


                              Nawracanie księcia Mieszka na chrześcijaństwo 

Scena I 
Zasłonięta kurtyna. Za kurtyną aktorzy. 
Zza kurtyny wychodzi konferansjer i wita gości. 

Konferansjer: Witam wszystkich. Czy wiecie jaką obchodzimy dzisiaj rocznicę?  
Dzieci siedzące na widowni: Rocznicę chrztu Polski. 
Konferansjer: Dobrze. Czy wiecie po co  jest chrzest? 
Dzieci: Dzieci są chrzczone zaraz po urodzeniu. Potem chodzą na religię. Przystępują do komunii 
świętej. 
Konferansjer: Dobrze. Czyli dzięki temu, że dziecko zostaje ochrzczone należy do naszego 
kościoła. Chrzest jest takim biletem do uczestnictwa w obrzędach religijnych. Dzięki niemu 
możecie być ministrantami, lektorami podczas mszy, czyli czytać. Możecie się spowiadać i 
przystępować do komunii  świętej. Jak myślicie? Czy tak zawsze było? 
Dzieci: Nie. 
Konferansjer: Dobrze. A co musiało się stać, żebyśmy mogli robić, to o czym mówiliśmy? Do 
Polski musiało przyjść chrześcijaństwo. To znaczy, że książę Polski ochrzcił się i zaprosił do Polski 
misjonarzy, którzy ochrzcili Polaków. Jak myślicie? Czy łatwo było ochrzcić księcia i jego 
poddanych,  zaraz się przekonacie. 

Scena II 

Na środku, na tronie siedzi książę Mieszko. Na lekko odsuniętej kurtynie wisi wielkie słońce. 
Do księcia  przychodzą misjonarze ze wschodu. 

 Misjonarz ze wschodu: Poznaj  panie jedynego prawdziwego Boga.( Misjonarz 
pokazuje krzyż i podaje go księciu) 
Książę Mieszko oglądając krzyż : Jeśli przyjmę wasz znak, bogowie odwrócą się  ode 
mnie. ( Książę oddaje krzyż misjonarzowi)  
 Misjonarz ze wschodu: Przyjmij chrzest a zostaniesz ważnym władcą.
Książę Mieszko: Jeśli przyjmę    chrzest z Waszych rąk, będę władcą wschodu. 
Słuchać mnie będą tylko na wschodzie.
 Misjonarz ze wschodu: Przyjmij panie ten podarek. ( Misjonarz podaje krzyż księciu 
i odchodzi.) 

Scena III 
Na środku na tronie siedzi książę Mieszko.
Dalej widać pracujących ludzi. 
Zrywa się silny wiatr, trzaskają pioruny. W powietrzu fruwają kamienie i walące się drzewa, które 
przygniatają ludzi.

Książę wstaje i  stojąc krzyczy do tych co przeżyli: Pokłońcie się słońcu. ( Ludzie 
kłaniają się słońcu) 
 Wtedy kamienie i drzewa przywalają ludzi.  

Scena IV 
Na środku na tronie siedzi książę Mieszko.
Wichry odchodzą,  przychodzi misjonarz z zachodu i podaje  księciu krzyż  i  
wizerunek papieża. 



Książę Mieszko nie chce przyjąć prezentów ( wzbrania się) : Przyjąłem prezenty od 
misjonarzy ze wschodu i  bogowie odwrócili  się o ode mnie. 
Misjonarz z zachodu: To nie bogowie odwrócili się od ciebie panie. To Pan Bóg 
gniewa się, że go obrażasz. Naszych kościołów burza i wiatr nie pokona.  
Misjonarz z zachodu: Przyjmując chrzest od nas, wejdziesz panie do rodziny 
europejskiej. Będziesz ważnym władcą w Europie.  Papież będzie twoim obrońcą i 
nikt nie będzie ci już zagrażał. ( podaje księciu krzyż i obrazek z papieżem). 

Scena V 
Na środku siedzi książę na tronie i ogląda prezenty od misjonarzy. 
 Książę myśli od kogo przyjąć chrzest: 

Książę Mieszko oglądając podarki od misjonarzy, czyli krzyże i wizerunek papieża:  
Jeśli przyjmę chrzest od misjonarzy z zachodu, słuchać mnie będą na zachodzie.
Książę Mieszko do poddanych: Wezwijcie misjonarzy. 

Scena VI 
Do siedzącego  na tronie księcia przychodzą wszyscy misjonarze. Stoją i słuchają co 
mówi książę  

Książę Mieszko:  Przyjmę zachodni  chrzest. Bardziej mi się  opłaca niż wschodni. 
(Książę Mieszko pokazuje  wizerunek papieża) 
 Misjonarz ze wschodu: Zrobisz książę,  jak będziesz uważał za słuszne. 
 Misjonarz z zachodu: Panie, twoja dusza już jest zbawiona! 

Scena VII 
Odbywa się chrzest Mieszka, książę siedzi na tronie i jest skrapiany  wodą.   
Po chrzcie wstaje i zrywa słońce z kurtyny  i wiesza krzyż z wizerunkiem papieża. 

                                           KONIEC  
Wszyscy się kłaniają 

                                                  Rekwizyty: 
Krzesło – tron 
                   Balony, kawałki papieru, rurki gumowe, - kamienie i walące się drzewa 
Strój Słowian Długa flanelowa koszula przewiązana sznurem, boso lub w laczkach skórzanych lub 
drewnianych. Wianuszki dla dziewczyn 
                   Wielkie papierowe słońce wiszące na kurtynie 
                     Dwa krzyże i obrazek papieża   


