
     Chrzest Polski, niezależnie od swego znaczenia religijnego, politycznego i kulturalnego, 
dla kolejnych pokoleń władców, możnych, dostojników kościelnych, a także kronikarzy, 
historyków, pisarzy, artystów i wielu innych zawsze był wielką inspiracją do różnych działań 
twórczych. Początki historycznych refleksji nad tym aktem znaleźć możemy m.in. 
w kronice Thietmara czy Galla zwanego Anonimem, który w bardzo barwny i symboliczny 
sposób, już z perspektywy ok. 150 lat od owej daty - Wielkiej Soboty 14 kwietnia 966 roku, 
pisał o tym wydarzeniu na kartach swego dzieła. Zanotował on tam m.in. parafrazując jego 
zapis, że dzięki roztropności księcia Mieszka, który tak jak w dzieciństwie wyzwolony ze 
ślepoty, przejrzawszy, już jako roztropny i przewidujący władca, po zaślubieniu czeskiej 
księżniczki Dobrawy (nazywanej też w źródłach i histografii Dąbrówką lub Dubrawą), przyjął 
chrzest, który go i jego poddanych uwolnił ze ślepoty i ciemności pogaństwa, dając 
w zamian jasność i prawdziwość nowej wiary. Choć do dzisiejszego dnia historycy 
wszystkich specjalności dyskutują nad dokładną datą i miejscem przyjęcia chrztu przez 
Mieszka nad tym samym wydarzeniem oraz jego kulturową i cywilizacyjną rolą, to nie ulega 
wątpliwości, że ów symboliczny gest stał się początkiem nowego etapu łączącego nasze 
ziemie z europejskim kręgiem kulturowym.  
 
Gall Anonim w pierwszej połowie XII wieku pisał na ten temat:  
 
„Pierwszy [...] książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla 
sławy jego i chwały w zupełności wystarczy [jeśli powiemy], że za jego czasów i przez niego 
Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie". 
 
„Dzięki [temu] szczęśliwemu związkowi z nią [jak pisał w XIII wieku Mistrz Wincenty 
zwany Kadłubkiem] topnieją lody niewiary i dzikie wino naszych pogan przemienia się 
w szlachetną winorośl" 
 
      Mimo różnych głosów medialnych źródła pisane podają bardzo rozbieżnie informacje na 
temat tego historycznego aktu. Odnośnie do miejsca chrztu Mieszka I znajdujemy w źródłach 
kilka propozycji, m.in.: Praga (informacja 
z Rocznika Traskiego i Rocznika Sędziwoja), Poznań ( Kronika Wielkopolska, informacja 
z końca XIII w.), Gniezno (informacja wg Długosza z XV wieku) itp. W historiografii 
natomiast stawiano też hipotezę, że miejscem tym mogła być Ratyzbona. Ze względu m.in. na 
chronologię tych zapisów informacje te są bardzo niewiarygodne i na ich podstawie 
absolutnie nie można tak jednoznacznie, jak się to często czyni, mówić o miejscu chrztu 
Mieszka. 
     Oprócz źródeł pisanych bardzo ciekawych pod względem naukowym wskazówek 
dostarczają nowe badania archeologiczno-architektoniczne i związane z nimi odkrycia 
obiektów sakralnych z elementami ich pierwotnego wyposażenia architektonicznego. 
W ich wyniku w nauce pojawiały się dalsze propozycje miejsca, w którym książę Mieszko 
miał przyjąć chrzest.  
        Po odsłonięciu obiektów architektonicznych w katedrze poznańskiej – domniemanego 
„basenu chrzcielnego” oraz odkrytych niedawno reliktów tzw. „kaplicy Dobravy”, 
podpierając się dodatkowo m.in. niezbyt wiarygodnym zapisem z Kroniki polsko-śląskiej, za 
miejsce chrztu Mieszka I wielu uważa Poznań.  
 
     W latach 1988–1989 w wyniku kompleksowych badań archeologiczno-architektonicznych, 
prowadzonych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy z historykami 
sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego działającymi pod kierunkiem profesor Klementyny 
Żurowskiej, w obrębie kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim odkryto m.in. „baseny 



chrzcielne”.  
Po ogłoszeniu wyników badań odkrycia te stały się wielką sensacją naukową, a jednocześnie 
przedmiotem wielorakich dyskusji. Jak wynika z obecnego stanu badań, opartego na 
wynikach badań archeologiczno-architektonicznych, badań z zakresu historii sztuki oraz 
specjalistycznych analiz z zakresu nauk fizyko-chemicznych, związanych z próbą określenia 
przybliżonej chronologii tych obiektów, z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić należy, 
że budowa kaplicy z basenami oraz wiele innych inwestycji inżyniersko-budowlanych na 
Ostrowie Lednickim miało miejsce przed przyjęciem chrztu przez Mieszka w latach 
sześćdziesiątych X wieku i następnych. Tak więc bardzo wiele wskazuje, że właśnie Ostrów 
Lednicki – rezydencjonalno stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, był też miejscem chrztu, 
gdzie na pewno już w pierwszych dniach chrześcijaństwa sakrament ten przyjęła elita 
dworska księcia, może łącznie z księciem Mieszkiem.  
 
Jeszcze w XV wieku Jan Długosz pisząc o jeziorze Lednica, w chorografii stanowiącej 
początek jego kroniki zanotował m.in.: „Lednica, znaczne jezioro w Wielkopolsce, położone 
koło miasteczka Pobiedziska, niemałą mające wyspę, na której, jak starzy wspominają raczej, 
aniżeli przekazują pismem, była ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra metropolitalna (co 
też ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla trudności dostępu 
przeniesiona do Gniezna”. 


