
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski 
 

Datę 14 kwietnia 966 roku, czyli dzień,   w którym pierwszy,   historyczny władca 

Polski   Mieszko I   przyjął chrzest, uznaje się za początek istnienia państwa 

polskiego.   Mieszko I przyjmując chrześcijaństwo dorównał innym europejskim 

władcom. W wyniku procesu chrystianizacji,     do Polski zaczęli przybywać 

duchowni,    tworząc kolebkę kultury chrześcijańskiej.  Mieszko I przyjął chrzest za 

pośrednictwem Czech,  państwa już wtedy chrześcijańskiego, z którego pochodziła 

jego żona księżniczka Dobrawa. 
 

„Gdzie chrzest tam nadzieja” – słowa pieśni jubileuszowej, w kompozycji Leopolda 

Twardowskiego, będą głównym przekazem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. 

Uroczystości pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy      

zostaną zorganizowane od 14 do 16 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie. 
 

Pierwszego dnia obchodów,     prezydent Andrzej Duda wraz z episkopatem Polski i 

Legatem Papieskim    będzie dziękował za chrzest Polski w gnieźnieńskiej katedrze. 

Po raz pierwszy poza Warszawą     odbędzie się także uroczyste posiedzenie Sejmu 

i Senatu, na którym orędzie wygłosi Prezydent RP.  W wydarzeniu wezmą udział 

m.in. przedstawiciele Polonii oraz delegaci z innych Kościołów chrześcijańskich. 
 

Już od marca, w związku z rocznicą,      na terenie całej Polski organizowane są 

liczne przedsięwzięcia religijne, kulturalne i społeczne. Dla uczestników obchodów 

przygotowano m.in. konferencje i wystawy poświęcone początkom państwa 

Polskiego,     takie jak wystawa „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica 

Apostolska – 1050 lat historii” prezentująca dzieła wypożyczone z Watykanu oraz 

wystawa „Expo Christianitatis”,   prezentująca początki chrześcijaństwa w Polsce.  

W Poznaniu odwiedzający będą mogli oglądać znajdujące się pod ziemią fragmenty 

kaplicy księżnej Dobrawy na Ostrowie Tumskim.  Planowane jest także przekazanie 

symbolicznych krzyży polskim katedrom.  Krucyfiksy wykonane będą z drewna 

dębowego – z pozostałości fortyfikacji obronnych z początków państwa polskiego.  

Obchody narodowe potrwają do listopada. 
 

Papież Franciszek,    w związku z obchodami w Polsce,      napisał w specjalnym 

liście, że w szczególny sposób towarzyszy modlitwą „Polsce,    gdy umiłowani 

synowie i córki tego szlachetnego narodu uroczyście obchodzą piękną 1050. 

rocznicę chrztu”. 
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1050th Anniversary of Poland’s Baptism 

 

The date 14 April, 966,    the day the first, historic ruler of Poland,   Mieszko I,    

was baptised,    marks the beginning of Polish statehood. By embracing 

Christianity,    Mieszko I became equal with other European rulers.  As a result of 

the process of Christianisation,    the clergy began arriving in Poland to build a 

cradle of Christian culture.  Mieszko I     was baptised through the mediation of 

Bohemia, which was Christian at the time    and from where his wife Princess 

Dobrava came. 
 

“Where there is baptism, there is hope” these words of the jubilee song, 

composed by Leopold Twardowski, will be the main theme of the celebrations of 

the 1050th Anniversary of Poland’s Baptism.       The celebrations,    organised 

under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej 

Duda,     will be held on 14-16 April 2016 in Poznan and Gniezno. 
 

On the first day of the celebrations,     President Andrzej Duda and the Polish 

Bishops’ Conference with the Papal Legate will give thanks for Poland’s baptism in 

the Gniezno Cathedral. 
 

For the first time,   the Sejm and the Senate will hold a ceremonial session outside 

Warsaw,    during which,     the President of the Republic of Poland will deliver an 

address. The event will be attended by representatives of the Polish diaspora and 

other Christian Churches. 
 

From the beginning of March,   many religious, cultural and social projects have 

been organised in connection with this anniversary across Poland.    There will be 

conferences and exhibitions devoted to the beginnings of the Polish state, such as, 

Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Poland and the Holy See – 1050 years of history, an 

exhibition of works on loan from the Vatican      and Expo Christianitatis,    an 

exhibition presenting the beginnings of Christianity in Poland. Visitors to Poznan 

will be able to see underground       fragments of the Princess Dobrava Chapel in 

Ostrów Tumski. There are also plans to present symbolic crosses to the Polish 

cathedrals. The crucifixes      will be made of oak wood       taken from the remains 

of defence fortifications from the early Polish state. The national cerebrations will 

continue until November 2016. 
 

In a special letter on the occasion of the celebrations in Poland,   Pope Francis 

wrote,       that in his prayers     he will be together with “Poland,        when the 

beloved sons and daughters of this noble nation        will be solemnly celebrating 

the beautiful 1050
th

 anniversary of baptism.” 
 


