
Wywiad  

z  

księciem MIESZKIEM I 

 Witamy w naszej klasie, klasie V - księcia Mieszka I! 

 Witam. 

Wasza Wysokość, czy zechciałby Pan odpowiedzieć 

współczesnym uczniom Polski na kilka pytań? 

 Z największą przyjemnością. 

 Jak to się stało, że objął Pan władzę w Polsce? 

 Odziedziczyłem ją po moim ojcu Siemomysławie, 

ok. 960r. Chciałem zwiększyć znaczenie Polski wśród 

innych państw europejskich. Prowadziłem liczne podboje, 



m.in. zdobyłem ziemie należące do Pomorzan, Wiślan, 

Ślężan i Opolan. 

 W ówczesnej Polsce żyli wyłącznie poganie. Mieli swoje 

zwyczaje i tradycję. Co skłoniło Jego Wysokość do podjęcia kroku, 

jakim był chrzest Polski? 

Przyjęcie chrześcijaństwa było wówczas 

najlepszym krokiem politycznym. Wolałem przyjąć je 

pokojowo, niż zostać zmuszonym siłą. Wiem, że rok 966 

stał się symbolem narodowym i nawet współcześni Polacy 

o nim pamiętają. 

 Proszę Nam coś więcej o tym opowiedzieć 

Zawarłem sojusz z Czechami, dzięki czemu 

rozbiłem dotychczasowe przymierze Czech z plemionami 

Wiletów, z którymi do tej pory toczyłem wojny. Chciałem 

zapobiec dalszej ekspansji niemieckiej. Ożeniłem się 

również z księżniczką Dobrawą-córką czeskiego księcia 

Bolesława Srogiego, która to została matką przyszłego 

króla Polski.  

Ślub był huczny? Kto zaplanował ślub, sporządził listę gości, 

prezentów? Piętrowy tort, sztuczne ognie? 



 Nie wiem, o czym mówisz moja duszko. Za moich 

czasów nie było tortów, listy gości czy sztucznych ogni. Na 

stole była dziczyzna: sarnina, dzikie ptactwo, ryby z 

pobliskich rzek, kasza, warzywa, miód pitny. Nie było 

takich wynalazków, żaden z gości nie wyszedł głodny. 

 A żona, co Ona na to? Namawiała do przyjęcia chrztu? 

A jakże! Otrzymała nawet przydomek Matka 

Chrzestna Polaków. Ciągle prosiła, chciała, żebym został 

chrześcijaninem tak jak ona, odmówiła nawet ślubu ze 

mną, jeśli nie będę ochrzczony. Złożyła Bogu ofiarę, 

powstrzymywała się od jedzenia mięsa, umartwiała ciało. 

Nie pomogło nawet przekupstwo słodkimi obietnicami. 

Czy bliższe było Księciu chrześcijaństwo, czy religie 

pogańskie? 

Choć wychowałem się, jako poganin, szybko 

zainteresowałem się religią Chrystusa i wiem, że chrzest 

mojego kraju był dobrym posunięciem. 

 

 Wróćmy do chrztu, jak wyglądał? 



  Chrzest odbył się w Wielką Sobotę, w nocy 

oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie, na jednej z 

moich wysp -wyspie Ostrów Lednicki. Razem ze mną 

został ochrzczony cały dwór. Była to decyzja trudna i 

przyznam bardzo odważna, jak na tamte czasy. 

 Nie miał Książę żadnych wątpliwości, obaw? 

Miałem! Jednak była to słuszna decyzja. Umocniło 

to moją władzę, autorytet na arenie międzynarodowej. 

Chrześcijaństwo zaczęło rozwijać się w całym kraju, a z 

nim i mój kraj. W głównych miastach zaczęto wznosić 

kościoły, kaplice. W Poznaniu 968r. powstało pierwsze 

biskupstwo, z biskupem Jordanem na czele.  Na początku 

ludzie z oporami przyjmowali nową wiarę, potajemnie 

czcili dawne pogańskie bóstwa. Każdy, kto łamał prawo 

popełniał także ciężki grzech! Bardzo dużo pomagali mi 

duchowni, znali oni bardzo dobrze język łaciński, byli 

ludźmi bardzo dobrze wykształconymi, zajmowali się 

dyplomacją, pełnili funkcję moich doradców, w 

dzisiejszych czasach powiedzielibyście, że byli oni …? 

Ministrami, premierami, doradcami prezydenta… 

Polska rozwinęła się także kulturowo. Duchowni 

zakładali szkoły, opiekowali się biednymi, leczyli chorych, 



rozpowszechniali nowoczesne sposoby uprawy ziemi. 

Tworzyli biblioteki, gromadzili dzieła sztuki, rzeźby, 

malowidła, które zdobiły świątynie. Zaczęły powstawać 

murowane kościoły i klasztory. Powoli zanikały dawne 

kulty, zacierały się różnice między plemionami. 

A co z walką pod Cedynią, jak do niej doszło? 

  Była ona bardzo ważna w historii mojego narodu. 

Udało nam się pokonać wroga i zapobiec samowoli 

możnowładców niemieckich. W rejonie Cedyni znajdował 

się bród na Odrze, przez który biegł szlak handlowy 

łączący obie strony doliny Odry. Atak ten był działaniem 

samowolnym, przeciw woli cesarza. Niemcy zostali 

kompletnie rozbici. Opanowałem wówczas Pomorze 

Zachodnie. 

Jest to pierwsza znana bitwa w dziejach Polski, o której 

wzmianka znalazła się w źródłach pisanych- Kronice Thietmana, 

dzięki temu, możemy dokładnie określić jej datę -24.06. 972r. 

Masz rację moje dziecko to był 972r. Garstka 

Niemców uszła z życiem, wśród nich był margrabia Hodon. 

  Dagome iudex? Co to takiego? 



Był to taki dokument, który powstał w 991r. 

Wystąpiłem pod imieniem Dagome, stąd jego nazwa, 

oddałem moje państwo pod opiekę papieża, opisałem 

także granice mojego kraju. 

 Co spowodowało, że akurat Bolesław przejął rządy po 

Waszej Wysokości? 

 Kraj mój podzieliłem między synów: Bolesława, 

Mieszka i Lamberta. Bolesław przejął rządy, ponieważ był 

najstarszy. 

Dziękuję za interesującą rozmowę. Przybliżyła nam wiele 

faktów historycznych. Dziękujemy!!! 

 

 


