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Ty zasrana kórwo niemiecka….i polacki pierdolony sprzedawczyku!. 

Gdzie był chrzest Polski? - Zapytaj.onet.pl - 
https://zapytaj.onet.pl/Category/006,008/2,512562,Gdzie_byl_chrzest_Polski.html 

1.  

2.  

  ce         -  1 opinia 
18 maj 2009 - chrzest Mieszk  I w 966 r. (  jczęściej pod w  ą d tą jest  4 
kwiet i  966 r. bec ie z kł d  się, iż Mieszko I przyjął chrzest na terenie swojego 
p ństw  w  strowie Led ickim, Poz   iu lub G ieź ie, bowiem z  lezio o t m 
b ptysteri  d tow  e    II poł. X wieku. Część historyków sądzi jed  k, ... 
 

Onet jest naj widoczniej pozbawiony POLSKOŚCI i 

GEBELS SZKOP robi takie chalo bzdury że ty HUJÓ. 

Gdzie odbył się chrzest Mieszka? 

Mieszko I mógł być ochrzczony, w Poznaniu w kaplicy pałacowej, 

której relikty odkryto na Ostrowie Tumskim – uważa archeolog prof. 

Hanna Kóćka-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM. Jej zdaniem 

skromną wiedzę na temat początków polskiej państwowości wzbogacić 

mogą prace archeologiczne. 

ZOBACZ TEŻ: CHRZEST POLSKI I POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO 
Rafał Pogrzebny (PAP): Dlaczego tak mało wiemy o tym, kiedy i gdzie 

Mieszko przyjął chrzest? 

Prof. Hanna Kóćka-Krenz: Nasza wiedza, oparta zarówno o rodzime, jak i 

europejskie źródła, jest rzeczywiście bardzo skromna. To, co wiemy o początkach 

chrześcijaństwa na tych ziemiach, procesie formowania się państwa, sposobie jego 

funkcjonowania, to na dobrą sprawę głównie efekt wieloletnich prac 

wykopaliskowych na terenie piastowskiej domeny. 

BANDA WROGÓW POLSKI !!! PIASTA ZAMEK i jebani prywatni archeolodzy 

ZŁODZIEJE ze zrekonstruowanej budki nad groblą. Orle Gniazda ich szlak kończy 

się we Świętokrzyskich. A sprzedawczyki zaserwowali falsyfikaty bez skrupół i to 

ma być paleontologia. Złodzieje ze geodezja crackowie. Co bebe Wy złotka 

szukacie? Nie! To dzika reprywatyzacja prania ziemi. 

https://zapytaj.onet.pl/Category/006,008/2,512562,Gdzie_byl_chrzest_Polski.html
https://histmag.org/chrzest-polski-i-poczatki-panstwa-polskiego-12819


Spójrzmy na Niemca który to prowadzi ONET.pl \ kórestwo chamstwo i Polska do dupy władza 

idiotów. Że niby Regensburg to Ratyzbona – No bez strzelność jak Raciborza w WIKIPEDI ( WYSYPISKU 

ŚMIECIAWYCH WYWODÓW) niby przed jakimś luxemburskim pokłony chołdu. 

NIEPODLEGŁOŚĆ… JEBAJ SIĘ !!! zaborco GEBELSIE szkopie lochu! 

Region Ratyzbona (niem. Planungsregion Regensburg) – region planowania w Niemczech, w 

kr ju związkowym Bawaria, w rejencji Gór y P l ty  t oraz Dolna Bawaria. Siedzibą regio u jest 

miasto na prawach powiatu Ratyzbona. 

NIEMCY NIE MAJĄ powi tów tylko okręgi i LANDY. A FRANKFURT   d MENEM to LITWA !!! 

ciule. 

 Wł dysł w Abr h m: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Wyd. 3. Poz  ń  

Pallottinum, 1962. 
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Region Ratyzbona (Planungsregion Regensburg) 

Rejencja Dolna Bawaria (Regierungssbezirk Niederbayern) 

Rejencja Górny Palatynat (Regierungssbezirk Oberpfalz) 

Bawaria (Bayern) 

Historyczne   zwy od oszące się do Śląsk   

 I–II w. Suevus, Guthalus; rzeka Swebów, rzeka Gotów ( dr  u d w ych geogr fów, G ius 
Iulius Solinus, Pliniusz Starszy, Klaudiusz Ptolemeusz Ouiádou = woda, rzeka) 

 

WIKIPEDIA TO GNOJOWISKO 

 X w. „ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa 
Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere”(od tego Kr kow   ż do rzeki  dry, prosto 
do miejsc , które   zyw  się Alemure,   od tej Alemury  ż do ziemi Milczan i od granicy 
Milczan prosto do Odry, Dagome iudex, 991) 

Dagome iudex – i cipit pochodzącego z końc  X wieku regestu kopii dokume tu do  cyj ego 
wł dcy ide tyfikow  ego z księciem Polski Mieszkiem I, d rowującego p ństwo,   zw  e w 
dokume cie „p ństwem g ieź ieńskim”, w opiekę Stolicy Apostolskiej. 

PAŁAC KRÓLEWSKI niby jakiegoś donnersmarcka – FIUCIE GOTYNG Jestem i twój honor to 
Wiki.pedałki ze całą twą zsraną kliką!! 
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CzuULO donnesmarcku złodziejisz! JAJA CI ZGNIEŚĆ DAWAJ CIULTASIE –co po polsku nie umisz 
Aramejskim zrobie potwierdzenie Twego Szkopstwa. 

 

Układ ratyzboński[edytuj] 

 

Ziemie polskie w okresie ukł du 

Układ ratyzboński – ukł d z w rty w 1041 roku pomiędzy królem  iemieckim Henrykiem III a 
wł dcą Czech Brzetysł wem I. Z  ce ę hołdu i d  i y ud ło się Brzetysł wowi z trzym ć Śląsk 
z g r ięty Polsce. Przysiągł rów ież, że  igdy  ie podejmie próby podporządkow  i  c łej Polski 
lub którejkolwiek z jej części. Brzetysł w zobowiąz ł się t kże uwol ić z  iewoli wszystkich 
polskich jeńców. 

[1]
 

Przypisy[edytuj | edytuj kod] 

1. Skocz do góry↑ Władcy Polski Kazimierz I Odnowiciel, wyd. Hachette. 

TAK TO Jest Jak CzULE wyd ją w wyd w ictwie pryw t ym „ P trz Te  Przypis HAMIE ZepsutyY.” 
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RACIBÓRZ   leży do KRÓLESTWA AUSTRI  – WĘGIERSKIEG  

 Henckel von Donnersmarck 

w Ratyzbo ie do god ości b ro   ces rstw  ( iem. Reichsfreiherr) von Donnersmarck    Gföhl 
i Vesendorf.  d  rcyksięci  Ferdy   d  K rol  Tyrolskiego otrzym ł 

18 KB ( 64  słów) - 21:09, 4 lut 2018 

 Guido Henckel von Donnersmarck 

Guido Henckel von Donnersmarck (ur.    sierp i   83  we Wrocł wiu, zm.  9 grud i   9 6 

roku w Berlinie) – baron i hr bi  ces rstw , potem pruski książę 

13 KB (769 słów) - 16:19, 30 sty 2018 

! HENKLU PERWOLLL – Mniewa RAICHS FELD MARSZALL  
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