
 

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI 

Chrzest Polski to wydarzenie historyczne. 14 kwietnia 966 r. to jedna z najważniejszych dat w 

historii naszego kraju – rozpoczęła jego chrystianizację i dała początek państwowości. W 

środę (14.04) będziemy obchodzili 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Wagę 
wydarzenia warto podkreślić, wywieszając tego dnia flagę w barwach narodowych. 

 

CHRZEST MIESZKA I – Obraz Jana Matejki 

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 

r. 279 posłów zgodziło się (przeciw było 125), że upamiętnienie chrztu przez Mieszka I jest 

sprawą ważną.  W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 

kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego 

wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą 
obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego 

narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa 

Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w 

historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. 

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze 

powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

Chrzest księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia odbył się w Wielką Sobotę 966 r. i 

miał doniosłe znaczenie dla przebiegu integracji plemion polskich pod władzą Piastów i 



kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Przyczynił się do trwalszego 

zespolenia młodego organizmu państwowego. Małżeństwo Mieszka I z czeską księżniczką 
Dobrawą było wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z Czechami. Dzięki tej 

decyzji rozbity został sojusz czesko-wielecki, który zagrażał naszym ziemiom. Dołączyliśmy 

do wspólnoty chrześcijańskiej, ale także ułożyliśmy sobie relacje z silnymi sąsiadami. W 

owym czasie droga do silnej i humanitarnej Europy prowadziła przez chrzest.  

Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Struktury i dostojników 

Kościoła można było wykorzystać do zadań państwowych. Przez chrzest i proces 

chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.  

Wraz upływem lat na polskich ziemiach wykształciło się państwo z własnym językiem, 

kulturą i tradycją. Choć mieliśmy różne trudności, byliśmy atakowani przez sąsiadów, to 

jednak wciąż jesteśmy na mapie Europy. Polacy nie wstydzą się swoich korzeni i biało-

czerwonych barw. Najmłodsze państwowe Święto Chrztu Polski do krzewienia patriotyzmu i 

edukacji historycznej. 
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