
CHRZEST 

POLSKI

966 r.



CHRZEST 

POLSKI 966 r.

Chrzest przyjęty przez księcia Mieszka I w 966 r. 

zmienił sposób życia mieszkańców państwa Polan, 

a przed samym krajem otworzyły się nieznane 

wcześniej możliwości. Przyjęcie chrześcijaństwa 

pozwoliło młodemu państwu polskiemu wyjść z 

kryzysu połowy lat 60. X wieku  i przyłączyć się do 

zupełnie innej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Akt 

przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek 

państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.



Mieszko I

(ur. ok. 935r.  zm. w 992r.) –

władca Polski z dynastii 

Piastów

sprawujący władzę od ok. 960 

roku. Syn Siemomysła, wnuk 

Lestka. Ojciec Bolesława I 

Chrobrego, Świętosławy-

Sygrydy, Mieszka, Lamberta i 

Świętopełka
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Mieszko I to historyczny władca Polan, który jest 

uznawany za twórcę polskiej państwowości. To 

właśnie słowiańskie plemię Polan i ich przywódca 

Mieszko I doprowadzili do powstania pierwszego 

państwa na polskich ziemiach. Książkę Polan poza 

Wielkopolską podporządkował sobie inne plemiona 

zamieszkujące Kujawy, Pomorze Wschodnie i 

Mazowsze. Podczas swojego panowania i dzięki 

swoim talentom wojskowym i politycznym z 

powodzeniem toczył walki o Pomorze Zachodnie, 

Małopolskę i Śląsk. Także za jego panowania w 966 r. 

doszło do chrystianizacji Polski. Czyli wydarzenia, 

które miało znaczący wpływ na całą historię Polski.



Prawdopodobny zasięg państwa Mieszka I (Civitas 

Schinesghe), pod koniec jego panowania, ok. 992 r.



W okresie bezpośrednio poprzedzającym decyzję o chrzcie, 

Mieszko I walczył z plemionami Wieletów, którzy zamieszkiwali 

tereny między rzekami Odrą i Łabą. Ich potężnym sojusznikiem 

byli Czesi, co znacząco pogarszało sytuację Mieszka I. W 963 r. 

lub w 964 r. rozpoczęła się wojna Polan z Wieletami. W pierwszej 

fazie konfliktu to Wieleci osiągnęli przewagę. Byli wspierani nie 

tylko przez Czechów, ale także saskiego hrabiego Wichmana. 

Sytuacja zagrażała księstwu Mieszka I i zmusiła go do szukania 

sojuszników. Znalazł ich u swoich czeskich sąsiadów, którzy 

przeszli na stronę Mieszka I. Udział w tym miał zapewne cesarz 

Otton I, który chciał przy pomocy Mieszka I i Czechów pokonać 

Wieletów.  By sojusz okazał się trwały, zaaranżowano małżeństwo 

Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą. Był to zatem typowo 

polityczny mariaż, ale dla Mieszka I opłacalny. Wieleci, zostali 

zupełnie rozbici przez Polan i Czechów w bitwie, w której zginął 

sam Wichman. Było to możliwe dzięki decyzji, która rok wcześniej 

doprowadziła do zbliżenia między Mieszkiem I i Bolesławem I.



Dobrawa 

(cz. Doubravka) (ur. ok. 

930r., zm. 977r.) –

księżniczka czeska 

z dynastii Przemyślidów, 

księżna polska, żona 

Mieszka I. Córka księcia 

czeskiego Bolesława I 

Srogiego, siostra Marii, 

matka Bolesława I 

Chrobrego i Świętosławy
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Niestety nie zachowały się żadne źródła, które w sposób pewny 

opisywałyby przyczyny i przebieg chrztu. Kronikarskie opisy 

pochodzą z okresów późniejszych. Wymienić można Kronikę 

Thietmara z Merseburga z lat 1012–1018 oraz Kronikę Galla 

Anonima z lat 1113–1116. Pierwsza z kronik jest autorstwa 

niemieckiego biskupa Thietmara z Merseburga, który na 

swoich kartach opisał czyny znakomitego księcia Polan 

Mieszka. Jak podaje Thietmar Mieszko I pojął za żonę córkę 

księcia czeskiego Bolesława, czyli Dobrawę. Kronikarz podaje, 

iż to Dobrawa pracowała nad swoim małżonkiem, by nakłonić 

go do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Ten nawrócony przyjął 

chrzest wraz ze swoim ludem. Podobny opis zawiera kronika 

Galla.  Jak podaje, Dobrawa odmówiłaby ślubu Mieszkowi, 

gdyby ten nie chciał przejść na wiarę chrześcijańską.



Mieszko kruszy w swym państwie bałwany (posągi) 

pogańskie, grafika Jana Kazimierza Wilczyńskiego.



Mieszko I mógł się obawiać, że nawet jeśli sam nie 

przyjmie chrztu, to zostanie do niego zmuszony. Czy to 

militarnie, czy to z przyczyn politycznych. Jednak 

wówczas taka chrystianizacja odbyłaby się na 

warunkach narzuconych przez najeźdźcę lub 

silniejszego partnera. Zatem rozsądniejsze było 

zorganizowanie chrztu na własnych warunkach. 

Jednolita religia mogła być czynnikiem 

państwotwórczym, którą Mieszko I mógł wykorzystać 

do budowy swojego autorytetu i pozycji nie tylko 

wobec obcych władców, ale także na użytek polityki 

wewnętrznej. Podbijając lokalne ziemie i likwidując 

tamtejszych książąt plemiennych Mieszko I narzucał 

„religię państwową”, czyli chrześcijaństwo.



Przyczyny chrztu Polski:

- uniknięcie podporządkowania przez dominujące 

wówczas w Europie Państwo Cesarskie,

- sojusz z Czechami,

- chęć wzmocnienia autorytetu władcy,

- polepszenie funkcjonowania państwa,

- wzmocnienie więzi między ludźmi.
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Skutki chrztu Polski:

- biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska 

w państwie Polan

- utworzono biskupstwa, np. w roku 968 powstało 

biskupstwo w Poznaniu,

- w roku 1000 powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie 

(powołane na cześć - Ottona III),

- arcybiskupstwo w Gnieźnie sprawowało władzę nad 

trzema biskupstwami, znajdującymi się we Wrocławiu i 

Kołobrzegu oraz Krakowie,

- nastąpił rozwój organizacji kościelnych, powstawały 

coraz to nowe biskupstwa,

- zjednoczenie państwa Polan
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Wtej misie obmyto wodą święconą ciało Mieszka I. 

Wiek chrzcielnicy jest datowany na połowę X wieku. 

Odkryto ją w czasie wykopalisk w podzie- miach 

pierwszej Chrześcijańskiej Świątyni na Ostrowie 

Tumskim / Poznań / Na ruinach pierwszej świątyni stoi 

dzisiejsza Katedra Poznańska



"My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła od 

Mieszka I i Bolesława Chrobrego. My stamtąd 

jesteśmy! I zawsześmy o tę Polskę dbali, żeby się 

trzymała. Tu się poczęła polska państwowość".

św. Papież Jan Paweł II

słowa wypowiedziane w Poznaniu w 1997 r.
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