
Podsumowanie projektu edukacyjnego: „W kraju Mieszka i Dobrawy” 

 

Projekt edukacyjny realizowany był od września do grudnia 2016 roku. Projekt 

edukacyjny poświęcony był tematyce związanej z aktem przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 

966 roku oraz z upamiętnieniem tego wydarzenia w 2016 roku, czyli po upływie 1050 lat 

istnienia państwa polskiego oraz Kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Projekt skierowany był 

do wszystkich wychowanek Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu.  

 

Cele ogólne projektu: 

 poznanie przez wychowanki miejsc i okoliczności związanych z początkiem chrystianizacji 

Polski oraz wejściem narodu i Państwa do kręgu cywilizacji europejskiej. 

 

Cele szczegółowe: 

 poszerzenie wiedzy wychowanek w zakresie historii państwa polskiego, 

 rozwijanie w młodych ludziach poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Polski, 

 zapoznanie z dziedzictwem Ostrowa Tumskiego (ze szczególnym uwzględnieniem początków 

państwowości, w kontekście 1050. rocznicy chrztu Polski), 

 wpisanie się w obchody jubileuszu 1050 -tej rocznicy chrztu Polski poprzez realizację 

projektu edukacyjnego, 

 stwarzanie warunków do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. 

 

W ramach projektu edukacyjnego zorganizowano: 

 pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu edukacyjnego: „W kraju 

Mieszka i Dobrawy”. Wychowanki zostały zapoznane z celami projektu, czasem jego 

realizacji, działaniami oraz terminami realizacji tych działań; 

 cykl dwóch spotkań z lekcją historii w tle. Pierwsze zajęcia „Bogowie Słowian miały 

charakter prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną oraz prezentacją filmów 

historycznych. Zajęcia miały na celu  ukazanie informacji skąd wzięli się Słowianie na 

ziemiach dzisiejszej Polski? W co wierzyli nasi przodkowie nim na nasze ziemie przybył 

biskup misyjny Jordan czy  jakich bogów czcili nasi przodkowie? Uczestniczki tych zajęć 

poznały kilku z licznego grona bogów i demonów słowiańskich a także dowiedziały się trochę 

o tajemniczym pochodzeniu naszych przodków. Zobaczyły też jak ubierali się i jakie ozdoby 

nosili Mieszko, Dobrawa i ich dwór oraz lud. Drugie zajęcia pt: „Chrzest Polski – jak do 

niego doszło?” były zajęciami edukacyjnymi z elementami warsztatowymi. Podczas zajęć 

wychowanki miały możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie: historii państwa polskiego, 

sytuacji w kraju przed i po przyjęciu chrztu, roli chrztu i jego wpływu na kształt dzisiejszej 

Polski. Wiadomości zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. W trakcie 

zajęć wychowanki uczestniczyły w projekcji filmików na temat Chrztu z 966 roku, które 

pochodziły z Platformy Upowszechniania Nauki w Polsce „Ponad Horyzontem”. Ponadto 

uczestniczki warsztatów brały udział w różnorodnych zadaniach i ćwiczeniach m.in. miały za 

zadanie napisać własną relację z wydarzenia, które odbyło się w roku 966 – A myśmy byli i 

widzieli…, 

 



 wycieczkę z lekcją historii w tle pt: „Tu się Polska zaczęła”. Wychowanki, dzięki 

szczegółowym opowieściom pani przewodnik, miały okazję poznać dzieje chrześcijaństwa 

polskiego. Zwiedziły m.in.: Bazylikę oraz podziemia Bazyliki archikatedralnej św. Piotra i 

św. Pawła w Poznaniu, która była miejscem pochówku pierwszych władców Polski i 

przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I oraz kościół Najświętszej Marii Panny. Pani 

przewodnik pokazała i omówiła najistotniejsze miejsca wyspy m.in. Psałterię, Muzeum 

Archidiecezjalne w Poznaniu – muzeum gromadzące szeroko rozumiane dzieła sztuki 

religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka, Akademię Lubrańskiego, 

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci eksponujący pamiątki początków państwa Polskiego i 

miasta Poznania; Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - nowoczesny, 

kontrastujący z zabudową Ostrowa budynek, który zawiera sale ekspozycyjne prezentujące 

historię wyspy oraz pomieszczenia konferencyjne; 

 w ramach realizacji projektu edukacyjnego: „W kraju Mieszka i Dobrawy” wychowanki 

miały możliwość uczestnictwa w Wielkopolskich Questach pt: „Początek Polski w Poznaniu”. 

Wyprawa opowiadała o najdawniejszych dziejach Ostrowa Tumskiego, pokazując miejsca 

związane z historią Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W czasie wędrówki wychowanki 

rozwiązywały zadania i zagadki, które doprowadzają do ostatniego punktu, w którym czekała 

na uczestników wyprawy skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w 

miejscu na skarb był poświadczeniem ukończenia wyprawy. Uczestnictwo w Questach było 

dla wychowanek atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego połączoną z lekcją historii 

Polski; 

 konkurs fotograficzny pt: „Chrzest w polskiej tradycji”. Celem konkursu było zarejestrowanie 

przez wychowanki fotografii dokumentującej chrzcielnicę, znajdującą się w parafii, z której 

pochodzi uczestniczka. Spośród nadesłanych prac wyłoniono trzy najciekawsze fotografie, 

które zajęły kolejno I, II i III miejsce. Zwycięzcą została Anna Bartkowiak. II miejsce 

przypadło Dorocie Stokłos, a na III pozycji uplasowała się Agata Graś. Zwycięzca konkursu 

otrzymał voucher na profesjonalną sesję zdjęciową w plenerze. Sesję zdjęciową zrealizuje 

ceniony poznański fotograf - Mateusz Karatysz. Prace konkursowe zostały wywieszone i  

można je podziwiać na terenie bursy w ramach Galerii Młodych Talentów; 

 zajęcia plastyczne „Pamiątki 1050 rocznicy Chrztu Polski” oraz tworzenie dekoracji w stylu 

średniowiecznym. Mieszkanki naszej bursy, jak co roku, własnoręcznie przygotowały 

różnego rodzaju dekoracje świąteczne. W tym roku wigilia bursowa  miała charakter 

wczesnośredniowieczny, dlatego też dekoracje robione były z prostych, naturalnych 

materiałów takich jak juta. Wychowanki miały możliwość lepienia dekoracji z masy solnej 

m.in. krzyży lednickich. Stworzone prace zostały wypieczone oraz własnoręcznie 

pomalowane akwarelami. Robione były również dekoracje wiszące (śnieżki, gwiazdy z 

kartonu, dzwonki z juty, orzechów). Wykonane prace można było podziwiać podczas wigilii 

bursowej pod hasłem „Pierwsza Wigilia Mieszka i Dobrawy”; 

 warsztaty plastyczne, na których wychowanki bursy tworzyły zaproszenia na uroczystą 

kolację wigilijną z elementami obrzędu średniowiecznego. Zaproszenia stylizowane były na 

czasy średniowieczne. Wychowanki wykorzystywały kopie średniowiecznych rycin, 

naturalne materiały jak np. jutę, sznurki jutowe i konopne. Powstały bardzo ciekawe 



zaproszenia, które zostały wysłane m.in. do dyrektorów szkół, do których uczęszczają nasze 

wychowanki; 

  niezwykły wieczór z „Kronikami Polski” autorstwa Galla Anonima. Mieszkanki miały 

okazję poznać nie tylko specyficzny język w jakim napisany jest utwór, ale również poznać 

część polskiej historii. Fragmenty przeczytanych kronik okazały się ciekawe, a lektura ta 

zachęciła do zgłębiania tajników początków historii Państwa Polskiego; 

 inscenizację dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Rocha 13 w Poznaniu 

przedstawienie, tym razem pt.: „Ślub Mieszka i Dobrawy”. 30 listopada przedstawicielki 

Samorządu Mieszkanek Bursy wcieliły się min. w Mieszka i Dobrawę, były tańce, zabawy i 

słodkie pyszności, jak na wesele przystało. Wychowanki własnoręcznie przygotowały dla 

dzieci krzyże lednickie oraz kartki ze świątecznymi życzeniami. Na koniec odbyły się 

warsztaty zdobienia pierników. Przedstawienie sprawiło dzieciom wiele radości i uśmiechu, 

wprowadziłyśmy w świąteczny klimat. Każda taka wizyta sprawia wiele przyjemności nie 

tylko dzieciom z DPS- u lecz także i wychowankom naszej bursy; 

 Quiz wiedzy o Chrzcie Polski, który był elementem podsumowującym projekt edukacyjny pt. 

„W kraju Mieszka i Dobrawy”. Konkurs przeznaczony był dla 10 wychowanek, które 

wykazały się najwyższą aktywnością i inicjatywą w trakcie trwania całego projektu. 

Wychowanki biorące udział w konkursie zobowiązane były przygotować się do quizu z 

zakresu wiedzy o Chrzcie Polski, informacji dotyczących wiedzy na temat Mieszka i 

Dobrawy, początkach państwa polskiego oraz informacji dotyczących działań projektowych. 

Test składał się z 22 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego, które wychowanka 

wcześniej wylosowała. Największą ilość punktów uzyskała wychowanka Dominika 

Maraszkiewicz, która tym samym została zwyciężczynią Quizu wiedzy o Chrzcie Polski. 

Wszystkie finalistki projektu otrzymały vouchery do kina na dowolnie wybrany przez siebie 

film. Zwyciężczyni quizu dodatkowo otrzymała pamiątkowy dyplom, torbę z wizerunkiem 

ratusza poznańskiego oraz drobne gadżety (skarbonkę, długopis). Na końcu miała miejsce 

ewaluacja projektu w formie ankiety; 

 spotkanie wigilijne z elementami obrzędu średniowiecznego pod hasłem „Pierwsza Wigilia 

Mieszka i Dobrawy”, które było finalizacją projektu edukacyjnego a zarazem naszym 

wyobrażeniem na temat tego jak mogła wyglądać pierwsza wigilia Mieszka i Dobrawy?. 

Podczas uroczystości cofnęliśmy się do korzeni i średniowiecznych obyczajów i strojów. Dla 

wszystkich dużym zaskoczeniem była modlitwa „Ojcze nasz” odmówiona w języku 

starosłowiańskim przez Dobrawę ( graną przez jedna z naszych wychowanek) oraz śpiew po 

łacinie. Dwórki przygrywały na flażoletach utwór Dance de I Ours a na koniec odśpiewano 

hymn jubileuszu Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski „Jesteśmy krajem chleba”. 

W wigilii oprócz wychowanek i wychowawców wzięli udział dyrektorzy LO VI,  Zespołu 

Szkół Łączności, Zespołu Szkół Budowlanych,  Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Szkół i 

Placówek Oświatowych oraz proboszcz Parafii Bożego Ciała i przedstawiciele rodziców. Po 

licznych przemówieniach i podziękowaniach, po raz pierwszy łamaliśmy się chlebem,  

wypiekanym w kamiennym piecu wg średniowiecznej receptury. Na suto zastawionych 

stołach, oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych, pojawiła się typowa dla średniowiecza kasza 

z suszonymi owocami, wędzona ryba czy kompot z suszonych owoców.  W tym roku 

fundatorem podarków dla dziewcząt byli Mieszko i Dobrawa!. Należy wspomnieć, iż artykuł 



na temat wigilii wraz ze zdjęciami ukazał się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

www.ko.poznan.pl w zakładce wydarzenia edukacyjne oraz wydarzenia w obiektywie.   

Dodatkowo w ramach projektu edukacyjnego wyświetlono film pt: „Gniazdo” z 1974 roku. 

Film ukazywał ambitną politykę pierwszego władcy Polan - Mieszka, dążącego do 

umocnienia suwerenności kraju. Film ten był dla wychowanek dużą lekcją historii.  

 

PODSUMOWANIE:  

Projekt edukacyjny został w pełni zrealizowany. Odbyły się wszystkie zaplanowane 

działania. Wychowanki aktywnie uczestniczyły w różnych inicjatywach odbywających się w 

ramach projektu.  Każda z wychowanek uczestniczyła w wybranych przez siebie formach. 

Najwięcej osób wzięło udział w wycieczce po Ostrowie Tumskim: „Tu się Polska zaczęła”, 

Questach Wielkopolskich „Początek Polski w Poznaniu” oraz w „Pierwszej Wigilii Mieszka i 

Dobrawy”. Wymienione działania projektowe były najmocniejszymi elementami projektu. 

 

 

 

 

http://www.ko.poznan.pl/

