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Lilianna Szymochnik

Chrzest Mieszka i Polski 

Bardzo dawno wieki temu 

gdzieś w głębokiej dzikiej kniei

w grodzie Gnieździe Piastowiczów

żył nasz Mieszko, tam zrodzony 

Poganinem był wszak dzikim 

jak i wszyscy wokół niego

krew Słowiańska w nim pływała

i od Polan się wywodził. 

Wokół wiele plemion było

własnej sobie żyjąc woli, 

ale jedno ich łączyło

jedna mowa, jedna ziemia. 

Matka jego, to Rzepicha 

ojcem mądry wszak Ziemowit 

kiedy przyszła jego chwila,

gdy odchodził w cienie ojców

wybrał z synów na władykę

ku zdziwieniu najmłodszego,

bo ten starszy w walce zginął

chociaż miał pretensję Ścibor, 

ale owy!..żądny-wielce łupów,

na wyprawy w boje chadzał, 

więc nie myślał

o mądrej władzy, tak jak Mieszko. 

więc lud na Kniazia wybrał jego, 

kiedy ojciec zamknął oczy. 

W czasach trudnych objął stery

Polsce groził najazd wrogi

lud w pogaństwie nieugięty,

był nie pomny biegu rzeczy. 

Mieszko wszystko przewidując 

chciał umocnić władzę swoją

skupiał wokół siebie ludzi 

wiernych swoim skrytym celom

gdyż rozumiał ów!..władyka, 

jakie idzie zagrożenie, 

od germańskich światłych plemion,

co ekspansją zagrażali, 

aby podbić Polską ziemię. 

Więc podbijał łączył w plemię, 

tak, że złączył Słowian w całość 

w jedno wielkie silne państwo, 

tak więc został pierwszym 

księciem 

zjednoczonych plemion Słowian. 

Z Czeskim Bolkiem się pobratał 

choć niedawnym jeszcze wrogiem, 

by mieć wsparcie jego pomoc, 

do przemiany w swoim kraju, 

gdyż pogańska jeszcze Polska 

wiernie stała, przy swych bożkach. 

By ratować kraj przed wrogiem 

musiał przyjąć jego wiarę, 

gdyż, to wielkim dziełem było 

wyjść z pogaństwa ku wyżynom. 

Gdyż na własne oczy widział 

kiedy w Niemczech był z wizytą, 

że też wiele musi zmienić 

w swej rodzimej Polskiej ziemi. 

Wiele trudu Mieszko przeszedł, 

nim osiągnął cel w zamiarach, 

gdy chrzest przyjął i poślubił 

córkę Bolka w prawie Bożym 

Chrzest Mieszkowy kraj uchronił 

od nawały wojsk chrześcijańskich 

On to pierwszy wiarę zakorzenił 

w całej prawie polskiej ziemi, 

ale jeszcze wiele ludy 

wciąż swym bożkom dowierzając 

w lasach kryło się przed krzyżem,

tym symbolem nowej wiary.



















Historia Polski według dzieci - odcinek 1 

https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg

Jak zrobić kotylion z papieru? 

https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0

https://www.youtube.com/watch?v=6bJC7b4skwY

https://www.youtube.com/watch?v=ciISVdgOLMk

https://www.youtube.com/watch?v=_wUYuguqwD8

Się zaczęło w Polsce Piastów - Jak powstawało państwo polskie?

https://www.youtube.com/watch?v=pBWwsgEumOg
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