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Streszczenie 

Autorka omawia znaczenie chrztu jako wydarzenia religijnego i politycznego, 

jako początku państwa polskiego. Przypomina okoliczności historyczne: układ sił  

w Europie i Polsce; mówi o miejscu i czasie chrztu Mieszka I. Podkreśla, że obecny 

jubileusz jest przeżywany w wolnej Polsce z udziałem najwyższych władz państwo-

wych. Wypowiedzi ankietowe kilkunastu osób: duchownych, polityków, aktorów  

i dziennikarzy ukazują różne aspekty przyjęcia chrztu. 

Słowa kluczowe: chrzest, jubileusz, obchody rocznicowe, ankieta  

W 2016 roku obchodzimy jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski w bardzo 

dobrych warunkach do świętowania, w wolnej niepodległej Polsce. Rocznica 
900-lecia przyjęcia chrztu przypadała na rok 1866, a był to bardzo trudny czas 
dla narodu. Upadło niedawno powstanie styczniowe, Polska nie istniała na mapie 
Europy, szalała germanizacja i rusyfikacja. Pięćdziesiąt lat później w 1916 roku 
przypadała 950 rocznica chrztu, wiemy, że Europa pogrążyła się w brutalnej 
pierwszej wojnie światowej. Millenium (1000-lecie) chrztu w 1966 roku to czasy 

komunizmu, ateizacji, walki z Kościołem, zakazu zgromadzeń religijnych. Jednak 

obchody te, poprzedzone Wielką Nowenną, bardzo dobrze przygotował swoją 
modlitwą i cierpieniem Sługa Boży Ks. Prymas Stefan Wyszyński. Milionowy 
tłum wiernych zgromadzony na Jasnej Górze odnowił śluby złożone przez Jana 
Kazimierza, przyrzekł odnowę wiary i moralności. 

Obecne obchody jubileuszowe rozpoczął. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
który uchwalił jednogłośnie, że rok 2016 jest Rokiem Jubileuszu 1050 rocznicy 

Chrztu Polski. W tej sprawie sejm był wyjątkowo zgodny i patriotyczny. 
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego (paragraf 1213) chrzest święty 

jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp  
do innych sakramentów. Chrzest wyzwala od grzechu pierworodnego, włącza  
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w Kościół Chrystusowy, czyni człowieka dzieckiem Bożym. I właśnie z sakra-

mentu chrztu wynikają zobowiązania dotyczące miłości Boga, drugiego człowieka 

i Kościoła.  
O chrzcie Polski ukazało się dotychczas wiele publikacji naukowych.  

Dla naszej pracy najważniejszą jest 966. Chrzest Polski autorstwa Krzysztofa 

Ożoga (2015).   
W roku jubileuszu wiele osób zadaje sobie pytania o miejsce i czas chrztu, 

jego ówczesne znaczenie, rolę w dziejach Polski i w epoce współczesnej. W niniej-

szym szkicu spróbuję przybliżyć niektóre myśli związane z tą problematyką. 
 Badania archeologiczne ostatnich lat dowodzą, że państwo Polan miało 
dość wysoki poziom budownictwa różnych obiektów, tak okazałych, że to aż 
utrudnia jednoznaczne wskazanie miejsca chrztu. O ile data roczna – 966 rok jest 

pewna, data dzienna jest wysoce prawdopodobna i można uznać, że był to  
14 kwietnia, Wielka Sobota, gdyż od pierwszych wieków chrześcijaństwa utrwaliła 

się tradycja i praktyka chrztu katechumenów w wigilię Zmartwychwstania 
Pańskiego, o tyle miejsce chrztu jest dyskusyjne. Mógł to być Poznań, Gniezno 
lub Ostrów Lednicki. Najwięcej danych przemawia za Poznaniem, gdyż tutaj 
była okazała rezydencja władcy otoczona grubymi, półtorametrowymi murami. 
W zespole pałacowym mieściła się kaplica Najświętszej Maryi Panny, w której 
znaleziono elementy wyposażenia liturgicznego. Powstanie tej najstarszej w Polsce 

kaplicy wiąże się z przybyciem Dąbrówki i okresem misyjnym (965-1000) 

prowadzonym przez duchownych czeskich. To oni podjęli obowiązki katechiza-

cyjne. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo, zbudowano katedrę pod 
wezwaniem św. Piotra, wreszcie tu pogrzebano Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
(Ożóg 2015, 103-106).  

 Bardzo znany polski kronikarz, żyjący jednak 500 lat później, Jan Długosz, 
chrzest Polski lokalizował w Gnieźnie, jednak nie jest to twierdzenie udokumen-

towane. Gniezno uzyskało rozgłos później, jako miejsce złożenia ciała biskupa 
Wojciecha zamordowanego w 977 roku. Do jego relikwii w 1000 roku podróżował 
cesarz Otto III a w konfesji ufundowanej przez niego spoczęły relikwie świętego. 
 Trzecim, domniemanym miejscem chrztu był gród na Ostrowie Lednickim, 

największej wyspie na jeziorze Lednica. Badania archeologiczne dokumentują 
istnienie budowli sakralnej i baptysterium. Niedawno zmarły śp. Ojciec Jan Góra, 

twórca ośrodka duszpasterskiego na polach lednickich, był przekonany, że jest  
to właśnie miejsce chrztu Polski. Był to ważny gród w okresie monarchii 
piastowskiej.  

 Historycy nie są zgodni co do tego, czy Mieszko I został ochrzczony  
w Polsce, czy może w Pradze lub Ratyzbonie; dyskutują też, czy była to wolna 
decyzja władcy, czy akt obronny przed Niemcami. Pewne niejasności związane są 

także z osobą Dąbrówki. Przypuszcza się, że była starsza od Mieszka i prawdo-

podobnie była jego matką chrzestną. Istnienie tzw. kaplicy Dąbrówki w Poznaniu 
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przemawia za tym, że mogło to być miejsce chrztu Mieszka, którego dokonał 
biskup Jordan.  

Należy mieć świadomość, że chrystianizacja Polski nie była wydarzeniem 
jednego dnia, ale długotrwałym procesem, ewangelizacją narodu. Bogdan Walczak 

(1999, 27-33) wymienia pięć aspektów ważności tego wydarzenia. Po pierwsze: 
przyjęcie chrztu umocniło organizację państwa polskiego, gdyż już w 968 roku 
utworzono pierwsze biskupstwo polskie z siedzibą w Poznaniu. W 1000 roku 

metropolia gnieźnieńska obejmowała biskupstwo w Krakowie, Wrocławiu i Koło-

brzegu. Był to ważny czynnik tworzący wspólnotę kościelną i państwową. 
Przyjęcie chrztu sprawiło, że Polska zaistniała na arenie ówczesnej Europy jako 
państwo chrześcijańskie i cywilizowane. Po drugie: do ucywilizowania naszych 
przodków przyczyniło się przyjęcie alfabetu łacińskiego. Bogdan Walczak, 

wybitny historyk języka, nie ma wątpliwości, że pismo przyszło do nas wraz  
z chrztem Polski. „Trudno przecenić znaczenie przyjęcia pisma. Jak obecność 
języka uważa się za symbol rozgraniczenia świata zwierzęcego i ludzkiego, tak 
posiadanie pisma stanowi granicę między społeczeństwem pierwotnym a cywilizo-

wanym. Pismo jest koniecznym warunkiem powstania i rozwoju piśmiennictwa, 
w tym także pisanej literatury pięknej i twórczości naukowej – a więc pod-

stawowych składników narodowej kultury”(1999, 28). Po trzecie: w wyniku chrztu 

upowszechnił się język łaciński i tym samym Polska znalazła się w kręgu euro-

pejskiej kultury chrześcijańskiej, w jej wariancie rzymskim. To dzięki łacinie 

Polacy zostali włączeni w krąg kultury śródziemnomorskiej. Zaczęła więc docierać 

do nas wiedza z różnych dziedzin: teologii, prawa, filozofii, literatury, sztuki.  
Po czwarte: warto pamiętać, że początki i rozwój szkolnictwa to także skutek 
przyjęcia chrześcijaństwa. To kościół stworzył pierwsze szkoły klasztorne i kate-

dralne. Wprawdzie w szkołach tych uczono po łacinie, ale język polski był języ-

kiem pomocniczym i to sprawiło, że rozwijał się i doskonalił. Piątym aspektem 
związanym z kultem chrześcijańskim jest przyswojenie wielu wyrazów z łaciny 
(za pośrednictwem czeskim), np. kościół (łac. castellum), anioł (łac. angellus), 

krzyż, pacierz (od pierwszego wyrazu modlitwy Pater noster), ołtarz, proboszcz, 
dziekan, biskup, ofiara, msza, jałmużna, klasztor, post, chrzest, błogosławić; 
powstanie modlitw, kazań, przykazań (Walczak 1999, 58). 

 Omawiając chrzest Polski, należy zauważyć zabiegi polskich władców  
o ścisłą więź ze Stolicą Apostolską. Już w latach 990-992 Mieszko I wystawił 
dokument dla papieża Jana XV, w którym oddaje Polskę pod Jego opiekę. Ten 
dokument (oczywiście łaciński) znany jako Dagome iudex ma następującą treść: 

Dagome, pan i Ote, pani, i synowie ich Mieszko i Lambert mieli nadać 

świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, które zwie się Schinesghe  

z wszystkimi przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od 

pierwszego boku długim morzem, stąd granicą Prus aż do miejsca, które 
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nazywa się Ruś, a granicą Rusi ciągnąc aż do Krakowa i od Krakowa  

aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej 

Alemury aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd 

idąc wzdłuż Odry aż do rzeczonego państwa Schinesghe (Ożóg 2015, 119).  

Otóż pod imieniem Dagome kryje się Mieszko I, który na chrzcie otrzymał 
imię Dagon, Dagobert, imię Oda wskazuje na drugą żonę Mieszka I. Po śmierci 
Dąbrówki w 977 roku Mieszko ożenił się powtórnie w 979 roku z córką Teodo-

ryka, margrabiego Marchii Północnej. Wymienieni Mieszko i Lambert to synowie 

Mieszka I. Słowo Dagome może być też skrótem dwu imion Mieszka: Dago 

(imię chrzestne) i me (od Mieszko). Historycy nazwę Alemury łączą z Ołomuń-

cem. Nazwa Schinesghe może oznaczać Gniezno, ale i Szczecin. W tym akcie 
pominięty został syn Mieszka i Dobrawy Bolesław [Chrobry]. Badacze przy-

puszczają, że rządził on wówczas Małopolską. Ten akt informuje o terytorium 
Mieszka i jest zabezpieczeniem sukcesji synom Ody. Ale donacja na rzecz Stolicy 

Apostolskiej miała ogromną wymowę ideową. Mieszko wykazywał tu, że Polska 
jest państwem chrześcijańskim, że papiestwo jest jej opiekunem i przyjacielem. 

Ta przyjaźń ze Stolicą Piotrową rozpoczęta w pierwszych latach istnienia Polski 
chrześcijańskiej nigdy w ciągu dziejów nie została zerwana, choć czasem Polacy 
za tę wierność płacili największą cenę, często cenę życia. Dzisiaj Polacy są prze-

konani, że nagrodą za tę wierność była osoba św. Jana Pawła II. 
K. Ożóg w książce 966. Chrzest Polski, podobnie jak i inni historycy uważa, 

że wkrótce po chrzcie na dworze książęcym zaczęli działać biskupi misyjni 
podlegający bezpośrednio Stolicy Apostolskiej: Jordan (968-982), Unger: 991/2 – 

1003/4. Już podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku utworzono pierwszą 
metropolię. Pierwszym metropolitą został przyrodni brat św. Wojciecha: Radzim- 

-Gaudenty (prawdopodobnie zmarł po 1018 roku). 

 W dziele chrystianizacji ogromną rolę odegrały wspólnoty zakonne. 
Najwcześniej przybyli benedyktyni, którzy utworzyli klasztory w Łęczycy (już  
w X wieku), Trzemesznie, Tyńcu, Lubinie i w Płocku. Następni byli cystersi 
(Jędrzejów), kanonicy regularni laterańscy (Czerwińsk, Wrocław) i bożogrobcy 
(Miechów).  
 Misjonarze, prowadząc akcję ewangelizacyjną, nauczali o prawdach wiary 
chrześcijańskiej, o Bogu Stwórcy, o Zbawicielu Jezusie Chrystusie, o Duchu 
Świętym. Przybliżali prawdy o nieśmiertelności duszy, zbawieniu, zmartwych-

wstaniu, przekonywali o życiu wiecznym w królestwie Bożym. Przygotowywali 
do przyjęcia chrztu, wprowadzali w moralność chrześcijańską zabraniającą 
zabijania niemowląt, zakazującą poligamii i dawnych obrzędów pogrzebowych. 
Katechizacja była utrudniona przez dawne wierzenia i kulty, ale bardzo pomocny 
był tu autorytet władcy praktykującego nową wiarę. Przygotowanie do chrztu 
kończyło się wyznaniem wiary i chrztem (przez zanurzenie w poświęconej 
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wodzie, namaszczeniem głowy krzyżmem i nałożeniem białej szaty). W tym celu 
budowano duże baptysteria (Ożóg 2015, 116).  
 Chrystianizacja zapoczątkowała w Polsce kulturę pisma. Misjonarze przy-

wieźli księgi liturgiczne, a następnie już w Polsce tworzyli scriptoria, w których 
kopiowano księgi liturgiczne, teologiczne, prawne. Duchowni zakładali liczne 
szkoły, w których kształcono przyszłych duchownych i młodzież świecką dla 
urzędów. Językiem nauczania była łacina, która była czynnikiem europeizacji 
Polski. Do licznie powstających kodeksów i roczników włączono nazwy własne 
polskie (miejscowości i imiona mieszkańców). Pierwszy polski rocznik pro-

wadzony pod nadzorem biskupa Jordana zawiera najstarsze zapisy dotyczące 
naszych dziejów: „965 – Dobrouka venit ad Miskonem” (Dobrówka przybyła do 

Mieszka), „966 – Mysko dux baptyzatur” (Mieszko książę zostaje ochrzczony), 

„967 – Boleslaus Magnus natus est” (Narodził się Bolesław Wielki [Chrobry]). 

W tym roczniku jest zapis dotyczący żywota i męczeństwa św. Wojciecha. Drugi 
rocznik, tzw. Rocznik Rychezy, stał się podstawą kroniki Galla Anonima 
(Michałowska 2003, 62-64).  

W związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski zadałam sobie pytanie: co i jak 
współcześnie mówi się o tym wydarzeniu. Otóż, uprzedzając wnioski i prezen-

tację różnych wypowiedzi, chcę zauważyć, że właściwie nikt nie neguje ważności 
tego wydarzenia historycznego. Głosy, bardzo zróżnicowane dotyczą chrześcijań-

stwa jako Kościoła i osób wierzących. Na potrzeby tego referatu przeanalizowałam 

30 wypowiedzi ludzi Kościoła, polityki i kultury publikowane w świątecznym, 
specjalnym numerze tygodnika „Do Rzeczy” z 21-27 grudnia 2015 roku, a więc 
na trzy miesiące przed oficjalnymi uroczystościami jubileuszu.  

Przygotowujący oficjalne obchody jubileuszu biskup Damian Bryl  
i Przemysław Terlecki wielokrotnie wypowiadali się w telewizji i prasie.  

Biskup Damian Bryl, członek zespołu przygotowującego centralne 
obchody jubileuszu, prezentował działania Kościoła i mówił o czterech kierun-

kach tych działań: historycznym, edukacyjnym, kulturalnym i duszpasterskim. 

Przemysław Terlecki, koordynator obchodów Jubileuszu podkreślał,  
że będziemy świętować centralnie 14 IV, a tam wspominać i dziękować, proje-

ktować twórcze podjęcie tego dziedzictwa i bardziej kochać ojczyznę. Padały 
nazwy takich inicjatyw jak: konkursy, koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje 

historyczne, imprezy plenerowe, szlaki historyczne i wiele innych. Widać, że są 
to działania nie tylko religijne, inicjowane przez Kościół. 

Spośród cytowanych niżej wypowiedzi tylko dwie osoby: prof. Andrzej 
Nowak i Elżbieta Cherezińska mówią o czasach państwa piastowskiego  
i polityczno-obyczajowych uwarunkowaniach aktu chrztu Polaków. 

Jerzy Nowak, wybitny historyk, wymienia wiele korzyści, które przy-

niosło Polsce chrześcijaństwo. Sama nazwa Polska (terra Polanorum) pierwszy 

raz wystąpiła w 1000 roku w hagiograficznym dziele Brunona z Kwerfurtu, który 
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użył jej w Żywocie św. Wojciecha. Wcześniej były w obiegu nazwy plemion.  
Z przyjęcia chrześcijaństwa wynika zaistnienie Polski na mapie Europy, gdyż 
działalność Mieszka I i Bolesława Chrobrego jako władców chrześcijańskich 
umocniła znaczenie Polski jako państwa prawowitego, suwerennego, z którym 
inne dynastie zaczęły wchodzić w koligacje, mariaże. 

Bez chrześcijaństwa nie mogłyby się pojawić nauka pisma, książka ani 

zapisywana na pergaminie linia melodyczna. Pierwsze szkoły to oczywiście 

szkoły przykatedralne i przyklasztorne. Gdyby nie ich praca przez kilka 

wieków, dzisiejsi zwolennicy „świeckiej szkoły” nie umieliby czytać ani 

pisać, bo innych szkół niż religijne, chrześcijańskie nie było w ogóle  

w Europie. Bez nich nie byłoby po kilku kolejnych wiekach renesansu 

ani całego dalszego rozwoju naszej kultury1
. 

Elżbieta Cherezińska rozpoczyna swą refleksję od stwierdzenia,  
iż „W połowie X wieku chrześcijaństwo było najnowocześniejszym pomysłem 
na tworzenie państwa i społeczeństwa”. Mieszko i rządzone przez niego plemiona 

były położone między dwoma cesarstwami: wschodnim i zachodnim i Mieszko 
„świadomie wybrał Zachód ponad 20 lat przed tym, jak Włodzimierz, książę 
kijowski, przyjmując chrzest w obrządku wschodnim wybrał Konstantynopol”. 
Autorka zaznacza, że niewiele wiemy o Mieszku jako człowieku, ale był zwycię-

skim wojownikiem. W 967 roku pokonał margrabiego Wichmana, w 972 roku 
wygrał pod Cedynią a w 976 roku pokonał Sasów. Polityczne było jego drugie 
małżeństwo z Odą von Haldensleben, a religia i polityka już od najdawniejszych 
czasów były ze sobą ściśle powiązane. 

Trzy kolejne głosy wybitnych profesorów, znawców historii społeczeństw 
i socjologów naszych czasów łączą fakt przyjęcia chrześcijaństwa z oceną współ-
czesnego katolicyzmu w Polsce i jego roli jaką odegrał w naszych dziejach. 

Ryszard Legutko. Autor podkreśla, że w tradycji katolickiej mocno jest 
zakorzenione umiłowanie wolności, odmiennie niż w krajach protestanckich  

i w cerkwi prawosławnej, gdzie władza państwowa dominuje nad religią. Polacy 
mieli specyficzną historię i w ciągu tysiącletnich dziejów Kościół był ostoją wol-
ności, przeciwwagą dla arogancji państw zaborczych. Istotne jest to, że Kościół 
był instancją, która nieprzerwanie przetrwała tysiąc lat i dawała poczucie uniwersa-

lizmu duchowego i historycznej ciągłości. Obecnie, ubolewa Legutko, „w Polsce 
istnieje spora mniejszość, wielce agresywna i krzykliwa, która domaga się zerwania 

silnego związku z chrześcijaństwem”.  
Dwie następne wypowiedzi pochodzą od dwojga wybitnych profesorów 

socjologii: Zdzisława Krasnodębskiego i Jadwigi Staniszkis, którzy doceniają 
znaczenie rytuału i tradycji. 

                                                           
1
  Wszystkie wypowiedzi osób ankietowanych na podstawie Wielkiej ankiety „Do Rzeczy”. Rocznica 

chrztu Polski. Opinie zebrał Maciej Pieczyński, „Do Rzeczy”, 21-27 grudnia 2015, nr 52/151, s. 24-31. 
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Krasnodębski twierdzi, że nie można wyeliminować z naszej historii 
konstruktywnej roli chrześcijaństwa i jego kulturotwórczej i państwowotwórczej 
roli bo jest ono integralną częścią naszej tradycji. Tradycja zaś, nawet jeśli jest 
powierzchowna i sprowadzona do przeżywania zwyczajów świątecznych: bożo-

narodzeniowych, wielkanocnych i szacunku dla zmarłych okazywanych w dniu 
Wszystkich Świętych sprawia, że my [Polacy] „pozostajemy z naszą religijnością 
w horyzoncie transcendencji, która na zachodzie została zredukowana do świata 
materialnego. Nasz Kościół ciągle ma wymiar duchowy, nadprzyrodzony, a nie 

tylko charytatywny (jak np. w Niemczech)”. 

Jadwiga Staniszkis zauważa, że „intelektualny wymiar religii nigdy nie 
stał się integralną częścią polskiej tradycji” gdyż Polacy, od początku wierni 
papiestwu, nie uczestniczyli w dyskusjach religijnych. Polaków ominęły schizmy, 

ruchy reformacyjne i dysputy na soborach (z wyjątkiem Konstancji). W związku 
z tym – konkluduje autorka – „Polski katolicyzm zakrzepł w tradycji bez-

refleksyjnej obrzędowości o częściowo ludowym charakterze. Pod tym względem 

nasza religijność jest dogmatyczna, nieświadoma przełomów teologicznych”. 
Jednak dzięki temu zachowaliśmy świat wartości wynikający z myśli tomi-

stycznej i antropologię godnościową podkreślającą niezbywalną godność osoby 
ludzkiej i jej prawo do życia. Ta antropologia godnościowa obumarła w zachodnim 

chrześcijaństwie gdzie dominuje koncepcja marności osoby ludzkiej.  
Kolejne cztery opinie sformułowali wybitni politycy różnych opcji politycz-

nych, którzy choć deklarują katolicyzm znacznie różnią się w ocenie współ-
czesnych Polaków. Przy okazji rocznicy chrztu wygłaszają niekiedy dość skrajne 
opinie o tym, co współczesny katolik powinien robić w wymiarze indywidu-

alnym i społecznym. 
Marek Jurek podkreśla, że data przyjęcia chrztu jest pierwszą pewną datą 

w naszej historii, bo wcześniej były tylko legendy. „Kościół stał się gwarantem  
i poręczycielem autorytetu rodzącej się monarchii i państwa. Taki był sens korony, 

którą z Rzymu otrzymał Bolesław Chrobry”. Następnie polityk akcentuje,  
że katolicyzm kształtował nasz model cywilizacyjny i miał wpływ na władców 
(np. św. Stanisław i ks. Piotr Skarga). Polska ze względu na swoje położenie była 
państwem granicznym na wschodnim krańcu świata chrześcijańskiego i już od 
najdawniejszych czasów przyjmowała na siebie pierwsze uderzenie wrogów Polski, 
najazdy mongolskie i tureckie. Wyrobiło to Polsce opinię „przedmurza” chrześci-
jaństwa. Jurek dostrzega też ważność Polski i dzisiaj na forum Parlamentu Euro-

pejskiego jako kraju św. Jana Pawła II i kraju cywilizacji życia i miłości. Dzisiaj 
ważna jest „potrzeba nonkonformizmu katolickiego, osobistej wierności bez 
oglądania się na innych, świadectwa bez pretensji, że trzeba je składać, wspartego 

solidną kulturą doktrynalną, świadomością prawd wiary”.   
Paweł Kukiz już na wstępie swojej wypowiedzi wyraził przekonanie,  

że „gdyby nie kościół nie mówilibyśmy dziś po polsku, mimo że chrzest 
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przyjęliśmy w obrządku łacińskim”. Jego zdaniem Kościół jest ostoją narodowej 
kultury, patriotyzmu i to trwa do dziś. Przy okazji refleksji jubileuszowych dekla-

ruje, że nie jest zwolennikiem nauczania religii w szkole, dotowania kościoła 
przez państwo (z wyjątkiem opieki nad zabytkami sakralnymi będącymi dzie-

dzictwem kulturowym). Nie zamierza walczyć z krzyżem. Przyznaje, że wiara 

daje mu siłę. 
Janusz Korwin-Mikke „Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa – twierdzi 

polityk – staliśmy się częścią kultury Zachodu, zbudowanej na fundamencie 
grecko-rzymskim. Rozwijaliśmy się całkiem nieźle za sprawą prawa rzymskiego, 
którego byśmy nie wprowadzili, gdyby nie chrzest”. Proponuje, aby odróżniać 
wiarę (jako sprawę prywatną) od religii jako sfery publicznej z jej obrzędo-

wością, kulturą, pieśniami. Wiara Polaków jest pożyteczna dla państwa. 
Grzegorz Braun występuje jako obrońca Kościoła przed stałymi jego 

wrogami: żydami, masonerią i rewolucją światową aktywizującą sodomitów. 
Jego zdaniem krytycy oskarżający Kościół i Polaków o antysemityzm i teorie 
spiskowe mają braki wiedzy i dlatego autor zestawił listę ponad dwudziestu 
pozycji książkowych do obowiązkowego przeczytania przez polemistów. Znalazły 

się na niej m.in. Kościół, Żydzi, Polska autorstwa ks. Waldemara Chrostowskiego, 

Grzegorza Górnego i Rafała Tychy’ego; Masoneria Polska Stanisława Kraj-
skiego i wiele innych.  

Braun wykorzystuje tę wypowiedź do lansowania swoich poglądów doty-

czących bezpieczeństwa tradycji, rodziny, własności. Postuluje złamanie mono-

polu państwowego w sferze informacji, prawo do noszenia broni i wprowadzenie 
walut alternatywnych. Jego zdaniem należy odrzucić pięć „postępackich prze-

sądów: demokratyzm, etatyzm [kapitalizm państwowy?], modernizm, pacyfizm  
i judeoidealizm”. Życzy polskiemu kościołowi praktykowania cnót kardynalnych.  

Dwaj dziennikarze: Robert Tekieli i Szymon Hołownia dość krytycznie 
oceniają stan współczesnego polskiego chrześcijaństwa. Tekieli twierdzi, że 
„chociaż mija 1050 lat od chrztu, chrześcijaństwo nigdy nie przeniknęło naszej 
społeczności na wskroś” i argumentuje, że chrześcijaństwo jest religią bardzo 
wymagającą. „Wśród ludzi wierzących większość to tak naprawdę poganie” 
gdyż nie potrafią zaufać, powierzyć swoje życie i decyzje niewidzialnemu Bogu. 
Nazywa chrześcijaństwo religią relacji, gdyż buduje ono wspólnotę małżeńską  
i społeczną. Ceni pierwiastek moralny z „prymatem wartości duchowych nad 
nagą siłą”. 

Tekielego niepokoi fakt, że Polska nie może już być przedmurzem chrześci-
jaństwa bo „głównym zagrożeniem jest dziś nie tyle barbarzyńca atakujący mury 
miasta, ile barbarzyńca, który dostał się do jego magistratu i przeprowadza 

właśnie uchwały o otwarciu bram”  
Szymon Hołownia polemizuje z opinią, że Polska była i jest państwem 

bez stosów. „Jednak – mówi – przecież my dziś potrafimy stawiać stosy bez 
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podkładania ognia. Niszczymy swoich wrogów. Nawet jeśli nie siłą fizyczną,  
to zapiekłą i nieprzejednaną nienawiścią. Mam wrażenie, że w wolnej Polsce 
chrześcijaństwo zeszło na drugi plan. Na pierwszym jest sekciarstwo, obsesyjna 
ekonomizacja życia, monetyzacja szczęścia, lęki związane ze stanem posiadania”. 
Polskie chrześcijaństwo ocenia z perspektywy misji afrykańskich, gdzie 
najważniejsza jest czynna miłość do drugiego człowieka, a nie ideologiczne 
„młotkowanie”.  

Hołownia proponuje ponowne zdefiniowanie tego,  „co to znaczy być 
chrześcijaninem nie tylko wśród podających się za swoich, lecz także w relacji  
ze stającym obok nas obcym”. Postuluje, aby mądry patriotyzm połączyć  
z otwartością na ludzi innych niż my sami. 

Troje twórców, artystów: Jerzy Zelnik, Piotr Rubik i Joanna Siedlecka 
twierdzą, że od chwili przyjęcia chrztu Polska tworzyła taką kulturę, w której 
propagowano miłość, i która z ducha miłości wyrosła. Rubik konstatuje, że 
nawet ateiści lubią słuchać o miłości, są liryczni, romantyczni. „To pokazuje siłę 
chrześcijańskiej kultury i tradycji, wielką moc ewangelizacji, która może się 
odbywać także w taki właśnie pośredni, subtelny, a jednocześnie etyczny 
sposób”. To dlatego nasza muzyka różni się od japońskiej czy hinduskiej. 

O muzyce – zdaniem Rubika – decyduje pierwiastek Boski w człowieku, 
to Bóg daje człowiekowi talent, muzyka to nie tylko umiejętność, ale też 
natchnienie. 

Joanna Siedlecka postuluje powrót do katolickiej literatury. „1050 rocznica 

chrztu Polski to idealny moment na wznowienie najważniejszych pozycji, wielu 
wspaniałych tytułów literatury katolickiej i postaci ich autorów. W takiej złotej 
kolekcji znaleźć się powinni: Hanna Malewska, Zofia Kossak, Antoni Gołubiew, 
Władysław Grabski, Teodor Parnicki, Roman Brandstaetter – na śmierć prze-

milczani, zapomniani. Przypomina, że w czasach komunizmu prześladowano 
pisarzy katolików: „Wojciech Bąk został zamknięty w psychuszce” Kazimiery 
Iłłakiewiczówny nie publikowano i musiała wegetować w wielorodzinnej komu-

nałce w Poznaniu; Jerzemu Braunowi, autorowi pieśni „Płonie ognisko i szumią 
knieje” wybito oko w stalinowskim więzieniu. Nawet „Koziołka Matołka” odarto 
z katolickich treści, ocenzurowano.  

Warto wzbogacić ofertę dla dzieci, np. o Jachowicza, Porazińską, Janu-

szewską, brak „Książki nad książkami” Anny Kamieńskiej, a wszędzie tylko 
Andersen i Grimm i to w wersjach zmodyfikowanych. 

Jerzy Zelnik wypowiada się jako aktor, który grał najróżniejsze role i jest 
pełen podziwu dla wielkości naszej literatury i kultury przesyconej duchem 

chrześcijańskim. To chrześcijaństwo dało Polakom niezłomną siłę duchową 
warunkującą wielkie zwycięstwa na polach bitew: pod Wiedniem i w 1920 roku 
pod Warszawą. 
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Artysta zapowiada, że podjął prace nad wielkim wydarzeniem artystycz-

nym, w którym mają być językiem sztuki opowiedziane dzieje Polski. Wyraża 
nadzieję, że uda się przygotować i pokazać ten spektakl podczas Światowych 
Dni Młodzieży, wówczas jego przekaz dotarłby do tysięcy pielgrzymów z całego 
świata. 

„Musimy odbudować – podkreśla – naszą spychaną w ostatnich latach na 
margines kultury tożsamość narodową, opartą na chrześcijańskich korzeniach. 
Bo to duch, a nie autostrady, decyduje o naszej polskości”.  

Dwaj znani kapłani: abp Sławoj Leszek Głódź i ks. prof. Dariusz Oko 

stwierdzają, że obecność katolicyzmu w życiu społecznym jest siłą społeczeństw, 
doświadczenie wiary przekłada się na postawy moralne (uczciwość, honor)  
w życiu politycznym i kulturalnym. Katolicyzm genialnie połączył szacunek dla 
osoby z szacunkiem dla wspólnoty rodzinnej i narodowej oraz międzynarodowej. 
Ks. Dariusz Oko podkreśla, że „Polska dała światu wspaniałych świętych, takich 
jak siostra Faustyna, ojciec Maksymilian Kolbe i papież Jan Paweł II. Mikołaj 
Kopernik, jedna z najważniejszych postaci w dziejach nauki także był przecież 
stanu duchownego”. 

Podsumowanie 

Wszystkie zacytowane wypowiedzi miały charakter aprobatywny względem 
historycznego aktu chrztu Polski i wynikających z tego faktu konsekwencji: antro-

pologii godnościowej i powiązania religii z patriotyzmem. Polska odgrywała 
ogromną rolę „przedmurza chrześcijaństwa” w czasach swojej świetności – pod-

kreślano. Niemal wszyscy doceniali nie tylko religijny ale i państwowotwórczy  
i cywilizacyjny aspekt chrztu, często ten fakt historyczny inicjował refleksje  

i oceny dzisiejszych katolików i całego chrześcijaństwa. Postawy względem wie-

rzących i Kościoła były spolaryzowane, od pełnej aprobaty i wysokiej oceny  
po krytykę spowodowaną odejściem od ideałów miłości bliźniego i upadkiem 
moralności. 

Pod względem pragmatycznym można je opisać następująco: najczęściej 
były to teksty o skumulowanej funkcji informacyjnej, impresywnej i ekspresywnej. 
Często pojawiały się króciutkie wykłady zakończone osobistymi konkluzjami. 

Wiele osób używało cytatów we własnej interpretacji, np. papież mówił: 
nie lękajcie się, no to ja się nie lękam (Kukiz), z tym, że papież wypowiedział 
zdanie dłuższe, o innym znaczeniu: „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” 
i tego drugiego członu brakuje.  

Pod względem gatunkowym wystąpiły też często komentarze „o najwyż-

szym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autora (autorów). 
[Komentarz] jest to gatunek, w którym dominuje funkcja perswazyjna: chodzi  
tu wszak o przekazanie odbiorcom pewnych faktów, o ich ukierunkowane 
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oświetlenie (Bauer 2000, 159). Autorzy stosowali więc przestrogi, np. „Konse-

kwencje takiego zerwania [związku Polaków z chrześcijaństwem] będą dla nas 
zgubne: stracimy naszą wolność, uzależniając się całkowicie od władzy politycz-

nej i jej ideologii, stracimy już zupełnie poczucie ciągłości z wielką tradycją 
europejską, narazimy się na poddaństwo nieodpowiedzialnym i niebezpiecznym 
świeckim projektom politycznym oraz będziemy musieli przystać na mocno 

zredukowaną koncepcję człowieka oraz na niszczący tkankę społeczną relatywizm” 
(prof. R. Legutko). Zdarzały się też postulaty np.: „Czy tego chcemy, czy nie, 
katolicyzm jest integralną częścią naszej tradycji i myślę, że „warto zastanowić się 

co to znaczy być chrześcijaninem w relacji ze swoim i obcym”. (Sz. Hołownia); 
„Nie można walczyć z krzyżem, choć też nie należy narzucać żadnej symboliki 
siłą, odgórnie” (P. Kukiz).  

Były i wyznania: „Odkryłem tę muzykę [reggae] i to przesłanie po burzli-
wych latach punkowego anarchizmu, gdy wydawało mi się jeszcze, że zło tego 
świata można zniszczyć drogą rewolucji. Jednak reggae nauczyło mnie, że 
najważniejsza jest miłość. I gdy potem odkryłem prawdziwego Boga, Jezusa 

Chrystusa zawierzyłem mu swoje życie, przyjąłem chrzest i w Kościele doświad-

czam jego owoców” (D. Malejonek). „Nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie lub 
nieskromnie, ale jestem wdzięczny Bogu za talent. […] Skądś to natchnienie 
przecież przychodzi… . Może to jakiś mój Anioł Stróż zsyła melodie? Tak czy 

inaczej staram się pożytkować swój talent, tworząc również muzykę chrześci-
jańską. Próbuję spłacić w ten sposób swój olbrzymi dług, jaki mam u Boga za ten 
dar” (P. Rubik). W niektórych wypowiedziach można rozpoznać akty chwalenia 

się, np. „Tata, decydując o powrocie do ojczyzny, wybrał dla nas niełatwą drogę 
na szczyt. Na szczęście udało się! Chciałabym dawać przykład, aby inni szli  
w nasze ślady i osiągali sukcesy dla siebie i dla Polski. […] Osiągając sportowe 
sukcesy, chcę za każdym razem dać trochę radości Polakom” (A. Radwańska); 
„Również dla współczesnej cywilizacji Polska odgrywa rolę kluczową. Nie tylko 

dała ona Kościołowi Jana Pawła II, lecz także bardziej od innych krajów podjęła 
jego orędzie cywilizacji życia jako naturalnej podstawy ładu chrześcijańskiego” 
(M. Jurek); „Polacy dają dowód swej wspaniałej duchowości” (ks. D. Oko).  

W omawianych wypowiedziach sporadycznie wystąpił akt życzenia:  

„Z okazji 1050 rocznicy chrztu [Polski] polskiemu Kościołowi można życzyć 

Wiary, Nadziei i Miłości, ale też roztropności, umiarkowania i męstwa” (G. Braun). 

Postscriptum 

Już po napisaniu i wygłoszeniu na konferencji naukowej powyższego referatu 
odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe: 15 kwietnia miało miejsce pierwsze 

w historii posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (Sejmu i Senatu RP), które 
odbyło się poza Warszawą, w Poznaniu jako miejscu chrztu Polski, a uroczystości 
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religijne celebrowano w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim i w Poznaniu, które 
zwieńczone zostały procesją z poznańskiej fary do katedry na Ostrowie Tumskim 
i Mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. Pietro Parolina, legata papieskiego.  

Przemówienie – orędzie do narodu wygłoszone przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę otwierały ważne słowa: „Chrzest księcia Mieszka I jest najważniej-
szym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego Nie był – 

podkreślił prezydent – lecz jest – bo decyzja naszego pierwszego historycznego 

władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie 

dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, 
Polaków”. 

Obszerne przemówienie prezydenta zostało skonstruowane według najlep-

szych wzorów retorycznych. Po obszernym zwrocie do odbiorców (z wymieniem 

godności i urzędów formułą śródtekstową „My, Polacy” i 1 osobą liczby mnogiej 
mówca podkreśla, że wypowiada się w imieniu całego narodu. Następnie wymienia 

duchowe i cywilizacyjne korzyści wynikające z aktu chrztu. O duchowych mówi: 
„Od schyłku X wieku Dekalog i Ewangelia coraz głębiej wnikały w miliony serc 
nad Wartą i Wisłą, nad Odrą i Bugiem, Niemnem i Dnieprem”. Trzema filarami 

polskiej tożsamości i kultury stały się: 1) grecka filozofia, czyli umiłowanie 
mądrości, 2) rzymska myśl prawna i ustrojowa, idea rządów prawa i koncepcja 
republiki, 3) rdzeń myśli chrześcijańskiej: Stary i Nowy Testament, Dekalog  
i Ewangelia jako źródło moralności zasad społecznych: nowa rewolucyjna wizja 
ludzkości z takimi wartościami jak rodzina, wyższość osoby nad rzeczą, ochrona 
słabych, idea władcy i przełożeństwa jako służby.   

Prezydent z dumą stwierdził, że obok Aten, Rzymu i Jerozolimy „dzięki 
wysiłkom 30 pokoleń Polaków na mapie Christianitatis przybyły inne ważne 
ośrodki: Gniezno z relikwiami św. Wojciecha; Warszawa – stolica państwa bez 
stosów i wojen religijnych, siedziba króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod 
Wiednia i miasto cudu z 1920 roku; Toruń i Frombork – miasta związane  
z Mikołajem Kopernikiem, Kraków – miasto św. biskupa Stanisława ze Szczepa-

nowa, głosiciela zasad moralnych obowiązujących władze publiczne, miasta 
Akademii Krakowskiej i św. Jana Pawła II”; następnie mówca wymienia: Poznań, 

Brześć Litewski (miejsce unii brzeskiej), Częstochowę ze słynną ikoną Jasnogórską.  

Cywilizację chrześcijańską Polski przedstawił, odwołując się do konceptu 
żywego drzewa (z korzeniami, liśćmi i pędami) i skamieliny, która jest martwa. 

Swoje przemówienie prezydent zakończył refleksyjnym apelem o przemijaniu  
i obowiązkach każdego Polaka: „Nie jesteśmy tutaj na zawsze, tak jak nie był  
na zawsze Mieszko, jak nie byli na zawsze polscy królowie, tak jak nie byli na 
zawsze wielcy przywódcy naszego narodu , jak nie był z nami na zawsze św. Jan 
Paweł II. Nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia 
fundamentów naszej tradycji i naszej kultury. […] Ale przede wszystkim budo-

wania silnej Polski”.  



JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

19 

Bibliografia 

1. Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, 

E. Chudziński, Kraków 2000. 
2. Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 2003. 

3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012. 
4. Ożóg K., 966. Chrzest Polski, Kraków 2015. 
5. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999. 

Źródła 

1. Wielka ankieta „Do Rzeczy”. Rocznica chrztu Polski. Opinie zebrał Maciej 
Pieczyński, „Do Rzeczy”, 21-27 grudnia 2015, nr 52/151, s. 24-31. 

2. Orędzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, „Nasz Dziennik”, 16-17 kwietnia 2016,  

nr 89/55-37, s. 4-5. 

The 1050
th

 anniversary of the baptism of Poland in selected press  

(in the light of the survey conducted by „Do Rzeczy” from December 2015) 

Abstract 

The author discusses baptism as a religious and political event, the beginning  

of the Polish state. She explains the historical circumstances, i.e. the balance of power 

in Poland and Europe as well as talks about the place and time of Mieszko I’s baptism. 

She emphasizes the fact that the present jubilee is celebrated in free Poland with the 

participation of the political leaders. The answers collected in the survey from several 

respondents, including clergy, politicians, actors and journalists, point to different 

aspects of the baptism of Poland.  
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