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PROTOKÓŁ NR XVII/16 

XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski 

z 11 kwietnia 2016 r. 

 

XVII Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się  

11 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.  

Sesja Sejmiku WW została zwołana z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski.  

Przed otwarciem posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odśpiewana 

została „Bogurodzica”.  

Ad. 1. Otwarcie XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Obrady otworzyła Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodnicząca SWW stwierdziła quorum na sali. W obradach XVII 

Uroczystej Sesji SWW wzięło udział 32 radnych, według listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście.  

Ad. 2. Hymn Polski. 

Odśpiewanie hymnu państwowego.  

Ad. 2. Powitanie gości i przedstawienie porządku Sesji – Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk powitała wszystkich przybyłych gości na XVII 

Uroczystą Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności: Ekscelencję, 

Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski, Posłów na Sejm RP, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Posłów do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzystów z Ziemi Wielkopolskiej 

minionych kadencji. Przewodnicząca powitała również Przewodniczących Sejmików 

Województw z Markiem Mazurem reprezentującym Sejmik Województwa Łódzkiego  

i obecnie pełniącym funkcję przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików 

Województw RP, Wicewojewodę Wielkopolskiego Marlenę Maląg oraz Wicemarszałków 

Województw RP. Serdecznie powitała licznie przybyłych samorządowców z całego 

województwa wielkopolskiego: prezydentów miast, starostów z Lechem Janickim Starostą 

Powiatu Ostrzeszowskiego, Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa 



 3 

Wielkopolskiego, wójtów i burmistrzów  oraz przewodniczących i radnych rad miast, 

powiatów i gmin województwa wielkopolskiego. Przewodnicząca w sposób szczególny 

powitała gościa specjalnego prof. dr hab. Hannę Kóčkę-Krenz z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Zofia Szalczyk powitała także Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, obecnych i byłych 

Radnych Województwa Wielkopolskiego, rektorów wielkopolskich uczelni, przedstawicieli 

świata nauki i oświaty oraz przedstawicieli biznesu, kultury, duchowieństwa, organizacji 

społecznych i wielkopolskich mediów.  

PORZĄDEK OBRAD 

XVII UROCZYSTEJ SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

11 kwietnia 2016 r. /godz.12
00

/.  

Bogurodzica                                       

1. Otwarcie XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

2. Hymn Polski.    

3. Powitanie gości i przedstawienie porządku Sesji – Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk. 

4. Powołanie sekretarzy obrad. 

5. Wystąpienia okolicznościowe z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 

6. Wykład: „Znaczenie Wielkopolski w dziejach Państwa Polskiego” 

-  prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

8. Zamknięcie XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Część artystyczna. 

  Porządek obrad został przed sesją wysłany elektronicznie  radnym  oraz wręczony 

wszystkim gościom. 

Ad. 4. Powołanie sekretarzy obrad. 

Na sekretarzy obrad Przewodnicząca SWW powołała najmłodszych radnych: 

Mikołaja Grzyba i Karola Kozana.   
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Ad. 5. Wystąpienia okolicznościowe z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.  

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk 

powiedziała, że w historii każdego państwa i narodu są daty, które mają wymiar symboli,  

a rok 966, w którym  Mieszko książę Polski przyjął chrzest, jest niewątpliwie jedną  

z najważniejszych dat dla Polski. Zwróciła uwagę, iż chrzest  i erygowanie niezależnego 

biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami Europy i związały z zachodnim 

kręgiem kultury chrześcijańskiej, a Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim. 

Zacytowała prof. Tomasza Jasińskiego, który w  wydawnictwie przygotowanym na centralne 

uroczystości jubileuszowe pisze: „Chrzest to był dar dla naszego narodu, który oferował nie 

tylko wartości religijne. Przyjęcie chrztu spowodowało, że mogliśmy stać się beneficjentami 

1500-letniej historii greckiej i rzymskiej”. Podkreśliła, że Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego, doceniając wyjątkowe znaczenie aktu Chrztu Polski, ustanowił rok 2016 

rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Przypomniała, iż stosowne stanowisko w tej sprawie 

radni WW przyjęli jednogłośnie podczas grudniowej Sesji Sejmiku WW. Zaznaczyła, że 

kwietniowa XVII Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z udziałem, tak 

dostojnych gości i przedstawicieli samorządów gmin i powiatów naszego Regionu jest 

poświecona upamiętnieniu tego jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej 

Ojczyzny i stanowi inaugurację uroczystości państwowych poświęconych 1050 rocznicy 

Chrztu Polski. Następnie Przewodnicząca Zofia Szalczyk poprosiła o zabranie głosu przez 

Marszała Województwa Wielkopolskiego  Marka Woźniaka.  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zacytował zapis  

z kroniki krakowskiej, jednego z pierwszych pisanych dokumentów polskiej historii: „W roku 

pańskim 965 Dąbrówka z Czech poślubiła Mieszka, księcia polskiego, który to Mieszko  

w następnym roku przyjął chrzest”. Powiedział, że wydarzenie to stało się fundamentem 

Państwa Polskiego i wprowadziło je do kręgu chrześcijańskiej Europy, dając ziemiom 

rządzonym przez Mieszka I bezpieczeństwo granic, podstawy rozwoju i możliwości 

korzystania z bogactwa kultury łacińskiej. Zaznaczył, iż przyjęcie chrztu stawiało Mieszka I 

na równi z innymi ówczesnymi władcami europejskimi, wzmacniało jego autorytet i dawało 

możliwość tworzenia strategicznych sojuszy. Podkreślił, że pomimo postępu badań 

archeologicznych, wciąż nie można określić jednoznacznie, czy Mieszko I przyjął chrzest  

w Poznaniu, Gnieźnie, czy na Ostrowie Lednickim. Dodał, iż bezspornym jest fakt, że 

nastąpiło to w granicach historycznych Wielkopolski. Wspomniał, że obchody  

1050. Rocznicy Chrztu Polski są okazją do przypomnienia genezy wydarzeń, które 
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zadecydowały o miejscu Polski w Europie i budowie naszej narodowej tożsamości w oparciu 

o religię chrześcijańską. Zdaniem Marszałka dla Wielkopolan jest to źródło dumy i ogromne 

zobowiązanie, aby chronić, pielęgnować i ukazywać liczne ślady początków polskiej 

państwowości zachowane na naszej ziemi. Powiedział, iż mieszkańcy Wielkopolski chcą, aby 

kojarzyła się ona nie tylko z nowoczesnym, otwartym na świat regionem, ale także miejscem, 

z którego wszyscy pochodzimy. Zaznaczył, że decyzja o przyjęciu chrztu przez Mieszka I 

miała zarówno charakter religijny, jak i polityczny. Jak podkreślają badacze 

najwcześniejszych dziejów Polski - świadczyła ona o sile władcy i wiedzy o otaczającym go 

świecie. Dodał, iż książę władający ziemiami w zlewiskach Odry, Warty, Wisły i Bugu, 

decydując się przyjąć chrzest za pośrednictwem Czechów, miał ściśle określone, 

dalekowzroczne cele, związane z budową silnego i niezależnego państwa, łączącego plemiona 

słowiańskie. Podkreślił, że wprowadzenie chrześcijaństwa na ziemiach rządzonych przez 

Mieszka I następowało stopniowo, zastępując stare pogańskie wierzenia. Najwcześniej 

następowało to w miastach, znacznie później we wsiach, a proces ten miał charakter 

ewolucyjny i trwał kilka wieków. Wspomniał, iż jak podkreślają liczni badacze,  

w odróżnieniu od wielu innych krajów, chrystianizacja na ziemiach Polan nie opierała się na 

sile, lecz przekonywaniu mieszkańców do nowej wiary i wskazywaniu na płynące z niej 

korzyści. Dodał, że ta szczególna rola przypadała duchownym – nowej wykształconej elicie, 

która pojawiła się wraz z chrześcijaństwem. Powiedział, iż budowane coraz częściej  

z kamienia klasztory i kościoły stały się  nie tylko ważnymi ośrodkami życia duchowego, ale 

także kulturowego i naukowego, a upowszechnienie w Polsce języka łacińskiego rozszerzyło 

możliwości korzystania z dorobku średniowiecznej Europy. Duchowni sprowadzili do Polski 

również nowoczesne uprawy roli i hodowli zwierząt, rozpowszechnili system melioracji  

i nowe narzędzia. Zaznaczył, że wraz z chrześcijaństwem pojawiła się nowa koncepcja świata 

i obecności w nim człowieka, zmiana obrzędowości pogrzebowej, nowe sposoby mierzenia 

czasu, przedmioty związane z liturgią oraz architektura kościelna. Marszałek Województwa 

zacytował profesor Zofię Kurnatowską, piszącą, że „organizacja ówczesnego kościoła 

pokrywała się z formującym się modelem organizacyjno-terytorialnym ówczesnego państwa”. 

Podkreślił, iż zastosowanie surowca skalnego w budownictwie wprowadziło nowe narzędzia  

i zawody, a nad Wartę dotarli mistrzowie wywodzący się ze średniowiecznej Italii, Turyngii, 

Saksonii. Zdaniem Marszałka Marka Woźniaka, chrystianizacja stała się ogromną siłą 

napędową rozwoju, istotnym skokiem cywilizacyjnym, a świadczy o tym tekst kronikarza 

Thietmara, który tak opisał przyjazd cesarza Ottona III, w roku 1000, do grobu Świętego 

Wojciecha w Gnieźnie: „Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością  przyjmował 
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wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj, aż do Gniezna…”. Dodał, że 

Gniezno było już wówczas głównym ośrodkiem chrześcijańskiego państwa, a wizyta Ottona 

III stała się dla Bolesława Chrobrego okazją do zademonstrowania swojej potęgi. Powiedział, 

iż trudno się dziwić zaskoczeniu współczesnych, ponieważ cesarz przybywał do kraju w ich 

pojęciu barbarzyńskiego, leżącego na krańcach ówczesnego cywilizowanego świata  

i towarzysząca mu świta nie spodziewała się zobaczyć murowanych palatiów i imponujących 

świątyń chrześcijańskich. Zaznaczył, że w budowaniu  naszego wyobrażenia o początkach 

Państwa Polskiego nie pomogą źródła pisane, gdyż ich nie ma, istnieją jednak materialne 

świadectwa tych czasów. Zapewnił, iż Ziemia Wielkopolska wciąż kryje wiele skarbów  

i tajemnic, ponieważ przeszłości nigdy nie odkrywa się do końca. Marszałek Marek Woźniak 

powiedział, że czcząc 1050. rocznicę chrztu Polski, czcimy historię naszego państwa i jego 

rozwoju w kręgu kultury chrześcijańskiej, a kwietniowa Uroczysta Sesja Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego jest okazją do refleksji nad tym, co nas ukształtowało. Dodał, 

iż dla Wielkopolan to także okazja do zastanowienia, jakie znaczenie ma dla nas fakt, że to 

tutaj, na tych ziemiach, wszystko się zaczęło. Jak sprostać wyzwaniom, które niesie 

przyszłość, aby tego dorobku nie zmarnować. 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk podziękowała Marszałkowi Województwa za 

wypowiedź i poprosiła o wystąpienie  Metropolitę Poznańskiego Księdza Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego.  

Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącą Zofią Szalczyk oraz 

Marszałkowi Markowi Woźniakowi, który osobiście zaangażował się w przygotowania 

obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Odniósł się do wypowiedzi Marszałka 

Województwa i powiedział, że chrzest Polski miał miejsce 100 lat przed chrztem Mieszka I. 

Poinformował, iż w ramach Państwa Wielkomorawskiego i tradycji cyrylometodiańskiej do 

chrztu księcia doszło prawdopodobnie w Krakowie lub w Wiśle. Dodał, że  

w archeologii nie ma wielu pozostałości po tej tradycji. Zdaniem Metropolity Poznańskiego 

do  czasu upadku Państwa Wielkomorawskiego, przed chrztem Mieszka I tradycja 

chrześcijańska docierała do nas  w ten sposób. Podkreślił, iż misja tradycji chrześcijańskiej 

pochodziła z Moraw, a nie z Czech. Zaznaczył, że w ok 940 roku zaczęło się kształtować 

tutejsze Państwo Polan. Powiedział, że nie można przejść obojętnie nad dokonaniami Państwa 

Pogańskiego, gdyż Państwo Polan pochodzi właśnie od władców pogańskich. Poinformował, 

iż pradziad Mieszka I rozpoczął budowanie silnego Państwa Polan, a chrzest nie zniszczył tej 

tradycji tylko uwydatnił przekazane wartości. Dodał, że po 940 roku powstał cykl budowy 
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wielkich 18 grodów na terenie Wielkopolski. Podkreślił, iż moment, w którym Mieszko I 

zdecydował się na chrzest i poślubienie Dobrawy zmieniło bieg dziejów i dało silne podstawy 

do państwowości Polan. Poinformował, że w dniu 10 kwietnia br. uczestniczył w obchodach 

rocznicowych Chrztu Polski w Pradze w Bazylice św. Jerzego. Wspomniał, iż dowiedział się 

podczas tych obchodów, iż Dobrawa i jej młodsza siostra Mlada były kształcone w szkole 

zakonnej benedyktynek w Regensburgu. Zdaniem Metropolity Poznańskiego Mlada 

przeniosła tradycję z Regensburga do Pragi, gdzie powstał pierwszy Klasztor Benedyktynek 

oraz Bazylika Romańska, w której spoczywa prababka Dobrawy św. Ludmiła. Powiedział, że 

zarówno Dobrawa jak i Mlada miały silne formacje religijne i były uformowane na wzór 

zakonny. Zaznaczył, iż nie mogły one związać się z poganinem, gdyż w tamtych czasach 

poganin nie mógł zasiadać do stołu z chrześcijaninem. Metropolita Poznański Stanisław 

Gądecki sądzi, że Dobrawa w Gnieźnie skopiowała Pragę. Dodał, iż w Pradze zostały 

wybudowane Klasztor Marii Panny i Kościół św. Jerzego, a w Gnieźnie Kościół 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego oraz Kościół św. Jerzego. 

Poinformował, że wszystkie powyższe instytucje przetrwały do dnia dzisiejszego. Podkreślił, 

iż w Poznaniu tradycja ta poszła w kierunku pierwszego biskupstwa, czyli tytułu św. Piotra. 

Powiedział, że tradycja  św. Piotra i Pawła wywodzi się dopiero z XIX wieku, natomiast tytuł  

św. Piotra zrodził się za Biskupa Jordana i wtedy powstały pierwsze biskupstwa na tych 

terenach. Metropolita Poznański podziękował za podjęcie inicjatywy uczczenia  

1050. Rocznicy Chrztu Polski, gdyż świadczy to o dużych powiązaniach z Czechami. Jego 

zdaniem Czesi również oczekują podkreślania ich związku z Polanami. Zaznaczył, iż moment 

ten jest przełomowy, ponieważ nie jest to tylko przejście z jednej religii do drugiej, ale 

przejście od czci stworzenia do czci stwórcy, co jest charakterystyczne tylko dla 

chrześcijaństwa. Powiedział, że chrzest był najważniejszy momentem w dziejach naszej 

ojczyzny.  Dodał, że obecnie Unia Europejska chce sprowadzić religię do kwestii prywatnej  

i przekreślić wartości chrześcijańskie, które są tak ważne dla naszej Ojczyzny. Zdaniem 

Metropolity Poznańskiego należy sobie zadać pytanie, czy warto?  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk podziękowała Metropolicie Poznańskiemu 

Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za taki wyjątkowy przekaz dla 

uczestników dzisiejszego spotkania.  
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Ad. 6. Wykład: „Znaczenie Wielkopolski w dziejach Państwa Polskiego” 

-  prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk powiedziała, iż Apel Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski rozpoczyna się słowami  

Jana Pawła II skierowanymi do młodzieży w 1997 roku w Poznaniu: „…my jesteśmy stąd, 

skąd się Polska zaczęła”. Dodała, że idąc za tym ważnym przesłaniem w programie  

XVII Sesji SWW umieszczony został wykład, poprzez który ukazana ma zostać szczególna 

rola Ziemi Wielkopolskiej i Wielkopolan w tworzeniu Państwa Polskiego i historii Polski. 

Poinformowała, iż wykład pt. „Znaczenie Wielkopolski w dziejach Państwa Polskiego” 

wygłosi prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz. Wspomniała, że profesor kieruje Zakładem 

Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i jest wybitnym 

znawcą zagadnień związanych z początkami Państwa Polskiego i kultury tego okresu. 

Powiedziała, że profesor Hanna Maria Kóčka-Krenz przez wiele lat prowadziła badania 

terenowe nad średniowiecznymi zespołami osadniczymi w Górze i na Ostrowie Tumskim. 

Dodała, iż na Ostrowie Tumskim dokonała ona odkrycia rezydencji pierwszych Piastów  

z II połowy X wieku wraz z kaplicą pałacową ufundowaną przez księżną Dobrawę. 

Przewodnicząca poprosiła o wygłoszenie wykładu.  

Prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz powiedziała, że chce pokazać skutki 

przyjęcia chrześcijaństwa przez księcia Mieszka I. Wspomniała, iż prof. Henryk 

Samsonowicz nazwał wiek X wiekiem długim uwypuklając rozciągłość w czasie procesów 

prowadzących do utworzenia Państwa Polskiego. Dodała, że w źródła pisane o czasach 

średniowiecznych są bardzo skromne dlatego z pomocą przychodzą archeolodzy, ponieważ 

przechowywane w ziemi świadectwa materialne tamtych czasów pozwalają prześledzić 

zmiany zachodzące w osadnictwie Wielkopolski na terenie której Piastowie utrwalili 

panowanie swej dynastii. Zaznaczyła, iż centra osadnicze w Wielkopolsce w okresie 

przedpaństwowym kumulowały się w południowo-zachodniej Wielkopolsce a ich wyrazem 

było pojawienie się tutaj wielu niewielkich ośrodków grodowych. Podkreśliła, że  

w początkach X wieku można zaobserwować wyraźną zmianę, Ziemia Kościańska zaczęła 

pustoszeć, a pierwotne ośrodki były niszczone. Dodała, iż następnie wiele nowych grodów 

zaczęło powstawać na tzw. Ziemi Gnieźnieńskiej, zaczyna się tam pojawiać kolonizacja. 

Powiedziała, że takie szczególne miejsce na tym terenie jest wyznaczone tzw. grodami 

centralnymi, które kumulowały się w centrum Wielkopolski nad Wartą. Poinformowała, iż 

władca mógł sprawować swoje funkcje osobiście w grodach oddalonych o 30-40 km. 

Zaznaczyła, że rozwój tych ośrodków zawdzięczamy już poprzednikom Mieszka I, ale to on 
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dokonał ostatecznego rozwoju tych ośrodków przebudowując je z niewielkich 

jednoczłonowych zespołów do miejsc składających się z kilku członów rozdzielonych 

wałami. Podkreśliła, iż gród, który szczególnie doświadczył rozwoju za czasów Mieszka I to 

Poznański Gród na Ostrowie Tumskim. Profesor Hanna Maria Kóčka-Krenz opowiedziała 

krótką historię rozwoju Grodu Poznańskiego. Powiedziała, że gdy Mieszko I zlecił budowę 

swojej rezydencji założył także powstanie przy niej pierwszej na Ziemiach Piastowskich 

świątyni. Dodała, iż budowla ta była przygotowywana w związku z chęcią poślubienia 

chrześcijańskiej księżniczki Dobrawy. Profesor opisała wystrój świątyni (malowidła, obraz 

mozaikowy, naczynia liturgiczne). Poinformowała, że na terenie badanego Grodu 

Poznańskiego znalezione zostały pozostałości relikwiarzy. Wspomniała, iż powyższa 

świątynia jest wyjątkową budowlą, ponieważ łączy potrzeby liturgiczne i miejsca pochówku. 

Podkreśliła, że dla osób, które zdecydowały się za przykładem księcia Mieszka I przyjąć 

chrzest, Biskup Jordan podjął kolejny wysiłek – postawienie budynku na potrzeby misji. 

Profesor Hanna Maria Kóčka-Krenz  powiedziała, iż w ówczesnym czasie chrześcijaństwo 

było religią dostępną dla elity. Dodała, że chrzest Mieszka I rozpoczął proces chrystianizacji. 

Zaznaczyła, iż kolejnym przejawem działalności było wybudowanie w Grodzie Poznańskim 

pierwszej Katedry dla Ziem Polskich, którą uznaje się za miejsce sprawowania liturgii przez 

następcę Biskupa Jordana – Biskupa Ungera. Wspomniała, że Katedra jest także miejscem, 

które uważa się za mauzoleum pierwszych piastowskich władców. Katedra Poznańska była 

budowana z myślą o szerszym gronie chrześcijan. Podkreśliła, iż Mieszko I wiele inwestował 

w Gród Poznański, który pełnił funkcje polityczne, religijne oraz militarne. Poinformowała, 

że poza budowlami monumentalnymi były wznoszone także świątynie drewniane. 

Powiedziała, iż największą inwestycja Ostrowa Lednickiego była rezydencja książęca. 

Zaznaczyła, że powstawanie baptysteriów na chrzty dorosłych było konsekwencją przyjęcia 

chrztu przez księcia Mieszka I. Podkreśliła, iż Bolesław Chrobry wiele inwestował w Gród 

Gnieźnieński. Potrzeby religijne początkowo były skromne. Dodała, że Gród Poznański  

i Gnieźnieński posiadały największe budynki sakralne – Katedry, natomiast w pozostałych 

grodach świątynie były mniejsze. Profesor Hanna Maria Kóčka-Krenz  wspomniała o grodzie 

w Gieczu, Kaliszu. Powiedziała, że utworzono niezależną organizację kościelną dla Ziem 

Polskich, której centrum stanowiło Gniezno. Zaznaczyła, iż konsekwencją Zjazdu 

Gnieźnieńskiego w 1000 roku było uzyskanie przez Bolesława Chrobrego korony i od tej 

pory Ziemie Polskie przez krótki czas zyskały pierwszych królów. Wspomniała o Przemyśle 

II, po którym do tej pory przetrwało godło naszego Państwa wzięte z jego pieczęci 

majestatycznej. Przypomniała postać księdza Jakuba Wujka – jezuity, który przełożył Biblię 
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na język polski. Poinformowała, że na Ziemiach Wielkopolskich (Piastowskich) działał  

i urodził się Wojciech Bogusławski, który był założycielem Teatru Narodowego. Podkreśliła, 

iż na terenie Wielkopolski żył Jan Józef Wybicki herbu Rogala (autor słów polskiego hymnu 

narodowego – Mazurka Dąbrowskiego). Przybliżyła osobę Dezyderego Chłapowskiego. 

Powiedziała o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, które przyczyniło się do przyłączenia 

Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego. Zaznaczyła, że ponad 1000 lat temu 

na Ziemi Wielkopolskiej został położony solidny fundament pod polityczną, gospodarczą, 

społeczną i kulturową aktywność Wielkopolan. Na koniec przypomniała słowa  

św. Jana Pawła II mówiącego do młodzieży zgromadzonej na poznańskim placu Mickiewicza 

„…wszystkim mówcie: my jesteśmy z Poznania, 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”.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk podziękowała za przygotowanie i wygłoszenie 

wykładu.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050. rocznicy Chrztu 

Polski.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk powiedziała, że tekst apelu z okazji 1050. Rocznicy 

Chrztu Polski odczyta Radny Jerzy Kado, który jest radnym Województwa Wielkopolskiego 

od 2007 roku oraz radnym seniorem.  

Radny Jerzy Kado odczytał tekst apelu z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk zaproponowała, aby Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego przyjął powyższą uchwałę wraz z apelem z okazji 1050. Rocznicy Chrztu 

Polski poprzez aklamację.  

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął przez aklamację uchwałę w sprawie 

przyjęcia apelu z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.  

Ad. 8. Zamknięcie XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk powiedziała, że należy zgodzić się ze słowami 

księdza arcybiskupa metropolity Gnieźnieńskiego – Prymasa Polski Wojciecha Polaka, iż 

„Troskliwe odkrywanie znaczenia duchowych wydarzeń, które przed wiekami   miały miejsce 

na ziemi Piastów  i dały początek polskiej państwowości, może pomoc w wychodzeniu 

naprzeciw wyzwaniom, jakie współcześnie stoją przed ojczyzną, w obecnym kształcie Europy 



 11 

i świata. Godność osoby ludzkiej i chrześcijański uniwersalizm przekraczają bowiem 

wszelkie ramy, granice i podziały”. Zaapelowała, aby doświadczenie wyniesione  

z kwietniowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku służyło lepszemu sprostaniu nowym wyzwaniom, 

jakie stoją przed samorządami Wielkopolski, a także przyczyniło się do umacniania 

wspólnoty samorządowej w naszym Regionie i kraju. Dodała, że 1050 –letnia historia 

chrześcijaństwa na ziemiach polskich to zarazem 1050 lat naszej kultury i historii polskiej 

muzyki. Poinformowała, iż najstarszy znany muzyczny zabytek średniowiecznej spuścizny – 

Bogurodzicę – usłyszeliśmy na wstępie kwietniowej Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Powiedziała, że kolejne epoki także znaczone były arcydziełami, spośród 

których kilka zostanie przypomnianych w części artystycznej Uroczystości.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk 

zamknęła XVII Uroczystą Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji 

poświęconą 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 

W części artystycznej uroczystości przybyli goście usłyszeli: Agnus Dei z „Polskiego 

Requiem” Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu chóru a cappella pod dyrekcją Mariusza 

Otto, „Prząśniczkę” Stanisława Moniuszki  (M. Mych Nowicka (sopran), O. Skrok – 

fortepian), deklamację fragmentów „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II w wykonaniu  

L. Wojtaszaka. Poloneza As – dur Fryderyka Chopina zagrał Jacek Kortus. Wystąpili także 

uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława 

Karłowicza (Dudziarz Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Lidi Wiśniewskiej oraz Scherzo 

Tarantele Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Michała Sieńko). Na koniec wybrzmiały 

fragmenty Oratorium „Quo vadis?” Feliksa Nowowiejskiego (baryton – Jerzy Mechliński, 

chór i orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Macieja Wielocha. Koncert poprowadził 

Krzysztof Szaniecki.  

 

Protokół sporządziła:  

Patrycja Burakowska 


