych czasów była też kanapka! Wyglądało to
tak, że jedzono wówczas mięso na kawałku chleba
(ludzie zamożni, po spożyciu mięsa, chleb rzucali
psom, biedniejsi natomiast zjadali również kromki
chleba).
Można by długo pisać o średniowiecznej kuchni,
menu i przepisach kulinarnych. Zastanawiam się
tylko, czy nasze żołądki „podołałyby” wyzwaniu
średniowiecznych potraw. Obawiam się, że
mogłoby być różnie. Zapewne bez „espumisamu” i
„ranigastu” by się nie obeszło. Mimo to zachęcam
wszystkich do spróbowania pierożków z mięsem,
racuchów z miodem, czy naleśników. Pamiętajmy
przy tym, że jadali je już przed nami, 700-800 lat
temu, królowie i książęta…

średniowieczna uczta królewska
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Jak o dzieciństwie Mieszka I, tak i o młodości
Dobrawy wiadomo niewiele. Była córką (choć niektóre
źródła mówią, że siostrą) księcia czeskiego Bolesława
I zwanego Okrutnym bądź Starszym. Spokrewniona
była również z misjonarzem Prusów, Wojciechem,
który został świętym.
Małżeństwo Mieszka z Dąbrówką w 965 roku było
potwierdzeniem sojuszu Polski z Czechami. Nie
wiadomo do końca czy obecność Dobrawy na dworze
księcia Mieszka miała wpływ na jego decyzję odnośnie
przyjęcia chrztu. Jednak według kronikarza
niemieckiego Thietmara (żył on za czasów Bolesława I
Chrobrego i nie był przychylny Polakom, choć o
Mieszku stanowczo cieplej się wypowiadał niż o
Bolesławie Chrobrym) księżniczka czeska ogromnie
przyczyniła się do chrztu Polski. Według niego
Dobrawa chcąc zdobyć zaufanie i posłuch u męża nie
wstrzymywała się od jedzenia dań mięsnych w czasie
Wielkiego Postu na życzenie księcia równocześnie
modląc się o nawrócenie Polski. Tym sposobem
zyskała zaufanie Mieszka. Prośby jej zostały
wysłuchane. Czy tak było istotnie? Z pewnością
Dobrawa została nauczycielką Mieszka nowej wiary.
Dobrawa urodziła Mieszkowi syna Bolesława
późniejszego króla Polski oraz córkę Świętosławę
zwaną Sygrydą lub Storradą. Zmarła w 977 roku, a
pochowano ją najpewniej w Gnieźnie. Po jej śmierci
Mieszko ponownie się ożenił - z córką margrabiego
Teodoryka - Odą.

Dobrawa

Mieszko I (ur. 922-945, zm. 25 maja 992) – książę
Polan z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960
r. Syn Siemomysła, wnuk Lestka. Ojciec Bolesława I
Chrobrego i Świętosławy-Sygrydy. Brat Czcibora. Po
kądzieli dziadek Kanuta Wielkiego.
Mieszko I to pierwszy historyczny władca Polan,
uważany zarazem za faktycznego twórcę
państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego
ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego
księstwa znajdującego się na terenach obecnej
Wielkopolski, poprzez sojusze lub siłę militarną
podporządkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie
Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Przez większość
okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze
Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich
latach życia przystąpił także do wojny z Czechami,
zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę.
Poprzez przyjęcie chrztu w 966 r. oraz ślubu (w 965 r.)
z Dobrawą Przemyślidką Mieszko włączył swoje
państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej.
Oprócz podbojów duże znaczenie dla przyszłości
księstwa Polan miały także jego reformy wewnętrzne,
mające na celu rozbudowę i usprawnienie systemu
tzw. monarchii wojennej.
Zachowane źródła pozwalają twierdzić, że Mieszko I
był sprawnym politykiem, utalentowanym wodzem i
charyzmatycznym władcą. Prowadził zręczne
działania dyplomatyczne, zawierając sojusz wpierw z
Czechami, a następnie ze Szwecją i Cesarstwem. W
polityce zagranicznej kierował się przede wszystkim
racją stanu, wchodząc w układy nawet ze swoimi
wcześniejszymi wrogami. Synom pozostawił państwo
o znacznie wyższej pozycji w Europie i przynajmniej
podwojonym terytorium.

Mieszko I

żona Mieszka I

Jan Matejko
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Moda męskaModa damska

STRÓJ 
MIESZKA

Uczniowie w
czasach Karola
Wielkiego
zaczynali
edukację od
wkucia na
pamięć
wszystkich
psalmów po
łacinie. I to
jeszcze zanim
poznali choćby
podstawy sztuki
czytania!

ŚREDNIOWIECZNA MODA
Czyli: Co nosili średniowieczni ludzie?

W Polsce kobiety nosiły suknie
składające się z dwóch warstw –
spodniej i wierzchniej, przy czym
szerokość rękawów była oznaką
pozycji społecznej kobiety. Rękawy
w sukniach dworskich były
wydłużone na wzór XII wiecznej
mody francuskiej – nawiązywało do
niej również pionowe pofałdowanie
tkanin. Krój i sposób noszenia
ubrań miał podkreślać wysunięty
brzuch i lekko przegięty do przodu
kręgosłup - suknie przepasywano
wysoko pod biustem aby poniżej
pasa tworzyły efekt brzuszka.

Kobiety

Około połowy stulecia pojawiły się
pierwsze krótsze ubiory męskie
najpierw u paziów i młodych
dworzan. Krótkie tuniki były
obciśnięte pasem nisko na
biodrach, miały rękawy sięgające
tylko do łokcia i zakończone
wąskim pasem tkaniny lub futra.
Nogawice u trubadurów i innych
piewców miłości w drugiej poł. XIV
były  coraz bardziej opięte i
eksponowały męski wigor. 

MężczyznaRycerze

Życie w
średniowieczu
musiało być
ciężkie. Na
każdym kroku
czyhało na
człowieka
niebezpieczeń-
stwo - wojny i
epidemie
przetaczały się
nad Europą.

w średniowieczu

w średniowieczuśredniowieczni
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