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Przyczyny Chrztu Polski
•

Chęć wzmocnienia i poprawienia relacji
międzyludzkich.

•

Chęć polepszenia warunków państwa.

•

Zawarcie porozumienia z Czechami.

•

Chęć wzmocnienia znaczenia władcy.

•

Uniknięcie podporządkowania się Państwu
Cesarskiemu.

Znaczenie Chrztu Polski
•

Przyjęcie jednolitej religii w całym Państwie.

•

Ujednolicenie się Chrześcijaństwa na terenie Europy.

•

Autorytet władcy jako pomazańca Bożego.

•

Zjednoczenie się ludzi przez wiarę w jednego Boga.

•

Umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w Państwie.

•

Państwo stało się ponadplemienne.

•

Utożsamienie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo.

•

Umacnianie się państwa poprzez organizację kościelną. Jej podstawową organizacją
była parafia.

Skutki Chrztu Polski
•

Zjednoczenie państwa Polan.

•

Mieszko stał się równy innym władcom państw chrześcijańskich.

•

•

Chrzest otworzył dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni
przekazywali wraz z szerzeniem prawd wiary.
Duchowni, którzy znali łacinę, posiadali umiejętność czytania i pisania, prowadzili
kancelarię książęcą, kontrolowali skarb, pełnili rolę posłów na obcych dworach.

•

W państwie Polan biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska.

•

Tworzono nowe biskupstwa (w 968 roku powstało biskupstwo w Poznaniu).

•

•

•

Zapotrzebowanie na nowe kościoły i klasztory rozwinęło budownictwo i sztukę
sakralną.

Dzięki wprowadzeniu nowego prawa opierającego się na dekalogu wykształciły się
nowe stosunki społeczne i zasady moralne.
Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania
zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i
administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako
języka urzędowego.

Ogólne informacje
o chrzcie Polski
Mieszko I w 966 roku przyjął chrzest. Zapewniło to jego
państwu miejsce wśród państw chrześcijańskich. Zabezpieczył je
przed przymusową chrystianizacją oraz zapewniło wewnętrzne
zespolenie państwa Polan. W 965 roku książę Polski zdecydował
się na sojusz z Czechami i na zawarcie związku małżeńskiego z
Dobrawą (czeską księżniczką). Za ich pośrednictwem zdecydował
się przyjąć chrzest. Zrobił to, żeby uchronić państwo przed
najazdem niemieckich placówek misyjnych. Na początku ochrzcił
się sam Mieszko I wraz z najbliższym otoczeniem a proces
chrystianizacji państwa trwał przez kilka kolejnych wieków. W 968
roku pierwszym polskim biskupem został Jordan. Chrzest Polski
miał wpływ na państwo, które zostało zaliczone do społeczności
chrześcijańskiej, jak i na Mieszka I, który był traktowany na równi z
innymi władcami. Do państwa polskiego Kościół wniósł wiele
wzorców organizacyjnych. Chrzest wzmocnił stosunki Mieszka z
Niemcami. Książę przez nawiązanie bezpośrednich relacji z
cesarzem uzyskał tytuł przyjaciela cesarskiego.

Jako datę chrztu Polski przyjmujemy rok 966.
Wydarzenie to było inicjatywą Księcia Polan Mieszka I.
Uważane jest za początek państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.

Decyzja o chrzcie Polski była
powiązana z małżeństwem
Mieszka I z Dobrawą. Chrzest
zapoczątkował proces
chrystianizacji Polski, który
doprowadził do przyjęcia przez
większość Polan religii
chrześcijańskiej. Nastąpił sukces
chrystianizacji i katolicyzm do dziś
jest głównym wyznaniem Polaków

Chrzest przyniósł korzyści nie tylko religijne,
ale również polityczne, gdyż państwo Polskie zostało włączone
w krąg polityczno-kulturowy Europy zachodniej.

Mieszko I
•

Okres jego panowania szacuje się na lata ok. 960 – 992.

•

Pierwszy historyczny władca Polski.

•

Książę z dynastii Piastów.

•

Władał plemieniem Polan, które zamieszkiwało okolice Poznania i Gniezna.

•

•

•

•

•

Podporządkował sobie ziemie innych plemion (Wiślan, Opolan, Ślężan i
Pomorzan), pomimo tego Gniezno było głównym grodem.

W 966 ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest.
Przeprowadził reformy wewnętrzne, mające na celu rozbudowę i
usprawnienie państwa.
Wytrawny polityk, utalentowanym wódz, charyzmatyczny władca.
Pod koniec swojego życia (ok. 991 roku) Mieszko wraz z żoną Odą i synami
z drugiego małżeństwa wydał dokument Dagome iudex, w którym oddawał
swe państwo pod opiekę papieża i opisał jego granice.

Dobrawa
•

Urodziła się ok. 935 roku.

•

Córka Bolesława I Srogiego - władcy Czech.

•

Prawdopodobne jest, że była wykształcona.

•

•

•

W 965 roku została wydana za Mieszka I przez co stała się księżną państwa
Polan.
W roku 967 urodziła jedynego syna - Bolesława – późniejszego króla Polski.
Z małżeństwa z Mieszkiem I pochodziła Świętosława Sygryda urodzona
zapewne między 968 a 972 rokiem, zmarła po 1014. Świętosława była żoną
króla Szwecji - Eryka Zwycięskiego, po jego śmierci poślubiła Swena
Widłobrodego - króla Danii.

•

Dobrawa zmarła w 977 roku.

•

Pochowano ją najpewniej w Gnieźnie.

•

Śmierć Dobrawy osłabiła sojusz polsko-czeski, który ostatecznie rozpadł się w
połowie lat 80. X wieku.

Jordan
•

•

•

•

•

•

•

Pierwszy biskup na ziemiach Piastów.
Najbardziej prawdopodobne jest to, że
należał do zakonu benedyktynów.
W 965 roku wraz z Dobrawą przybył do
Polski, aby wziąć udział w ślubie Mieszka I i
Dobrawy.
W 966 roku brał udział w Chrzcie Polski.
W 968 roku był biskupem w Poznaniu
(pierwsze biskupstwo w Polsce).
Wielu historyków uważa, że biskupstwo
Jordana było bezpośrednio podległe Janowi
XIII (papieżowi).
Nie znana jest nam data jego urodzenia, ale
uważa się, że zmarł w 980 roku.

Chrzest Mieszka I i Polski
Mieszko I ze względu na trudności na Pomorzu Zachodnim zaczął szukać
sprzymierzeńców. Okazali się nimi Czesi. Symbolami sojuszu Polski z
Czechami był ślub Mieszka I z córką władcy Czech Bolesława Srogiego –
Dobrawą oraz zmiana religii w państwie na chrześcijaństwo. W 965 roku
Dobrawa przybyła na teren państwa polskiego. W 966 roku Mieszko I wraz z
najważniejszymi głowami w państwie przyjął chrzest. Nie ma żadnych
informacji źródłowych gdzie i dokładnie kiedy doszło do tych wydarzeń. Uważa
się, że to wydarzenie miało miejsce w Wielkanoc, ponieważ wtedy przeważnie
udzielane były chrzty. Książę przyjął chrzest u siebie w kraju, bardzo możliwe
miejsca to Poznań i Ostrów Lednicki, ponieważ w tych miastach odkryto
pozostałości miejsc kościelnych, które służyły do udzielania Chrztu.

Chrzest Polski
•

•

•

Jest to symboliczna nazwa chrztu
Mieszka I, ponieważ
zapoczątkowało to proces
chrystianizacji na terenie państwa
Polan.
Czasami uważa się, że to
wydarzenie dało początek
państwu polskiemu.

Nie jest znana dokładna data
chrztu Polski, ale przyjmuje się, że
był to 14 kwietnia 966 roku. Była
to Wielka Sobota, która
tradycyjnie była dniem udzielania
Chrztów.

,,Zaprowadzenie
chrześcijaństwa”
•

Ten obraz jest wizją malarza
Jana Matejki, który właśnie
na nim przedstawił przyjęcie
chrześcijaństwa przez
Mieszka I oraz jego bliskie
otoczenie. Na obrazie widać
postać świętego Wojciecha,
który chrzci Czcibora
(młodszy brat księcia Polan).
W grafice znalazła się także
żona Mieszka, czyli
Dobrawa.

•

Milenium Chrztu
Inicjatorem milenium był kardynał Stefan
Polski
Wyszyński.

•

•

Podczas uroczystości odnowiono akt
zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu
polskiego pod jej opatrzność na kolejne
1000 lat.
Główne uroczystości odbyły się 3 maja 1966
roku na Jasnej Górze

Okadzenie ołtarza z relikwiami przez metropolitę
krakowskiego Karola Wojtyłę.

W 2016 roku obchodziliśmy
1050 rocznicę chrztu Polski.
Uroczystości rozpoczęły w
Katedrze Gnieźnieńskiej.
W obchodach uczestniczył
Episkopat Polski, Prezydent
oraz rząd RP.

W całym kraju podejmowane
były różne inicjatywy mające na
celu uczczenie tego
wydarzenia. Wydrukowano
między innymi okolicznościowy
banknot dwudziestozłotowy.

Uroczystościom na Jasnej Górze przewodniczył Papież Franciszek.
Uczestniczyły w nich miliony Polaków.

Święto Chrztu Polski
W lutym 2019 roku
Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej przyjął ustawę
zakładającą
ustanowienie dnia
14 kwietnia
państwowym Świętem
Chrztu Polski.

W 2021 roku obchodzimy
1055 rocznicę Chrztu Polski.
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