
Tablica I

Chrzest 966
 U ŹRÓDEŁ POLSKI

 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z bezpłatną 

aplikacją Chrzest 966. Na tablet lub smartfona 

można ją pobrać bezpłatnie z 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji wybierz tryb ZWIEDZAJ lub SKANUJ. 

Opcja ZWIEDZAJ umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi informacjami związanymi 

z tematyką wystawy. Są one dostępne w postaci nagrania, jak i tekstu. Wybór opcji 

SKANUJ umożliwia przeczytanie lub odsłuchanie dodatkowych informacji 

o wybranym, oznaczonym kodem QR zabytku lub zagadnieniu. W tym celu 

należy zeskanować kod lub wpisać towarzyszącą mu liczbę.

Czytanie opisów w aplikacji ułatwia opcja powiększenia liter. 

Aplikacja Chrzest 966 zawiera nagrany przez wolontariuszy przewodnik audio, który 

pomoże osobom niewidomym i niedowidzącym w zapoznaniu się z tematyką wystawy. 

Aby skorzystać z przewodnika audio, należy po uruchomieniu aplikacji wybrać 

SKANUJ, a następnie skierować kamerę smartfona lub tabletu na 

lub wybrać z klawiatury numer 1.
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 Gdzie we wczesnym 
średniowieczu żyli Słowianie03
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ziemie przyłączone 
za panowania Mieszka I

zasięg Państwa 
Gnieźnieńskiego

Ziemie leżące w dorzeczu Odry i Wisły w czasach powstawania państwa 
polskiego zamieszkiwały liczne plemiona słowiańskie. W centrum 
Wielkopolski żyli Polanie, na czele których stanęli władcy z rodu Piastów. 
Pod rządami tej dynastii rozpoczęta została ekspansja, która w ciągu 
X wieku doprowadziła do powstania państwa polskiego.

W latach 60. X wieku pojawił się pierwszy historyczny władca z tego 
rodu, Mieszko I. Granice Polski pod koniec jego panowania poznajemy 
dzięki dokumentowi zwanemu Dagome	iudex.

Polska i jej sąsiedzi 
w połowie X wieku

Tablica II

[FAZA I] Około 940 roku na Górze 
Lecha, czyli wyniesieniu oblanym 
wodami jezior, powstał gród 
książęcy. Nieopodal, na północnej 
części tego wzgórza znajdował się 
kamienny kurhan będący 
najprawdopodobniej centrum 
kultu pogańskiego.

[FAZA II] Po przyjęciu 
chrześcijaństwa gród 
rozbudowany został w kierunku 
północnym. Na miejscu kurhanu 
powstała siedziba księcia wraz 
z kaplicą. Na pierwszym 
podgrodziu za panowania księcia 
Mieszka I zbudowany został 
kościół, w którym po kilkanastu 
latach złożone zostały relikwie 
św. Wojciecha.

[FAZA III] Na przełomie X i XI 
wieku powiększona została 
północna część grodu. Wokół 
Gniezna rozwijały się otwarte 
osady pełniące względem grodu 
funkcję zaplecza gospodarczego. 
Z czasem zyskały na znaczeniu 
i zostały otoczone wałem 
obronnym. Powstał w ten sposób 
trzeci człon grodu.

[Faza IV] W pierwszej połowie 
XI wieku Gniezno ponownie 
rozszerzyło się w kierunku 
południowym, zyskując czwarty 
człon grodu.

Jedna z belek tworzących 
gnieźnieński wał ozdobiona 
została rzeźbą głowy dzika 
(lub barana). Ukształtowany 
w ten sposób element wału miał 
najprawdopodobniej znacznie 
magiczno-obronne. Drzewo, 
z którego wykonano tę belkę, 
ścięte zostało około roku 1000.

 

 

W połowie lat 60. X wieku Polska zetknęła się na zachodzie z ziemiami podporządkowanymi władcom 
z dynastii ottońskiej. Rządzone przez nich Cesarstwo Niemieckie było we wczesnym średniowieczu 
najpotężniejszym państwem łacińskiej Europy. Godność cesarska dawała Ottonowi i jego potomkom 
prymat wśród władców Europy, a potęga Niemiec pozwalała narzucać władzę sąsiednim krajom.

Połabie, czyli ziemie położone między Łabą a Odrą, zamieszkiwały liczne plemiona słowiańskie. 
Ze zmiennym powodzeniem władzę i religię chrześcijańską starało się narzucić im Cesarstwo. 
Największą siłą dysponowali zamieszkujący północne Połabie, przywiązani do religii pogańskiej 
Wieleci.

Małopolska i Śląsk w połowie X wieku należały do Czech, którymi władała, chrześcijańska 
od kilkudziesięciu lat, dynastia Przemyślidów. Czesi zmuszeni zostali do uznania zwierzchnictwa 
cesarzy niemieckich.

Pod koniec IX wieku obszary Niziny Panońskiej zajęły koczownicze plemiona węgierskie. 
Ich członkowie zaniechali z czasem najazdów na sąsiednie kraje i utworzyli własne państwo, 
przyjmując za panowania wladców z dynastii Arpadów chrześcijaństwo w obrządku łacińskim.

Kijów był stolicą potężnego państwa Słowian wschodnich Rusi. Chrześcijaństwo w obrządku 
wschodnim napływało doń z Bizancjum, co zaowocowało przyjęciem przez Włodzimierza Wielkiego 
chrztu w 988 roku. Rozszerzanie władzy Piastów na kolejne terytoria śledzić można, analizując przebudowę sieci grodów 

na terenie Polski. Najważniejsze z nich powstały w pierwszych dziesięcioleciach X wieku na obszarze 
ziemi gnieźnieńskiej będącej centrum państwa pierwszych Piastów. Były to: Gniezno, Poznań, Giecz, 
Ostrów Lednicki, Grzybowo. W grodach tych najczęściej przebywał podróżujący po kraju książę 
i jego dwór. Były one centrami administracyjnymi, a po przyjęciu chrześcijaństwa także kościelnymi 
młodego państwa polskiego. Z czasem charakterystyczne „piastowskie” grody powstawały w kolejnych 
częściach Polski, będąc wskaźnikiem podporządkowania ich władzy wielkopolskiej dynastii.

Gród to wczesnośredniowieczna osada 
otoczona wałem obronnym. Wał był 
skomplikowanym układem bali drewnianych 
(najczęściej dębowych) wypełnionym 
mieszaniną piasku i gliny. Wysokość wałów 
sięgała 10-12 metrów. Ich wzniesienie 
wymagało olbrzymiej ilości materiału 
(przede wszystkim drewna), pracy wielkiej 
liczby ludzi i sprawności organizacyjnej. 
Potężne fortyfikacje Gniezna czy Poznania 
dowodzą siły władzy Piastów, którzy zdolni byli 
do wzniesienia tak wymagających konstrukcji. 
Skalę prac niezbędnych do budowy wałów 
obronnych wielkopolskich grodów pokazuje 
fakt, że w ich rezultacie w tej części Polski 
wytrzebiono lasy dębowe!

 Wał grodu i belka z rzeźbą 
głowy dzika – opis zabytku06

 Co sprawiło, że Wielkopolska 
stała się kolebką Polski05

 Co Europa zawdzięcza 
„wiekom ciemnym”07 Jak powstawały państwa 

słowiańskich sąsiadów Polski04

Rozwój grodu 
w Gnieźnie:

 Gdzie we wczesnym 
średniowieczu żyli Słowianie03



Przed przyjęciem chrześcijaństwa Słowianie nie znali pisma, nie mogli 
zatem opisać swych wierzeń i dlatego niewiele dziś na ten temat wiemy.
Wyobrażenia religijne Słowian poznajemy dzięki opisom, których 
autorami byli najczęściej duchowni chrześcijańscy niechętni wierzeniom 
pogańskim. Nie poświęcali im wiele uwagi i często ukazywali w złym 
świetle. Ważnych informacji na temat religii Słowian dostarczają też 
zabytki  archeologiczne.

Przed przyjęciem chrześcijaństwa Słowianie wierzyli w wielu bogów 
oraz liczne istoty nadprzyrodzone niższego rzędu. Cześć oddawano 
też siłom przyrody, duchom przodków i licznym pomniejszym istotom 
nadnaturalnym bliskim życiu codziennemu ówczesnych ludzi.

Wierzenia 
Słowian

 

W okresie przedchrześcijańskim najprawdopodobniej ponadregionalną czcią 
cieszyła się gnieźnieńska  Góra Lecha, czyli strome wzgórze położone wśród jezior 
i bagien. Na jego szczycie znajdował się kamienny kurhan otoczony rowem. 
Archeolodzy odnaleźli tam ślady składania ofiar, rytualnych ognisk i uczt. 
Pięć wieków po przyjęciu chrztu przez Mieszka I Jan Długosz napisał, że w czasach 
przedchrześcijańskich „wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, 
do której pielgrzymowano ze wszystkich stron”.

Najprawdopodobniej wznosząc swą siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie 
pogańskiego sanktuarium, Piastowie wykorzystali jego religijne znaczenie, 
by wzmocnić dzięki temu swą władzę polityczną.

W rzece Zbrucz na terenie dzisiejszej Ukrainy odnaleziony został niezwykły, 
mierzący ponad 2,5  metra kamienny posąg. Przedstawia jednego z najważniejszych 
bogów Słowian - Świętowita o czterech obliczach. Badacze uważają, że posąg ten 
ilustruje model wszechświata Słowian wschodnich: w górnej części sferę bogów, 
w środkowej świat ludzi, a w dolnej zaświaty.

Brązowa figurka konika pochodzi 
z jedenastowiecznego Wolina. 
Koń był zwierzęciem poświęconym 
Świętowitowi. Specjalny rumak służył 
kapłanom do wróżb, a nocą miało 
jeździć na nim samo bóstwo.

 

 

W ścianach i fundamentach najstarszych 
kościołów wzniesionych na Pomorzu 
Zaodrzańskim i Rugii zauważyć można 
wtórnie wykorzystane kamienne płyty 
z wyobrażeniami postaci. Część badaczy 
uważa, że są to wizerunki  słowiańskich 
bogów, Świętowita lub Jarowita.

Zwyczaj malowania jajek sięga korzeniami 
czasów przedchrześcijańskich. Już dla 
pogańskich Słowian pisanki były symbolem 
życia, umieszczano je pierwotnie 
w grobach.

 W co wierzyli 
pogańscy Słowianie 08

 Gdzie i jak czczono 
dawnych bogów 09

 Animacja przedstawiająca 
kurhan na Górze Lecha 10

Tablica III



Źródłem informacji o wydarzeniach z przeszłości są dla badaczy zarówno 
wszelkie zapiski z dawnych epok, jak i pochodzące z przeszłości przedmioty.  
Skromna liczba źródeł historycznych, jakimi dysponują badacze powoduje, 
że na wiele pytań dotyczących chrztu Mieszka I odpowiedzieć trzeba: 
„nie wiadomo”, „być może” lub „najprawdopodobniej”. Wszystkie źródła 
pisane dotyczące panowania pierwszego historycznego księcia Polski 
zmieściłby się bowiem na jednej stronie dzisiejszej gazety. Zapiski o chrzcie 
Mieszka I stanowiłyby zaś jedynie wycinek takiej strony. 

O konwersji polskiego księcia zwięźle informują nas najstarsze polskie 
roczniki, sprowadzając się do opatrzonego datą roczną zdania o chrzcie 
księcia Mieszka I, przybyciu do niego Dobrawy i narodzinach ich syna 
Bolesława. Pozornie bogatszy opis okoliczności tych wydarzeń zawarty 
został w kronikach biskupa merseburskiego Thietmara i nieznanego nam 
z imienia mnicha benedyktyńskiego, zwanego Gallem Anonimem. 

O chrystianizacji Polski informują nas także zabytki archeologiczne. Są nimi 
relikty architektury murowanej, takie jak palatia, czyli siedziby władcy, czy 
kościoły. W Poznaniu i na Ostrowie Lednickim archeolodzy odkryli obiekty 
interpretowane jako baseny chrzcielne. O działalności chrześcijańskich 
duchownych świadczą również przedmioty związane z liturgią. Ważnym 
wyznacznikiem chrystianizacji ludności jest też zmiana dotychczasowego 
obrządku pogrzebowego.

Źródła wiedzy 
o Chrzcie Polski

Mesco	dux	baptizatur to zdanie pochodzące z najstarszego fizycznie 
zachowanego źródła pisanego dotyczącego chrztu polskiego władcy. 
Znajduje się w powstałym w pierwszych dziesięcioleciach  XII wieku 
tzw. „Roczniku świętokrzyskim dawnym”.

 

Prosty drewniany krzyż wręczany 
nowo ochrzczonym. Ten odkryty został 
w jedenastowiecznych warstwach 
grodu gdańskiego.

 Jakie źródła archeologiczne 
mówią o chrystianizacji Polski11

Stauroteka, to odnaleziony 
na Ostrowie Lednickim relikwiarz 
w kształcie równoramiennego krzyża 
przeznaczony do noszenia na szyi. 
Pierwotnie zawierał relikwie 
Krzyża Świętego. 

 Stauroteka lednicka – 
opis zabytku  12

 Co o chrzcie Mieszka I 
mówią źródła pisane 13

 

We wczesnym średniowieczu pisano na pergaminie, czyli specjalnie 
przygotowanej skórze cielęcej. Był to materiał bardzo trwały, ale jednocześnie 
kosztowny. Atrament w różnych kolorach uzyskiwano z mieszaniny naturalnych 
składników. Pisano za pomocą odpowiednio przygotowanego, naostrzonego 
specjalnym nożykiem ptasiego pióra. Akapity rozpoczynano niekiedy inicjałami, 
czyli powiększonymi względem pozostałych, szczególnie ozdobnymi literami. 
Tworzenie ksiąg było bardzo pracochłonne i wymagało użycia kosztownych 
materiałów, niekiedy nawet złota, co czyniło je bardzo cennymi.

Językiem Kościoła, nauki i kultury była łacina. Pierwsze zdanie po polsku, które 
zachowało się do naszych czasów, zapisano dopiero trzy stulecia po chrzcie 
Mieszka I!

Tablica IV



Napis na pieczęci głosi „REGINA RICHEZA”, 
czyli „królowa Rycheza”. Pieczęć ta należała 
do córki palatyna reńskiego, która na początku 
drugiego dziesięciolecia XI wieku została żoną 
Mieszka II. Zawarcie tego małżeństwa było 
wielkim sukcesem dyplomatycznym Bolesława 
Chrobrego i oznaczało wywyższenie rodu Piastów 
poprzez wejście w krąg rodziny cesarskiej.

Wydaje się, że nie powinniśmy traktować decyzji polskiego księcia o przyjęciu 
chrztu wyłącznie w kategoriach rezultatu „chłodnej” politycznej kalkulacji. 
Sprawny polityk, jakim był Mieszko I, z pewnością dostrzegał korzyści płynące 
z przyjęcia chrześcijaństwa. Nie wyklucza to jednak nawrócenie się na nową 
wiarę. Wrażenie na polskim księciu mogły wywrzeć sukcesy jego chrześcijańskich 
sąsiadów, przypisywane wsparciu udzielanemu im przez chrześcijańskiego Boga. 
Na wyobraźnię ówczesnych ludzi silnie oddziaływała monumentalna, murowana 
architektura kościelna, piękno liturgii i bogactwo wyposażenia świątyń 
chrześcijańskich. Przykładem może być złoty kielich opata  benedyktyńskiego 
z XI wieku.

Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Mieszko I przyjął 
chrzest. Na przeszkodzie stoi  szczupłość źródeł historycznych z tego 
okresu. Wydaje się, że decyzja o chrzcie polskiego księcia mogła być 
motywowana zarówno czynnikami natury politycznej, jak i religijnej.

 

 

Decydującą siłą na wczesnośredniowiecznym 
polu bitwy byli tak zwani pancerni. To wojowie 
doskonale wyszkoleni i wyposażeni w kosztowny 
ekwipunek. Jeździli konno, chroniły ich hełmy, 
kolczugi i tarcze. Walczyli włóczniami, mieczami 
i toporami. Oddział takich właśnie pancernych, 
reprezentujących znaczną siłę bojową, jako 
pomoc  dla swego świeżo ochrzczonego zięcia 
przysłał Bolesław Srogi, książę Czech. Ibrahim 
ibn Jakub napisał o pancernych, że „setka [ich] 
znaczy tyle co dziesięć setek innych [wojów]”.

Krzyżyk ten wykonany został 
w warsztacie wielkomorawskim 
w końcu IX stulecia. Archeolodzy 
odnaleźli go w warstwach grodu 
wrocławskiego z drugiej połowy 
X wieku – może być śladem najstarszej 
chrystianizacji Śląska.

Na miniaturze znajdującej się w pochodzącym 
z około 1000 roku ewangeliarzu z Reichenau 
przedstawiono cztery postacie kobiece 
w trakcie składania hołdu cesarzowi. Uosabiają 
one prowincje odrodzonego Cesarstwa 
Rzymskiego. Postacie te są równej wielkości, 
co ilustruje wizję Ottona III, w ramach 
której Bolesław Chrobry jako przywódca 
Słowiańszczyzny jest równy godnością 
władcom pozostałych części Imperium.

 Czy Mieszko obawiał się 
niemieckiego „parcia na Wschód”14

 Czy Polsce zagrażali słowiańscy 
pobratymcy zza Odry 15

 

 Czy chrzest Mieszka był pierwszym 
„wejściem Polski do Europy”16

 Czy Mieszko zaufał potędze 
chrześcijańskiego Boga17

 Czy o przyjęciu chrztu zadecydowała 
polityka wewnętrzna Mieszka I18

Tablica V

Dlaczego Mieszko I 
przyjął chrzest? 



Mieszko I z rodu Piastów to pierwszy w pełni historyczny władca 
Polski. „Historyczny”, czyli taki, o którym dysponujemy wiarygodnymi 
informacjami.

Początki życia Mieszka I giną w mrokach dziejów, nie znamy ani 
daty jego urodzin, ani roku objęcia władzy. Wiemy za to, że był 
utalentowanym dowódcą, sprawnym organizatorem i skutecznym 
politykiem. Wkrótce po objęciu władzy Mieszko zawarł sojusz 
z Czechami, przyjął chrzest i nawiązał kontakty dyplomatyczne 
z cesarzem Ottonem. Dzięki wzmocnieniu pozycji kraju na politycznej 
mapie Europy i potędze książęcej drużyny mógł pokonać Wolinian 
oraz margrabiego saskiego Hodona. Kolejnym sukcesem Mieszka było 
przybycie do jego kraju pierwszego biskupa już w 968 roku. Za rządów 
księcia Mieszka rozbudowywano w Polsce grody, w który władca 
ten fundował pierwsze kościoły.

Pierwszy historyczny książę Polski prowadził skuteczną, pragmatyczną 
politykę względem swych sąsiadów. O zasięgu dyplomacji Mieszka I 
świadczy małżeństwo jego córki Świętosławy z władcą szwedzkim 
oraz kontakty z papieżem w odległym Rzymie.

Uczta we wczesnym średniowieczu była nie tylko spożyciem posiłku, ale także 
wydarzeniem pozwalającym zamanifestować pozycję społeczną i sposobem sprawowania 
władzy. Dla gospodarza była doskonałą okazją do pokazania swej zamożności i hojności 
wobec gości. Zdaniem Thietmara, księżna Dobrawa właśnie podczas uczt na dworze 
Mieszka, dzięki swej dyplomatycznej zręczności łatwiej zyskiwała u niego posłuch, 
który umożliwił jej przekonanie męża do przyjęcia chrztu.

Tablica VI

Dobrawa pochodziła z czeskiego rodu Przemyślidów, była córką księcia Bolesława Srogiego. W 965 roku wyszła 
za mąż za Mieszka I, cementując w ten sposób sojusz polsko-czeski. Tradycja historyczna przypisuje jej bardzo 
ważną rolę w chrystianizacji Polski. Ze związku Mieszka i Dobrawy narodził się przyszły król Polski Bolesław 
Chrobry oraz Świętosława-Sygryda, królowa Szwecji i Danii.

Początkowo w nabożeństwach 
chrześcijańskich, odbywających się 
w nielicznych i niewielkich kościołach 
i kaplicach, uczestniczyli wyłącznie 
przedstawiciele elity ówczesnej 
Polski: książę, jego rodzina i osoby 
z najbliższego otoczenia.

pierwszy biskup Polski, Jordan

książę Mieszko I

 Czy Mieszko I był dobrym 
chrześcijaninem19

 Czy to Dobrawa była tak „dobra” jak głosi 
jej imię czy raczej „nad miarę bezwstydna”20

 Czy Dobrawa sprawiła, 
że Mieszko przyjął chrzest21

Mieszko 
i Dobrawa



Kronikarze wspominający o chrztach wczesnośredniowiecznych 
władców nie przytaczali szczegółów tych obrzędów. Działo się tak, 
gdyż zarówno autorzy tych relacji, jak i ich czytelnicy byli chrześcijanami 
i dobrze wiedzieli, jak przebiegał chrzest.

Współcześnie przebieg obrzędu chrztu we wczesnym średniowieczu 
poznajemy dzięki kościelnym instrukcjom z tego okresu. Niestety, źródeł 
takich brakuje dla X wieku, kiedy to chrześcijaninem został Mieszko I. 
Jednak dzięki względnej stałości liturgii jesteśmy w stanie określić 
przybliżony przebieg chrztu księcia Polski.

W dniu 
chrztu

Tablica VII

1. Przyjęcie chrztu  poprzedzał okres przygotowań, czyli katechumenat. W przypadku 
Mieszka, katechumenat poległ na uczestnictwie w okresie Wielkiego Postu w siedmiu 
mszach świętych odprawianych w środy i soboty. Towarzyszyły im nauki podstawowych 
prawd wiary oraz formuł potrzebnych do uczestnictwa w obrzędzie chrztu.

4. W baptysterium czekała na księcia duża kadź 
wypełniona poświęconą przez biskupa wodą. 
Po trzykrotnym zanurzeniu (lub tylko oblaniu) 
wodą biskup staranne wypowiedział do niego 
słowa: ego	te	baptizo	in	nomine	Patris	et	Filii	

er	Spiritus	Sancti, czyli: „ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 5. We wczesnym średniowieczu 

bezpośrednio po właściwym 
chrzcie biskup udzielał neo�cie 
bierzmowania, kreśląc świętym 
olejem znak krzyża na jego czole.

7. Po uroczystościach Mieszko, 
biskup i zaproszeni goście 
udawali się na ucztę, wszak 
przyjęcie chrztu poprzedzał 
trzydniowy post!

3. W dniu chrztu wcześnie rano Mieszko wziął kąpiel i ubrał nowe, białe szaty. 
Biskup udzielający mu chrztu poświęcił niezbędne oleje i wodę. Ceremonia 
wstępna rozpoczęła się w przedsionku świątyni, gdzie książę wyrzekł się 
szatana i praktyk pogańskich. Następnie duchowni ze śpiewem wprowadzili go 
do wnętrza świątyni, gdzie Mieszko złożył chrześcijańskie wyznanie wiary.

2. Ojciec chrzestny przedstawił 
Mieszka jako tego, który pragnie 
„szczerze i bez żadnych ukrytych 
myśli stać się wyznawcą Chrystusa”.

 6. Kolejnym etapem ceremonii był udział 
w uroczystej mszy świętej. W jej trakcie 
Mieszko przystąpił do trzeciego tego dnia 
sakramentu – Komunii Świętej.

 Kiedy odbył się 
chrzest Mieszka I22

 Jak mógł wyglądać 
obrzęd chrztu w 966 roku24

 Gdzie miał miejsce 
chrzest polskiego władcy23

 Kto udzielił 
Mieszkowi I chrztu25

 Kto był ojcem 
chrzestnym Mieszka I26

 Jakie imię chrzestne 
przyjął polski książę27



Wschód Zachód

Datę roku 966 uznać możemy za Chrzest Polski tylko jeśli wydarzenie 
to utożsamimy z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I, członków 
jego rodziny i przedstawicieli elity kraju. Chrystianizacja ludu, 
stanowiącego zdecydowaną większość mieszkańców ówczesnej Polski, 
była natomiast procesem rozciągniętym w czasie, trwającym przez całe 
wczesne średniowiecze. W okresie panowania Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego kler był bowiem na tyle nieliczny, że nie mógł objąć opieką 
duszpasterską wszystkich poddanych pierwszych Piastów. Stało się 
to możliwe dopiero wraz z rozbudową sieci parafialnej w Polsce 
w XIII wieku.

Rok 966: 
chrzest Mieszka 

czy Chrzest Polski?

Tablica VIII

Wśród pogańskich Słowian 
powszechnym obrządkiem 
pogrzebowym było ciałopalenie. 
Ciała zmarłych poddawano 
kremacji a prochy umieszczano 
w glinianych urnach stawianych 
na niewielkich kurhanach 
lub słupkach.

Bursztynowy młot Thora i chrześcijański krzyżyk 
wykonano we wczesnośredniowiecznym 
Gdańsku. Przedmioty o znaczeniu kultowym 
związane z różnymi religiami wytwarzano 
niekiedy w tych samych warsztatach. Może to 
świadczyć o przenikaniu się świata pogańskiego 
i chrześcijańskiego oraz przedsiębiorczości 
ówczesnych rzemieślników!

Dla ścisłej elity państwa: władcy i jego rodziny, 
biskupów i arcybiskupów, istniała możliwość 
pochówku wewnątrz kościołów, ceniona 
ze względów religijnych, jak i prestiżowych. 
W podziemiach gnieźnieńskiej katedry zachowały 
się pozostałości okazałego murowanego grobowca 
z początku XI wieku. Pochowano w nim ważną 
osobistość ówczesnej Polski, być może pierwszego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Radzyma Gaudentego.

Świadectwem chrystianizacji ludności danego terytorium była zmiana 
obrządku pogrzebowego. W następstwie przyjęcia chrztu przez Mieszka I jego 
poddani stopniowo zaczęli składać ciała zmarłych do grobów. W wyniku tej 
zmiany powstały w drugiej połowie X wieku pierwsze cmentarzyska zwane 
rzędowymi. Charakteryzowały się szeregowym układem grobów, w których 
zmarłych grzebano na linii wschód - zachód. 

W centrum katedry poznańskiej 
znajdowały się dwa grobowce, 
w których najprawdopodobniej 
pochowani zostali Mieszko I 
i Bolesław Chrobry.

Pogańską spuścizną była wiara 
w magiczną moc niektórych 
przedmiotów, czyli amuletów. 
Miały one chronić noszące je 
osoby przed urokami, czarami 
i zapewniać pomyślność.

 Co wydarzyło się 
w roku 96628

 Jak przebiegała 
chrystianizacja Polski29

 Jak postępowano ze zmarłymi 
w czasach Mieszka I30



Jak informuje nas zwięzły przekaz rocznikarski, w roku 968 Polska 
zaczęła mieć biskupa. Miał on na imię Jordan. Jego pojawienie się 
w kraju już dwa lata po chrzcie Mieszka I było wielkim sukcesem 
polskiego władcy. Podnosiło międzynarodowy prestiż Polski i ułatwiało 
chrystianizację jego poddanych. 

Większość badaczy uważa, że Jordan był biskupem misyjnym, podległym 
bezpośrednio papieżowi. Alternatywny pogląd głosi, że stał na czele 
„klasycznej” diecezji ze stolicą w Poznaniu, podporządkowanej jednak 
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Następcą Jordana został Unger, który 
wcześniej był ważną postacią niemieckiego Kościoła. 

Ważna zmiana w Kościele polskim zaszła w marcu 1000 roku, gdy do 
znajdującego się w Gnieźnie grobu św. Wojciecha przybył młody cesarz 
Otton III. Ogłoszono wtedy powołanie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz 
podporządkowanie mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
Ograniczone do obszaru zachodniej Wielkopolski biskupstwo 
poznańskie Ungera zostało poddane bezpośrednio papiestwu.

Początki organizacji 
kościelnej w Polsce

Tablica IX

Scena przedstawia przybycia Ottona III do Gniezna. Młody 
cesarz, gdy tylko zobaczył kościół w którym złożono relikwie 
św. Wojciecha, dalszą podróż kontynuował boso. Do świątyni 
prowadzi go książę Bolesław Chrobry, a u wrót kościoła czeka 
biskup Unger. Za cesarzem niesione są złote okładziny ołtarza, 
cenny dar Ottona III dla gnieźnieńskiego kościoła.

Żywot św. Wojciecha od narodzin, przez 
męczeńską śmierć, aż do złożenia jego relikwii 
w Gnieźnie przedstawiono w końcu XII wieku 
na odlanych z brązu tzw. Drzwiach 
Gnieźnieńskich. Opowieść rozpoczyna się 
na dolnej kwaterze lewego skrzydła Drzwi 
sceną narodzin Wojciecha. Zilustrowano je 
w sposób nawiązujący do przedstawień Bożego 
Narodzenia w sztuce wczesnochrześcijańskiej. 
We fragmencie bordiury sąsiadującym z tą 
sceną dostrzec można zapowiedź przyszłych 
losów Wojciecha: wpleciony w wić roślinną 
myśliwy z psem biegnie za zającem. 
W średniowieczu był to symbol męczennika 
„polującego” na uciekającą duszę.

Arcybiskup Radzym Gaudenty pochodził 
z Czech, z możnego rodu Sławnikowiców. 
Towarzyszył swemu bratu Wojciechowi 
w licznych podróżach. W Prusach w roku 997 
był świadkiem jego męczeńskiej śmierci. 
W 1000 roku Radzym Gaudenty stał się 
zwierzchnikiem polskiego Kościoła jako 
arcybiskup gnieźnieński. 

Pastorał, czyli oznaka władzy 
kościelnej. Ten we wczesnym 
średniowieczu należał do 
arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
Pastorał ma postać długiej 
laski, którą wieńczy 
ślimakowato zawinięta 
krzywaśń. Zakończeniu tego 
egzemplarza nadano kształt 
główki bestii: smoka lub węża. 

Dwunastowieczny pierścień 
biskupi z szafirem odkryty 
przez archeologów w jednym 
z grobów znajdujących się 
w katedrze gnieźnieńskiej.

W podziemiach dzisiejszej katedry 
gnieźnieńskiej archeolodzy odkryli 
ślady pierwszego kościoła, który 
został w tym miejscu zbudowany 
przez Mieszka I. Była to rotunda, 
czyli świątynia wzniesiona na planie 
koła o średnicy około 9 metrów. Tam 
właśnie za panowania Bolesława 
Chrobrego złożone zostały relikwie 
św. Wojciecha.

 Co wiemy o pierwszych 
polskich biskupach31

 Dlaczego Czech został 
patronem Polski32

 Drzwi Gnieźnieńskie – 
opis zabytku 33

 W jakim celu cesarz 
Otton III przybył do Gniezna34



Drugim ważnym źródłem informacji o przebiegu i decyzjach podjętych 
w trakcie zjazdu gnieźnieńskiego jest opis zawarty w „Kronice polskiej” 
Galla Anonima. W przeciwieństwie do Thietmara, który skupił się na 
kościelnej stronie wizyty Ottona III w Gnieźnie, Gall Anonim akcentował 
raczej świeckie aspekty wydarzeń roku 1000. 

Tablica X

Pierwszy 
król Polski

Olśniony bogactwem i potęgą Bolesława 
Chrobrego cesarz Otton III miał zdaniem Galla 
Anonima powiedzieć, że: „nie godzi się (…) 
tak wielkiego męża, jakby jednego spośród 
dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz 
[wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski 
i uwieńczyć koroną”. Dla podkreślenia tych słów 
cesarz miał na głowie polskiego księcia umieścił 
swój diadem. Jednak wbrew przekonaniu 
kronikarza nie doszło wtedy do właściwej 
koronacji Bolesłąwa, a jedynie podniesienia 
jego rangi.

Denar Bolesława Chrobrego. Napis „BOLIZLAS DVX” oznacza „książę 
Bolesław”. Awers monety przedstawia uproszczony, schematyczny 
„portret” Bolesława Chrobrego. Celem mincerza nie było jednak 
wierne oddanie wyglądu księcia, a zamanifestowanie sprawowanej 
przez niego władzy. W tym względzie Bolesław wzorował się 
zapewne na denarach książąt saskich. Napis na rewersie „GNEZDVN 
CIVITAS” może sugerować, że moneta została wybita w związku 
ze zjazdem gnieźnieńskim.

W Wielkanoc, 18 kwietnia 1025 roku, 
w gnieźnieńskiej katedrze arcybiskup 
Hipolit namaścił Bolesława Chrobrego 
świętymi olejami i na jego głowie 
umieścił koronę królewską.

Włócznia św. Maurycego była bronią ceremonialną symbolizującą 
władzę cesarzy niemieckich. Jak głosi legenda, miała pierwotnie 
należeć do św. Maurycego, chrześcijańskiego męczennika żyjącego 
w III wieku. Cesarz Otton III wręczył w roku 1000 jej kopię 
Bolesławowi Chrobremu, jako symbol przyjaźni i w uznaniu siły 
polskiego władcy. Dla Galla Anonima dar ten był jednym z dowodów 
na wyniesienie Bolesława do godności królewskiej. 

 Co po stu latach pamiętano 
w Polsce o zjeździe gnieźnieńskim35

 Co oznaczały słowa i gesty 
cesarza Ottona III w Gnieźnie36  Ile czasu Bolesław Chrobry 

starał się o koronę38

 Włócznia świętego 
Maurycego – opis zabytku37



Przyjęcie chrztu przez Mieszka I oznaczało otwarcie Polski 
na osiągnięcia cywilizacyjne kręgu śródziemnomorskiego, z jego 
bogatą kulturą duchową i materialną oraz zaawansowaną organizacją 
społeczną.

Bardzo ważną rolę w przyjmowaniu tych rozwiązań w Polsce odegrał 
Kościół. Tworzenie jego struktur wymagało napływu z zagranicy 
nie tylko duchownych, ale i rzemieślników zdolnych wznosić murowane 
budowle. Trzeba też było pozyskać niezbędne wyposażenie kościołów: 
księgi, szaty i sprzęty liturgiczne oraz relikwie. 

Tablica XI

Skutki przyjęcia 
chrztu

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa na obszarze podległym władzy Mieszka I zaczęła pojawiać się architektura 
murowana. Budowle wznoszono z kamienia: początkowo z otoczaków lub płaskich płytek. Z czasem zaczęto 
wykorzystywać także ciosy kamienne, czyli starannie obrobione kostki. Elementy kamienne łączono 
przy pomocy wapiennej zaprawy. Do wzniesienia murowanej budowli trzeba było zatrudnić tzw. strzechę, 
czyli zespół wyspecjalizowanych rzemieślników (murarzy, kamieniarzy, cieśli i innych).

Tympanon to w architekturze półokrągłe pole umieszczone w górnej części ozdobnego wejścia do 
świątyni. Często ozdabiano go płaskorzeźbą, na przykład wizerunkiem władcy lub możnego 
symbolicznie ofiarującego ufundowaną przez siebie świątynię Chrystusowi. Ilustracja przedstawia 
tympanon rotundy św. Prokopa w Strzelnie. Wykonano go z piaskowca na przełomie XII i XIII wieku.

Wraz z przybyciem chrześcijańskich duchownych na stałe zagościła 
w Polsce umiejętność czytania i pisania. Pierwotnie znajomość 
pisma niezbędna była do sprawowania chrześcijańskiego kultu, 
lecz niebawem udowodniła swą przydatność w zarządzaniu 
państwem. We wczesnym średniowieczu pozostawała jednak – 
poza nielicznymi wyjątkami - domeną duchownych.

We wczesnym średniowieczu zapiski 
o charakterze bieżących notatek 
wykonywano na pokrytych warstwą 
wosku drewnianych tabliczkach. 
Narzędziem pisarskim był metalowy 
rylec, zwany stilusem. Litery kreślono 
przy pomocy jego ostrego końca, 
a spłaszczoną końcówką (w tym wypadku 
w kształcie dłoni) można było je zamazać. 
Przedstawiony na ilustracji rylec 
pochodzi z drugiej połowy XI wieku, 
odnaleziono go w Gieczu.

Dzięki badaniom archeologów możemy wyobrazić sobie, 
jak we wczesnym średniowieczu wyglądała gnieźnieńska 
katedra. Wnętrze imponującego, XII-wiecznego kościoła 
zdobiła rzeźbiona dekoracja kamienna pokrywająca łuki 
sklepienia, kolumny i portale. W oknach umieszczono 
wielobarwne witraże. Ściany katedry, zakrywając surowe 
ciosy kamienne, pokryto barwnymi malowidłami. 

Podłogę romańskiej katedry 
gnieźnieńskiej zdobiła 
mozaikowa posadzka. 
Wykonano ją ze szkliwionych 
płytek ceramicznych. 

 Jakimi drogami napływała 
do Polski kultura łacińska39

 Co łączy religię 
i architekturę40

 Posadzka romańska z katedry 
gnieźnieńskiej – opis zabytku41

 Kto we wczesnym średniowieczu 
potrafił czytać i pisać42




