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 W dzisiejszym wydaniu ,,Kuriera Mołodyckiego” 

                          Wywiad z Mieszkiem I 
 

 

 

       W bieżącym roku obchodzimy 1054 rocznicę przyjęcia Chrztu przez 

Polskę. Ceremonia ta miała ogromne znaczenie dla naszego państwa  i jego 

władcy. Polska znalazła się wtedy w kręgu państw chrześcijańskich Europy. 

Z tej okazji przeprowadziliśmy się do Gniezna gdzie przeprowadzę 

ekskluzywny wywiad z pierwszym władcą Polski: Mieszkiem I . 

                                   Wywiad z Mieszkiem I 

Reporter: Igor Cienki-  Dzień dobry Książe. Jestem uczniem Szkoły Podstawowej w 

Mołodyczu i piszę artykuły dla gazetki szkolnej ,,Kurier Mołodycki”. Interesuję się historią 

średniowiecza i moim marzeniem było przeprowadzić z Tobą wywiad. Chciałbym Ci zadać 

kilka ważnych pytań i poznać odpowiedzi na nie.  Czy zgodzisz się wziąć udział w tym 

wywiadzie? 

Książe Mieszko I- Tak, z przyjemnością. Jest mi bardzo miło młody człowieku, że interesujesz                            

się historią Polski, którą tworzyłem. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://opinie.wp.pl/mieszko-i-6158915896182401c&psig=AOvVaw0oUS-rbCkR7svf9b4WqD8n&ust=1587147299515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDziM3G7egCFQAAAAAdAAAAABAF


Reporter - Dziękuje. Przejdźmy zatem do pierwszego pytania: Które, z Twoich dokonań        

uważasz  za najważniejsze? 

Książe –Jak sam wiesz mam ich wiele. Wiem, że zabrzmi to nieskromnie ale wymienię kilka 

najważniejszych: podwojenie powierzchni państwa Polski, zjednoczenie części ziem Polski, 

rozbudowa grodów obronnych m.in. Poznania i Gniezna oraz  co najważniejsze przyjęcie 

chrztu przez Polskę w 966r i włączenie kraju w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy. 

Reporter - A jeśli mowa o przyjęciu chrztu przez Polskę, to powiedz co Cię Książę skłoniło do 

tego posunięcia? 

Książe –Szaleńczo się zakochałem….A tak na poważnie to głównie kierowałem się tym, że 

moja żona Dobrawa pochodziła z Czech gdzie już chrześcijaństwo było przyjęte ale co 

najważniejsze  przyjęcie chrztu odsuwało możliwość przyszłego ataku margrabiów 

niemieckich i przymusowej chrystianizacji. Szczerze Ci powiem bałem się. Robiłem wszystko, 

aby dołączyć do grona chrześcijańskich władców państw Europy i aby stać się ich 

równorzędnym partnerem. 

Reporter- Odwołam się do informacji pochodzących z kroniki Galla Anonima, który bardzo 

eksponuje rolę Twojej żony Dobrawy, która miała decydujący wpływ na zmianę religii przez 

Ciebie. Jak się do tego odniesiesz? 

Książe- Bardzo kocham moją żonę i robię wszystko aby ją uszczęśliwić, ale jak sam wiesz w 

kronikarstwie tamtego okresu powszechne było przypisywanie  żonom władców 

podstępnych działań.  

Reporter – OK . Wszystko jasne. Powiedz mi Książę czy  w  związku z przyjęciem chrztu 

miałeś jakieś obawy? 

Książe – Oczywiście, że tak- nawet wiele.  Wiedziałem, że nawrócenie pogan na ziemiach 

polskich będzie procesem długoletnim i nie zakończy się tak szybko. Niejednokrotnie 

zmuszany byłem do tłumienia buntów ludności, czy  odsuniętych od władzy  kapłanów.       

Lud szczególnie na wsiach, kultywował stare słowiańskie wierzenie i obyczaje, bał się 

nowego……. Chrzest, pacierz, kościół czy biskup- te słowa wywoływały u niego trwogę. 

Obawiałem się również, że będę postrzegany jako PANTOFLARZ, który nie ma własnego 

zdania i kieruje się rozumem żony, do czego Ty wcześniej  już nawiązałeś.   

Reporter- Książe nie mniej mi tego za złe, ale sztuka dziennikarska wymaga również trudnych 

pytań. 

Książe- Wiem, nie uchylam się od nich. 

Reporter- Jakie wiązałeś nadzieje z przyjęciem przez Polskę chrztu? 



Książę-  Marzyłem o tym aby w Polsce nastąpił rozwój kultury: piśmiennictwa, architektury    

i sztuki.  Czy wiesz, że dopiero po tym wydarzeniu na mój dwór przybyli pierwsi wykształceni 

i potrafiący pisać doradcy. Ja z przykrością muszę stwierdzić, że nigdy nie było mi dane 

nauczyć się pisać i czytać.  Jednak nie ma co ukrywać, że przyjęcie chrztu podniosło rangę 

mojej osoby na arenie międzynarodowej, chciałem wzmocnić swoją pozycję i dążyć do 

rozbudowy państwa 

Reporter-  Książe czy na koniec mógłbym zadać Ci parę pytań dotyczących Twojego życia 

prywatnego? 

Książe-  Tak, pytaj śmiało młody człowieku 

Reporter-  Dobrze. Chciałbym się dowiedzieć jak wyglądał Twój ślub z księżniczką Dobrawą? 

Co spożywano i pito? jakie były rozrywki ? 

Książe-  No jak to co jedzono! Oczywiście że głównie dziczyznę, wraz z moimi wojami 

polowałem a poddani z moich ziem zgromadzili najlepsze jadło. Do posiłku głównego 

podawano pieczone mięsiwa, była sarnina, dzikie ptactwo ale nie zabrakło też rosołu z kury 

czy pieczonego prosięcia. Podwładni nie zawiedli i dostarczyli ryb z pobliskich rzek oraz kaszy 

i warzyw. Miód i wino lało się strumieniami. Uczta i tańce trwały kilka dni 

Reporter-   A czy to prawda, że przed ślubem z księżniczką Dobrawą miałeś siedem 

pogańskich żon? 

Książe-   Tak to prawda. Byłem bardzo kochliwy. Wszystkie odprawiłem, gdy tylko nadszedł 

czas zaślubin z Dobrawą. Zwyczaj poligamii, był wśród pogańskich plemion słowiańskich, 

dość powszechny, lecz kiedy wszedłem do kościoła katolickiego, o takim prywatnym haremie 

nie mogło być mowy.  

Reporter-  Dziękuje bardzo za interesujące wspomnienia i rozmowę. To ogromny zaszczyt 

móc przez chwilę przenieść się do historii, która była Tworzona przez Ciebie Książe i Twoją 

małżonkę.  

Książe-  Bardzo dziękuję. To była przyjemność wziąć udział w tym wywiadzie.  

 

 


