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Najstarsze polskie roczniki

• 965 Dubrouka venit ad Mieskonem
„Dubrowka przybywa do Mieszka”

• 966 Mysko dux Polonie baptizatur 
„Mieszko książę Polski został ochrzczony”.

• 967 Bolezlaus Magnus natus est 
„Bolesław Wielki urodził się”.

• 968 Iordanus primus episcopus in Polonia 
ordinatus est
„Jordan pierwszy biskup w Polsce został 
ordynowany”.



Mieszko I 

Zmarł w 992 roku jako starzec (50-70 lat).

Mieszko, syn Siemomysła z rodu Piasta.

Odziedziczył państwo gnieźnieńskie.

Podporządkował sobie sąsiednie plemiona.

Prowadził sprawną politykę zagraniczną.

W niemieckiej kronice wspomniany jako 
„mąż wojenny” (vir militaris).

Jako poganin uważany był za „psa”.

Postanowił zrównać się z Zachodem pod 
względem wyznaniowym.

Chrystianizacja była autonomiczną decyzją 
polskiego księcia.



Dobrawa (930-977)

Czeska księżniczka z rodu Przemyślidów.

Przybyła do państwa Polan, by zawrzeć 
związek małżeński, który miał 
przypieczętować sojusz jej ojca, 
Bolesława I Srogiego (903-972), 
z Mieszkiem.

Bratem Bolesława I Srogiego
był św. Wacław (907-929), 
a babcią obu była św. Ludmiła (860-921).

Dobrawa wpajała Mieszkowi zasady 
wiary chrześcijańskiej, a pomagali jej 
w tym obecni w jej orszaku duchowni.



Mural upamiętniający 
chrzest Polski.

Gniezno.
Fot.: P. Pikuła



Chrystianizacja

Brak źródeł potwierdzających narzucenie 
Mieszkowi nowej wiary przez cesarstwo 
niemieckie.

Żaden niemiecki kronikarz nie mógł poszczycić 
się wysłaniem teutońskiej misji 
chrystianizacyjnej, której efektem byłoby 
przyjęcie chrztu przez władcę Polan.

Prof. Labuda uważa, że krzewicieli
chrześcijaństwa przywiodła do Polski Dobrawa,
co wiązało się z pośrednim wpływem biskupa 
Ratyzbony podległego arcybiskupowi Salzburga.

O wpływach czeskich najdobitniej świadczą 
badania językowe:
trzy czwarte polskiego słownictwa kościelnego 
wywodzi się z czeszczyzny.



Miejsce chrztu

Chrzest Mieszka I i jego dworu odbył się 
w Poznaniu, Gnieźnie lub w Ostrowie Lednickim.

Znajdują się tam pozostałości budowli 
sakralno-pałacowych i ślady baptysteriów.

W Ostrowie Lednickim rezydował początkowo 
pierwszy biskup w Polsce – Jordan.

Później biskup przeniósł się do bazyliki 
Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie.

Biskup razem z księciem przemieszczał się po kraju, 
prowadząc dzieło chrystianizacji elit plemiennych.

Nowa religia dawała Mieszkowi I szansę 
zintegrowania wieloplemiennego pogańskiego 
państwa pod jednym sztandarem chrześcijaństwa.



Ruiny palatium i kaplicy 
na Ostrowie Lednickim.

Fot.: P. Pikuła



Skutki chrztu Mieszka I
Odejście od pierwotnego kultu sił przyrody.
Zmiana obyczajów.
Zaniechanie składnia ofiar z ludzi wziętych 
do niewoli.
Złagodzenie systemu kar i wywierania pomsty.
Podniesiono pozycję społeczną kobiety, którą 
prawo pogańskie traktowało niemal jak 
niewolnicę, włącznie z uśmiercaniem żony 
podczas pogrzebowej ceremonii spopielania 
zwłok zmarłego męża.
Chrześcijańskie obyczaje, nowe modlitwy 
i praktyki religijne: jałmużna, opieka nad 
słabszymi, kultura rycerska, asceza i pielgrzymki.
Związki z cywilizacją łacińską wzbogaciły 
i odmieniły rodzimą kulturę (np. architektura 
i sztuka)



Gall Anonim, Kronika polska (XII w.)

Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności
umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie]
dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach
pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał.
W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki
z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go,
jeżeli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie
zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej,
pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników]
świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże
małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem
chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów
pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła. Pierwszy więc
książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony;
a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy [jeżli powiemy],
że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła
królestwo polskie.



Wincenty Kadłubek (1150/1160-1223), Kronika polska

Z końcem roku siódmego zrządzeniem Bożym został oświecony
i po odzyskaniu wzroku wykazał przedsiębiorczość ponad wiek. Atoli
niekiedy zdawało się, że jest zaślepiony, pozbawiony światła rozumu,
ponieważ z siedmiu nierządnymi nałożnicami, które nazywał żonami,
miał zwyczaj na przemian spędzać noce. Jednakże po ich oddaleniu
związał się małżeństwem z pewną [księżniczką] imieniem Dobrawka.
Dzięki szczęśliwemu związkowi z nią topnieją lody niewiary i dzikie
wino naszych pogan przemienia się w szlachetną winorośl. Albowiem
ona, szczerze przywiązana do wiary katolickiej, nie pierwej miała
ochotę pójść za mąż, zanimby całe królestwo polskie wraz
z samym królem nie otrzymało znamienia wiary chrześcijańskiej.
Nauczyła się bowiem, że różność wyznania jest jedną z przeszkód
w małżeństwie. Pierwszy więc król Polski Mieszko otrzymał łaskę
chrztu. On był zgoła ze wszystkich królów pierwszy i najdostojniejszy.
Przez niego na tż naszą ojczyznę wylało się promienne światło nowej
gwiazdy. Przez niego aż na dno naszego grzęzawiska spłynął zdrój tak
wielkiej łaski. Jego czyny nie tylko z pozoru są miłe, lecz także czcigodne
dla płodnej tajemnicy w głębi nich tkwiącej. Jego bowiem ślepota
naszą bez wątpienia była stratą, gdyż brakło nam prawdziwego
światła.



Święto Chrztu Polski – 14 kwietnia

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. 
o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

W celu upamiętnienia chrztu Polski, 
datowanego na 14 kwietnia 966 r., 
zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, 
uznawanej za początek Państwa Polskiego, 
uchwala się co następuje: 
Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się 
Świętem Chrztu Polski. 
Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem 
państwowym. 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda



Obchodom 1000-lecia chrztu Polski w 1966 roku 
przewodził prymas kard. Stefan Wyszyński.

Z okazji 1050-lecia chrztu Polski w 2016 roku 
został proklamowany

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana.



Polecenia:

1. Przedstaw najważniejsze fakty dotyczące 
chrztu Polski.

2. Omów treść tekstów źródłowych 
ukazujących chrzest Mieszka I.

3. Omów i oceń znaczenie chrztu Mieszka I 
w historii Polski.

4. Zaproponuj program i formy obchodów 
Święta Chrztu Polski. 
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Dziękuję za uwagę!

Króluj nam, Chryste!


