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Uchwała nr XIII/364/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 
 
w sprawie:  przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2016 w Wielkopolsce  

        Rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski  
 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., 

poz. 431), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
1. Ogłasza się rok 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 

2. Stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. Rocznicy 

Chrztu Polski, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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     Załącznik do uchwały nr XIII/364/15 
      Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
      z  dnia 21 grudnia 2015 r. 

 
 

 

Stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2016 w Wielkopolsce  

Rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski 

 

 

Rok 2016 to rok 1050. Rocznicy przyjęcia chrztu przez naszego pierwszego historycznego 

władcę – księcia „Mieczysława” – Mieszka I i jego dwór. Wydarzenie to przez swój charakter i 

paneuropejskie znaczenie, w nowy, symboliczny i polityczny sposób połączyło mieszkańców 

ziem położonych w zlewiskach Odry, Warty, Wisły i Bugu z europejskim kręgiem 

kulturowym.  

Chrzest księcia Mieszka miał miejsce w przestrzeni, którą od ok. 1000 roku zaczęto 

nazywać Polonią, później  Poloniae Maioris – Wielką Polską. W dokumencie Dagome iudex z około 

991 roku została ona natomiast określona jako civitas Seghnense - „państwo gnieźnieńskie” - 

obejmujące w swych historycznych ramach obszar Wielkopolski,  dominium księcia Mieszka, 

który mocą tego dokumentu poddał pod opiekę Stolicy Apostolskiej.  

Jak przekazują nam źródła i ugruntowywana przez wieki tradycja, symboliczny chrzest 

Polski miał miejsce w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Gall Anonim w swojej kronice 

napisał, że dzięki roztropności Mieszka, który tak jak w dzieciństwie wyzwolony ze ślepoty, 

przejrzawszy, już jako roztropny i przewidujący władca, po zaślubieniu czeskiej księżniczki 

Dobrawy przyjął chrzest, który go i jego poddanych uwolnił ze ślepoty i ciemności pogaństwa i 

dał im w zamian jasność i prawdziwość nowej wiary, a Polska, jak później napisał Mistrz 

Wincenty zwany Kadłubkiem, przemieni[ła] się w szlachetną winorośl.  

Kulturowe i cywilizacyjne znaczenie owego symbolicznego aktu stało się w dziejach 

naszego państwa i narodu drogą, którą szły dziesiątki pokoleń, budujących podstawy kulturowe                   

i tożsamość naszego Państwa. Szczególne znaczenie miało to w trudnych momentach naszych 

dziejów, kiedy Polska traciła niepodległość. Praktycznie cały dorobek materialny i duchowy, 

budowany w różnych wymiarach przez całe tysiąclecie, ma swoje korzenie w decyzji Mieszka                    

z 966 roku.  

Mając na względzie potrzebę stałego ugruntowywania pamięci o naszych historycznych 

początkach – o wszystkich tych, którzy budowali podstawy naszego dziedzictwa kulturowego, 

strzegli i bronili naszych granic, jako ich spadkobiercy, a jednocześnie twórcy dzieł, które 

przekażemy następnym pokoleniom, jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do upowszechniania 

wiedzy o naszej tożsamości i kulturze. Pragniemy, by przy tej okazji popularyzowano wiadomości 

i pamięć o tym niezwykłym wydarzeniu i aby rok 2016 ukazał szczególne miejsce i rolę 

Wielkopolski w dziejach naszego kraju i Europy. 

 

Autorem treści jest prof. dr hab. Andrzej Wyrwa  

 


