
1

ks. dr hab. Henryk Olszar
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologii

966–2016
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(fragmenty)

Zagadnienie I: 
Rozwój chrześcijaństwa i struktur kościelnych w państwie Piastów

1. Początek intensywnego wzrostu znaczenia Polan, jednego z licznych pogańskich plemion sie-
dzących między Bałtykiem a Karpatami i Sudetami nastąpi około 940 roku. Potwierdza to Geograf 
Bawarski. Do państwa Mieszka I, o którym pisze Ibrahim ibn Jakub, żydowski handlarz i uczony, oraz 
wspomina kronikarz saski Widukind, przytaczając dramatyczne wydarzenia z 963 roku, dotrze od razu 
chrześcijaństwo łacińskie, co oznacza trwałe związanie z zachodnim kręgiem cywilizacyjnym. Chrzest 
Polski dokona się w Wielką Sobotę, 14 IV 966 roku, za pontyfi katu papieża Jana XIII i za sprawą księcia 
Mieszka I. Mówi o tym zapiska z Rocznika kapituły krakowskiej „DCCCCLXVI [anno post Christum 
nongenti sexaginta sex] Mesco dux Poloniae baptizatur”. Ów chrzest zauważają także biskup Thietmar 
z Merseburga i Gall Anonim w swoich kronikach. Piękną, barwną, literacką wizje chrztu Mieszka I po-
zostawia ks. Jan Długosz w drugiej księdze „Roczników czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego”.

2. Na podstawie dokumentu „Dagome iudex” (991/992) możemy określić granice państwa: Schi-
nesghe (Gniezno lub Szczecin), longum mare (Morze Bałtyckie), Bruzze (Prusy), Russe (Ruś), Craccoa 
(Kraków), fl umen Odera (rzeka Odra), Alemure (Ołomuniec Morawski lub Oława) i Milze (ziemia 
Milczan – tzw. Milsko z grodem Budziszynem). Z dokumentem wiążą się dwie teorie: 1) „Dagome 
iudex” to element walki o niezależność biskupstwa poznańskiego od arcybiskupstwa w Magdeburgu; 2) 
Zapiska ta stara się zabezpieczyć prawa do tronu dla synów Mieszka I, których matka jest Oda.

3. Inny papież Innocenty II 7 VII 1136 roku bullą protekcyjną „Ex commisso nobis a Deo” (zwaną 
„Bullą Gnieźnieńską” lub „Złotą Bullą Języka Polskiego”), wydaną w Pizie, gwarantuje w pełni pra-
wa metropolitalne arcybiskupów gnieźnieńskich. W bulli są polskie nazwy miejscowości i imiona 410 
osób, co zdaniem historyków języka polskiego otwiera epokę piśmienną Polski.

4. Dnia 23 IV 997 roku na pograniczu Polski i Prus zostanie zabity biskup praski Wojciech Sławniko-
wicz. Do jego grobu w Gnieźnie w 1000 roku uda się z pielgrzymką cesarz rzymski Otton III. W czasie 
tzw. zjazdu gnieźnieńskiego (1–15 III), legat papieski Robert – w obecności cesarza i księcia Bolesława 
I Chrobrego – dokona promulgacji bulli papieskiej, której zapis mówi o utworzeniu metropolii gnieź-
nieńskiej. W jej granicach znajdzie się archidiecezja gnieźnieńska z abp. bł. Radzimem-Gaudentym (ok. 
965–ok. 1010), czeskim benedyktynem i bratem św. Wojciecha, oraz diecezje: krakowska z bp. Poppo 
(?–1008) – Włochem lub Niemcem, wrocławska z bp. Janem (X/XI w.) – Włochem i kołobrzeska z bp. 
Reinbernem (Reinbergiem) z Hassegun (?–1015) – Niemcem.

5. 7–15 III 1000 – Pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie – Zjazd gnieźnieński 
(synod) – Otton III miał wizję wielkiego imperium zachodniego, w którym Słowiańszczyzna odgrywać 
miała niepoślednią rolę. Otton III myślał o wsparciu swego tronu ze strony silnego władcy polskiego. 
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W jego koncepcji cesarstwa polski sojusznik mógł zająć miejsce 
równorzędne Burgundii, Niemcom i Włochom. Cenny był też ze 
względów militarnych, siła wojsk Chrobrego była znaczna i je-
dynie Bolesław mógł powstrzymać napór pogańskich Słowian 
Połabskich, których ziemie oddzielały Polskę od Niemiec. Ot-
ton III przywędrował do Gniezna na wielki jubileusz Kościoła 
katolickiego. W 1000 r. chrześcijaństwo to już nie sama tylko 
Ewangelia głoszona przez garstkę nieznanych ludzi. Od setek lat 
Kościół zrósł się na Zachodzie z całym systemem praw i obycza-
jów, które wspierał i sankcjonował, przyczyniając się do rozwoju 
cywilizacji europejskiej, jej kultury duchowej i materialnej. Za-
dziwiająco łatwo przeżyła Polska chwilę zetknięcia ze światem 
zachodnim i już na progu nowego milenium stała się partnerem 
dla cesarskiej idei stworzenia wielkiej, chrześcijańskiej Europy. 
Oddawszy hołd szczątkom Świętego, cesarz włożył na głowę 
Bolesława I Chrobrego własny diadem i wręczył mu symbol 
władzy – włócznię św. Maurycego. Zatwierdził też arcybiskup-
stwo, w czym Polska wyprzedziła Czechy o trzy stulecia. Gest monarszy nie był właściwie koronacją 
i do dziś historycy spierają się o to, co właściwie w Gnieźnie zaszło. Pewne jest, że uznał cesarz Otton 
III księcia Bolesława I Chrobrego za samodzielnego władcę i mianował go „patrycjuszem cesarstwa 
rzymskiego”. Przypuszcza się też, że widział w polskim władcy swego namiestnika na Wschodzie. 
W tym czasie Polska miała prawdopodobnie około 1 miliona ludności, a jej obszar wynosił w przybli-
żeniu 250 tys. km2.

Zagadnienie XXIX: 
Jasnogórskie Śluby Narodu, peregrynacja, orędzie i Milenium

57. „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego” – Tekst został napisany przez kard. Stefana Wyszyńskie-
go, prymasa Polski w więzieniu w Komańczy. „Śluby” zostały uroczyście wygłoszone na Jasnej Górze 
26 VIII 1956 r. przy udziale około miliona wiernych. Rotę „Ślubów” odczytał bp Michał Klepacz peł-
niący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla Prymasa Polski 
leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał „Śluby” w miejscu swojego odosobnienia 
w Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Marii Okońskiej 
– od 1942 r. bliskiej współpracownicy prymasa i założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (zob. 
M. Okońska, Z misją do Komańczy, Warszawa, 2006). W październiku 1956 r. został zwolniony z uwię-
zienia w Komańczy (red.).

58. W czasie kazania na procesji Bożego Ciała w Warszawie prymas Wyszyński zapowiedział (20 VI 
1957) peregrynację po wszystkich parafi ach kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja 
była ważnym elementem przygotowań do Milenium Chrztu Polski. Idea peregrynacji kopii jasnogór-
skiego obrazu po Polsce sięga 1956 r. i wydarzeń związanych ze składanymi wówczas „Jasnogórskimi 
Ślubami Narodu”. „Matko przyjdź do nas! Matko bądź z nami!” wołały zgromadzone 26 VIII 1956 r. 
na Jasnej Górze tłumy, gdy obraz Matki Bożej niesiony był w procesji na Wałach. 

Pomnik Bolesława Chrobrego przed katedrą 
w Gnieźnie
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Ostatecznie zamysł peregrynacji przedstawiony został przez kard. Wyszyńskiego, już po uwolnieniu 
go z odosobnienia w 1956 r. W okresie Wielkiej Nowenny (w latach 1957–1966) kopia cudownego 
obrazu miała nawiedzić wszystkie polskie parafi e. W lutym 1957 r. jasnogórscy paulini rozpoczęli przy-
gotowywanie kopii. Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Leonardowi Torwirtowi. 14 V 1957 r. kopia obrazu poświęcona 
została w Rzymie przez papieża Piusa XII, który zaakceptował ideę peregrynacji.

Uroczystość rozpoczęcia Milenijnego Nawiedzenia odbyła się 26 VIII 1957 r. na Jasnej Górze 
w obecności całego Episkopatu Polski i wielkiej rzeszy pielgrzymów. Nastąpił wówczas m.in. obrzęd 
„pocałunku” czyli zetknięcia kopii obrazu z cudownym oryginałem. Peregrynacja po Polsce rozpoczęła 
się 29 VIII tr. od archikatedry warszawskiej. Mimo piętrzących się trudności ze strony komunistycz-
nych władz, do milenijnego 1966 r. kopia obrazu nawiedziła 10 polskich diecezji. 2 IX 1966 r. na trasie 
między Warszawą a Katowicami obraz został „aresztowany” przez funkcjonariuszy MO i przewieziony 
na Jasną Górę. Pilnowany tam był całodobowo przez milicję, która dodatkowo kontrolowała wszystkie 
pojazdy wjeżdżające i opuszczające Sanktuarium. Uwięzienie kopii obrazu trwało 6 lat. Peregrynacja 
jednak była kontynuowana. Od 4 IX 1966 r. Matka Boża nawiedzała polskie diecezje w symbolu pu-
stych ram, ewangeliarza i świecy.

Obraz powrócił na trasę nawiedzenia 18 VI 1972 r. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne za niezwy-
kle liczne łaski pierwszego Nawiedzenia – odnawianie życia sakramentalnego, małżeńskiego, pojed-
nania w rodzinach, deklaracje trzeźwościowe – odbyło się na Jasnej Górze 12 X 1980 r. Do tego czasu 
kopia obrazu nawiedziła ponad 8 tys. kościołów i kaplic w 7 150 parafi ach.

59. Z okazji zakończenia obrad II Soboru Watykańskiego biskupi polscy wystosowali „Orędzie” 
do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim (18 XI 1965). Stosunki między Polską 
a Niemcami, obciążone historią II wojny światowej, powodowały, że treść tego listu nabierała wyjąt-
kowego znaczenia. W obszernym orędziu przedstawiono polski punkt widzenia na temat doznanych 
od Niemców krzywd, ale także przypomniano chlubne karty w stosunkach polsko-niemieckich, by 
zakończyć stwierdzeniem, iż narodowi niemieckiemu też działa się krzywda. Biskupi zakończyli orę-
dzie historycznym już dziś apelem: „W tym najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, 
wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wyba-
czenia i prosimy o nie”. Na tle propagandowej nagonki związanej z orędziem władze PRL przygoto-
wały kolejne uderzenia w Kościół, a ich skutki odczuwano przez cały 1966 r. Słowa listu znalazły swój 
historyczny oddźwięk dopiero w 13 lat później podczas Conclave w X 1978 r.

60. Jasna Góra – centralne obchody 1000-lecia Chrztu Polski odbyły się na Jasnej Górze (3 V 1966). 
Świętowanie „Sacrum Millennium Poloniae” rozpoczęło się Eucharystią w katedrze gnieźnieńskiej 
dnia 14 IV 1966 r., jak się przyjmuje dokładnie 1000 lat od dnia przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Do 
uroczystości Polacy przygotowywali się poprzez „Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego” i przez 9 lat 
trwania Wielkiej Nowenny, rozpoczętej w 1957 r. i zakończonej uroczystościami w katedrze gnieźnień-
skiej w Wielką Sobotę 9 IV 1966 r.

Na centralne uroczystości milenijne miał przybyć Ojciec Święty Paweł VI, ale ze względu na sprze-
ciw władz nie doszło jednak do tej historycznej wizyty. Uczestnicy obchodów jasnogórskich mogli 
zobaczyć pusty tron papieski z portretem Ojca Świętego i wiązanką kwiatów. Na czas uroczystości le-
gatem papieskim został – z woli papieża Pawła VI – kard. Stefan Wyszyński. Mszy św. na Jasnej Górze 
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przewodniczył kard. Karol Wojtyła, zaś homilię wygłosił Prymas. Głównym momentem obchodów było 
odczytanie przez kard. Wyszyńskiego „Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”. Dalsze 
obchody milenijne odbywały się w kolejnych miastach Polski, między innymi w Krakowie, Gdańsku, 
Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku. Uroczystości kościelne były wielokrotnie zakłócane 
przez władze PRL, które obchodom religijnym przeciwstawiły program obchodów Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. To była walka o rząd dusz. Szykanowano wiernych, zabraniając wędrówki obrazu Matki Bo-
żej. W Rzymie władze PRL wbijały klin miedzy Prymasa a Stolicę Apostolską, co potwierdzała misja 
ambasadora Adama Willmanna, która miała na celu przekonanie abpa Agostino Casarolli’ego, architek-
ta nowej polityki wschodniej Watykanu wobec państw bloku komunistycznego, o dobrych intencjach 
rządu wobec Kościoła. Ale abp Casaroli poznał szybko hipokryzję władz PRL, bo prawdziwym celem 
polityki komunistów do Stolicy Apostolskiej było zmuszenie Kościoła do służalczości. Oczekiwano 
dezintegracji Episkopatu Polski, eliminacji kard. Wyszyńskiego, uznania praw władzy do wysuwania 
kandydatów na stanowiska biskupów, lojalności Kościoła wobec systemu totalitarnego i likwidacji „re-
akcyjnej” działalności hierarchii.

Zagadnienie XL: 
1050. rocznica Chrztu Polski

77. Widocznym znakiem jubileuszu we wszystkich kościołach są świece, które 25 listopada 2015 r. 
zostały przekazane biskupom diecezjalnym, uczestniczącym w rekolekcjach adwentowych na Jasnej 
Górze.

Centralne rocznicowe wydarzenia zaplanowane są w połowie kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie. To-
warzyszyć im będą liczne inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne. Obchody narodowe potrwają do 
listopada 2016 roku. Zdaniem przewodniczącego KEP (Konferencji Episkopatu Polski) „obchody tego 
historycznego jubileuszu muszą być przede wszystkim okazją do odnowy i pogłębienia świadomości 
chrzcielnej wszystkich wiernych w Polsce”.

Również program formacyjny dla młodzieży będzie odnosił się do przezywania sakramentów wta-
jemniczenia chrześcijańskiego. „Deo profi l” jest kontynuacją kończącego się w listopadzie projektu 
„Serce 2.0”. Jego celem jest ukazanie młodym ludziom kerygmatu wiary. Podczas organizowanych w 
kościołach celebracjach liturgicznych i spotkaniach formacyjnych nawiążemy do ogłoszonego przez 
papieża Roku Miłosierdzia i obchodzonego w polskim kościele 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Bardzo ważne będzie w tym roku też przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. W przygo-
towania do rocznicy Chrztu Polski wpisuje się X Zjazd Gnieźnieński. Tym razem międzynarodowe 
spotkanie katolików oraz chrześcijan różnych wyznań, polityków i intelektualistów odbędzie się 11–13 
marca 2016 r. pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”.

Częścią obchodów Jubileuszu w archidiecezji gnieźnieńskiej jest trwająca dziewięciomiesięczna no-
wenna, która nawiązuje do Wielkiej Nowenny kard. Stefana Wyszyńskiego, która przez dziewięć lat 
przygotowywała naród polski do milenijnych uroczystości 1966 roku. Głoszone w ramach nowenny 
katechezy chrzcielne przypominają, czym jest sakrament chrztu świętego, jakie są jego skutki i konse-
kwencje, jakie obowiązki mają rodzice i rodzice chrzestni.
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Do Wielkiej Nowenny nawiązuje też cykl debat „Raport jasnogórski 2016”, które co miesiąc organi-
zowane są w częstochowskim klasztorze ojców paulinów. Program debat nawiązuje do wielu ważnych 
i wciąż aktualnych zagadnień: wiary, rodziny, świętości życia, sprawiedliwości i miłości społecznej.

Projekt edukacyjny i materiały do szkolnych programów wychowawczych przygotował Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Związane z chrztem Polski materiały do nauczania historii na 
różnych poziomach edukacyjnych przygotowało zaś Narodowe Centrum Kultury (NCK).

W 2013 r. został podpisany list intencyjny, zgodnie z którym jubileuszowe obchody będą miały także 
wymiar ogólnonarodowy. 

Każdy dzień obchodów centralnych od 14 do 16 kwietnia 2016 roku będzie miał swój motyw 
przewodni. Słowem kluczowym pierwszego dnia będzie „łaska”, zaś symbolem – światło świecy. 
Słowem kluczem drugiego dnia będzie „wierność”, zaś symbolem – krzyż. W ostatnim dniu rocznico-
wych obchodów głównym motywem będzie „posłanie”, zaś symbolem – woda.

Rocznicowe obchody rozpoczną się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Pod-
czas mszy w katedrze gnieźnieńskiej, w czwartek 14 kwietnia, Episkopat będzie dziękować za Chrzest 
Polski. Po południu biskupi udadzą się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierw-
szych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej 
Polski. Tam, przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmi jubileuszowy dzwon, ogłaszając 
1050. rocznicę Chrztu Polski.

Na następne dwa dni obchody przeniosą się do Poznania. W piątek 15 kwietnia na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady Sejmu i Senatu oraz okolicznościowe 
przesłanie Zgromadzenia Narodowego. W tym samym miejscu zaprezentowane zostanie jubileuszowe 
oratorium skomponowane na zlecenie władz samorządowych. Wieczorem w katedrze poznańskiej od-
prawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem biskupów polskich oraz przedstawicieli Episkopatów 
z zagranicy. Następnego dnia, 16 kwietnia, w gmachu poznańskiego seminarium odbędzie się zebranie 
plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Potem zaplanowano dwa wydarzenia na Stadionie Miejskim 
(czyli poznańskiego Lecha): spotkanie ewangelizacyjne, które przygotowuje m.in. Zespół KEP ds. No-
wej Ewangelizacji, oraz Mszę św. Dopełnieniem Eucharystii, sprawowanej także przez przedstawicieli 
zagranicznych episkopatów, będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Podczas centralnych obchodów jubileuszowych planowane jest przekazanie symbolicznych krzy-
ży polskim katedrom. Krucyfi ksy wykonane będą z drewna dębowego – z pozostałości fortyfi kacji 
obronnych z początków państwa polskiego. „To drewno, czarny dąb był świadkiem i chrztu, i począt-
ków naszej państwowości”.

Niespełna miesiąc po kwietniowych uroczystościach centralnych, 3 maja 2016 r. na Jasnej Górze 
zostanie ponowiony Akt oddania Polski Matce Bożej, zaś na październik 2016 r. planowana jest jubile-
uszowa Pielgrzymka Narodowa wiernych z Polski do Rzymu.
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Pomnik Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie

Katedra gnieźnieńska
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Brama Ryba zwana BramąTrzeciego Tysiąclecia. Jej otoczenie jest ołtarzem nad jeziorem Lednica

Jezioro Lednica – na wyspie Ostrów Lednicki miejsce Chrztu Polski
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