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 mrzópadająca w roku OMNS sómboliczna data chróstianizacji molski 
została upamiętniona licznómi publikacjamiN oraz imprezami naukoJ
wómi na terenie wielu miast na terenie całego kraju w jego historóczJ
nóch granicachI a więc również w siedzibach dwóch dawnóch metropolii 
– iwowie i w tilnieOK pómbolicznaI ponieważ o początkach tego proJ
cesu zachowało się mało źródełI co dało okazję do wósuwania wielu 
hipotezI w tóm również zgoła fantastócznóchK kie wiemóI gdzie nastąJ
pił chrzest ówczesnego władcóI jieszka f Eza granicą jego państwaI czó 
może w jednej z jego siedzibI na wóspie jeziora iednicaI w pobliżu 
głównego groduI dnieznaI w któróm són i następca neofitóI _olesław 
Chrobró założył w NMMM rK metropolięK kie kwestionowanó jest rokI 
odnotowanó przez rocznikiI jak również data zawarcia małżeństwa 
jeszcze trwającego przó pogaństwie księcia z córką czeskiego mrzemóJ
ślimóI chrześcijanką aobrawą Eaubravka jiseconim venit – VSRX jesco 
dux baptizatur – VSSFK aotóchczasowe dóskusje wśród historóków podJ
sumował – choć ich nie zakończółI dając impuls do dalszóch dociekańI 
eenrók Łowmiański E†NVU4F w ostatnim tomie liczącego T obszernóch 
woluminów dzieła moczątki molski oraz w stanowiącej jego uzupełnieJ
———— 
N ka przókład w podpoznańskiej lpalenicó historóczna rocznica stała się okazją do 
odnowienia po raz trzeci ufundowanego w dziesiątą rocznicę odzóskania niepodległoJ
ści pomnika Chróstusa i upamiętnienia tego wódarzenia RSJstronicową źródłową 
publikacjąK wobK wK a u d aI momnik kajświętszego perca mana gezusa w lpalenicyK 
lpalenica OMNTK 
O wobK Tyś z nami związał się przez chrzestK NMRM rocznica chrztu molskiK mraca zbioJ
rowaI redK pK k a b ó w a n i e cI AK m ę z i o łI ozeszów OMNTK 
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nie sóntezie oeligia płowian i jej upadek (wK sfJuff)K lgólnokrajowe 
obchodó w NMRM rocznicę zrekompensowałó w jakimś stopniu sótuację 
z NVSS rKI kiedó ówczesne władze państwowe utrudniłó w znacznóm 
stopniu uczczenie przez hościół rocznicó milenijnejI w tóm zapowieJ
dzianó przójazd do molski papieża mawła sfK  
 traz z chrztem władcó i jego otoczenia rozpoczął się trwającó 
kilka stuleci proces wópierania i zaniku staróch wierzeń pogańskich 
przez religię chrześcijańską w obrządku zachodnim a zarazem nastąpiło 
wejście państwa molan w krąg cówilizacji europejskiejK tśród publiJ
kacji upamiętniającóch rok VSS wóróżnia się pięknó album zatótułoJ
wanó stosunkom międzó molską i ptolicą Apostolską w ciągu minionego 
ponad tósiącleciaK wawiera on dokumentację wóstawó w juzeum 
karodowóm w ddańskuI udostępnionej zwiedzającóm w ciągu trzech 
miesięcó roku jubileuszowego Eod O4 lipca do OM października OMNS rKF 
t jej komitecie honorowóm obok przedstawicieli centralnóch i lokalJ
nóch władz państwowóch widnieją mK inK nazwiska pięciu kardónałów 
związanóch swómi urzędami ze ptolicą Apostolską oraz archiwistó 
i bibliotekarzaI mistrza mapieskich Celebracji iiturgicznóch i prefekta 
_iblioteki ApostolskiejK oedakcją naukową kierował spiritus movens 
całego przedsięwzięciaI dórektor _iblioteki mapieskiego rniwersótetu 
rrbanianum i mapieskiej _iblioteki jisójnej w tatókanie ksK jarek 
oostkowski EljfFI od dwóch dekad jedna ze znanóch postaci w „polJ
skim ozómie”PX autorami not katalogowóch bóli oenata _artnik EjuJ
zeum  iubelskieF  oraz  _ogdan  hościńskiI  eenrók  maner  i  bwa  TraJ
wicka Ejuzeum Archeologiczne w ddańskuK mrezentowane obiektó 
pochodziłó z kilkudziesięciu kolekcji publicznóch i prówatnóchI mKinK 
z archiwówI bibliotek i muzeów w tatókanieI hrakowieI tarszawieI 
trocławiuI moznaniuI ddańskuI iublinieI dnieźnieI hórnikuI hielJ
cach i na gasnej dórze w CzęstochowieK 
 ltwarcie wóstawó wiązało się z przójazdem do molski papieża na 
Światowe ani jłodzieżó w hrakowieK t słowie wstępnóm dórektor 
juzeum karodowego w ddańsku tojciech _onisławski napisał mK inKW 
lpowieść o tóm właśnie czasie historócznómI kiedó molska i tatókan 
prowadziłó ze sobą dialogI możemó prześledzić na wóstawie prezenJ
———— 
P gest on redaktorem fundamentalnego wódawnictwa „_ibliographia jissionaria” 
ukazującego się przó montificia _ibliotheca jissionaria w tatókanie K wobK tK jK w a J
r ę b c z a nI  molacy w tatykanieK fnstytucje i urzędy oraz molacy w nich pracującyK 
eistoria i współczesnośćI melplin OMM4I sK RN4 nK 
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tującej niezwókłe muzealia pochodzące z sześciu instótucji ptolicó 
Apostolskiej oraz muzeów narodowóch i muzeów archidiecezjalnóch 
naszego krajuK”  
 hsK jarek AK oostkowski w instruktównóm wprowadzeniu przópoJ
mniał założenia wóstawó pod hasłem iux ex lriente czóli Światło 
ze tschoduI która ukazówała polskie dokonania ewangelizacójne 
w ciągu ponad dziewięciu wieków w różnóch stronach świata a takżeW 
„tkład polskich mężów stanuI politóków i duchownóch w rozwój noJ
wożótnej buropó w jej trudnóch momentach dziejowóch EKKKF kaszóm 
zamierzeniem bółoI abó kontaktó molski ze ptolicą Apostolską ukazać 
poprzez określone postacieI które żyłó w konkretnej rzeczówistości 
historócznej i wócisnęłó znamię na historii owóch kontaktówK mrezentaJ
cja dokumentówI obiektów muzealnóch i archiwalnóch bez powiązania 
ich z konkretnómi osobami może co prawda przópomnieć jakieś wódaJ
rzenie historóczne ale brak pierwiastka personalnego umieszcza taki 
przedmiot jedónie w katalogu «suchóch» faktów historócznóchKKK”K 
 jimo tego zastrzeżenia o dominowaniu w programie ekspozócji 
ujęcia personalistócznego wópadnie zauważyćI że spojrzenie na jej 
temat poprzez postaci zostało zrealizowane przez twórców wóstawó 
w sposób wzorowóI ze zrozumieniem przógotowania zwiedzającóch 
o różnóm przógotowaniu i zainteresowaniachK monadto postacie zostaJ
łó umiejętnie wkomponowane w dokumentację archiwalnąI materiałó 
architektoniczneI dzieła sztuki sakralnej i bibliofilskiejK aobróm poJ
mósłem stało się wprowadzenie do programu malarstwa historóczneJ
go poprzez wóbrane obrazó pędzla najznakomitszego w molsce drugiej 
połowó ufu wK ich mistrzaI gana jatejkiI któróm powierzono – jak to 
określił w swoim znakomitóm wprowadzeniu do katalogu ksK jarek 
oostkowskiI kurator wóstawó – „rolę pomocniczego narratora”K w żalem 
też zaznaczółI że w stosunku do zamierzeń w toku realizacji trzeba 
bóło zrezógnować z części dzieł sztuki ze względu na ograniczone 
możliwości wóstawienniczeK t takiej sótuacji takie cenne oróginałó 
zostałó zastąpione przez szkice lub rósunki wstępneI a także przez 
kopie dziełI któróch nie można bóło sprowadzić do ddańska ze względu 
na zastrzeżenia konserwatorskieK  
 kiemniej jednak wóstawa zgromadziła ogromnó zbiór materiałówI 
reprezentatównóch dla tematu NMRMJlecia chróstianizacji molskiI w tóm 
prawdziwe perłó piśmiennictwa wczesnopiastowskiego – przede 
wszóstkim z tatókanu zdołano wópożóczóć regest Eoróginał się nie 
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zachowałF owianego legendą dokumentu aagome iudexI w któróm 
jieszko f pod koniec żócia przekazał swoje państwo pod opiekę ptoJ
licó ApostolskiejX wśród innóch pamiątek sprowadzonóch znad Tóbru 
znalazłó się dwa ornató przógotowane dla mawła sf na planowaną 
w NVSS rK pielgrzómkę do molski w tósięczną rocznicę jej chrztu – 
do niej wówczas nie doszło ze względu na brak zgodó władz pańJ
stwowóch na udział papieża w uroczóstościach milenijnóchK tśród 
krajowóch najcenniejszóch pamiątek z pierwszóch wieków państwoJ
wości monarchii miastów znalazłó się msałterz floriańskiI oocznik 
Świętokrzóski dawnó oraz hronika polska biskupa krakowskiego tinJ
centego zwanego hadłubkiemK 
 Część katalogową publikacji poprzedzają dwa tekstó o charakterze 
eseistócznómI nawiązujące do tematu wóstawóK Autorem pierwszego 
(eistoria molski krzyżem pisanaI sK OMJ4RF jest dr habK maweł wając ljfI 
z tódziału Teologicznego rniwersótetu Adama jickiewicza w moJ
znaniuI któró starał się nakreślić dzieje chrześcijaństwa i kulturó katoJ
lickiej na ziemiach polskich w minionóm tósiącleciuI ujmując wókład 
w następującóch punktachW moczątki Eod VSS rK do śmierci ostatniego 
króla z dónastii miastówI hazimierza tielkiego w NPTM rKFX ptulecia 
ZłoteI prebrne i Żelazne Eod unii molski z iitwąI czasó dónastii gagielJ
lonów i monarchów wóbieranóch podczas wolnóch elekcjiI do likwidaJ
cji w NTVR rK przez sąsiednie państwa niepodległości ozeczópospolitej 
lbojga karodówI złożonej z hrólestwa molskiego i tielkiego hsięstwa 
iitewskiegoFX „ldrodzenie w upadku” Ewiek ufuW molska pod zaboraJ
mi oosjiI mrus i austriackich eabsburgówX wiek uu – czasó po odzóJ
skaniu niepodległościI międzó f i ff wojną światowąI okupacja NVPVJ
NV4RI meandró politóczne w drugiej połowie ubiegłego stulecia do 
momentu odzóskania pełnej suwerenności w NVUV rKF Autor kończó 
odwołaniem się do wóbranego dosóć jednostronnie piśmiennictwaI 
które miało potwierdzić tezę o martórologicznóm charakterze tósiącletJ
nich dziejów hościoła w molsceK Takie ujęcie zawęziło nieco obraz 
bogató i wielostronnó jego miejsca w historii państwa i naroduK  
 iux ex lriente – molska działalność ewangelizacyjna EsK 4UJS4F to 
tótuł drugiego opracowaniaI EautorW dr habK tojciech hluj ljfI profeJ
sor rniwersótetu hardónała ptefana tószóńskiego w tarszawieF któJ
re zawiera w Aneksie wókaz polskojęzócznej literaturó misójnej z okreJ
su przedrozbiorowegoI opartó na pracó doktorskiej gK hępińskiegoI fdea 
misyjna w literaturze polskiej w latach NR8RJN8MM Etarszawa NVTVFK 
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Tekst ksK hluja został doskonale napisanó i zawiera kompetentnó obraz 
oddziałówania misójnego duchowieństwa na różnóch kontónentachK 
Autor nie zapomina też o misjonarzach świeckich i o dokonaniach taJ
kich postaciI jak lekarka tanda _łeńska ENVNNJOMN4FI która przez poJ
nad 4M lat pracowała wśród trędowatóch w Afróce i uhonorowana zoJ
stała mKinK najwóższómi polskimi odznaczeniami państwowómi a przez 
ptolicę Apostolską lrderem Świętego pólwestraK 
 ptronó od SS do PMP obejmuje hatalog tóstawóK gej struktura 
odpowiada obrazowi dziejów chrześcijaństwa w molsceI naszkicowaJ
nemu w tekście mawła wającaI choć dokumentacja zaprezentowana na 
ekspozócji wókracza – na szczęście – poza jednostronnó obraz historii 
cierpiącej i hościoła w cieniu martórologiiK rkazuje bogactwo kulturó 
katolickiej i jej wkład w dzieje cówilizacji powszechnej a z drugiej 
stronó toI co jej państwo miastów i gagiellonów cówilizacji powszechJ
nej zawdzięczaK 
 Część fW molska miastów VSSJNPTM Emoland under the miast aónastóFI 
SKSSJNOPI ukazuje kościelne dzieje państwa za panowania pierwszej 
wielkiej dónastii w ciągu pierwszóch czterech stuleciI poprzez jego 
dole i niedole Erozbicie na dzielniceI najazdó nieprzójacielskie i poJ
nowne zjednoczenieF aż do śmierci hazimierza tielkiegoI z któróm 
wiąże się odbudowa wewnętrzna i opanowanie ziem ruskich Eczęść 
dzisiejszej rkrainóFI któróch ludność wóznawała chrześcijaństwo 
w obrządku wschodnimEprawosławieFK 
 Część ff  obejmuje czasó unii  hrólestwa molskiego z tielkim hsięJ
stwem iitewskim ENPTRFI ostatnim pogańskim państwem w buropieI 
którego etniczne ziemie zostałó schróstianizowane siłami polskiego 
duchowieństwa i króla tładósława gagiełłóI założóciela nowej dónastiiK 
mo jej wómarciu ENRTOF Część fff ukazuje ponad dwa stulecia ozeczóJ
pospolitej lbojga karodów Edo NTVR rKFI jednego z największóch państw 
w buropieI na którego czele stali monarchowie wóbieralni EelekcójniFX 
przeżówała ona czasó potęgi a w usfff wK osłabieniaI co doprowadziło 
do jej opanowania przez prawosławną oosję oomanowówI protestanckie 
mrusó eohenzollernów i katolicką Austrię eabsburgówK  
 aokumentacja części fs dotóczó okresu pod rządami zaborcówI 
zakończonego odzóskaniem w NVNU rK przez molskę niepodległościK 
t trudnej drodze do niej uczestniczóło całe społeczeństwoI a nie tólJ
ko naród szlacheckiI a ważną rolę odegrała tu religiaI miejsce molski 
od ośmiu stuleci w świecie katolickimK gej przedstawiciele zajmowali 
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w ufu stuleciu stanowiska w urzędach ptolicó ApostolskiejI pracowali 
na misjachI zaangażowani bóli w pracach duszpasterskich wśród coraz 
liczniejszej emigracji na obu półkulach i odgrówali ważną rolę w utrwaJ
laniu ducha narodowego wśród wóchodźstwaK hażdó z rozdziałów 
zaopatrzonó jest w sóntetóczną charakteróstókę danego okresu histoJ
rócznego w jęzókach polskim i angielskimK awujęzóczne są też inforJ
macje dotóczące każdego prezentowanego obiektu muzealnegoK 
 tiek uu w dziejach molski rozpoczóna się wraz z odzóskaniem 
niepodległości po zakończeniu f wojnó światowejK moświęconó mu 
jest ostatni – zwięzłó – dział ekspozócji Etiek uu – wiek krwi i chwałyI 
sK OTUJPMRF doprowadzonó do OMN4 rKI w któróm papież cranciszek 
ogłosił bullę kanonizacójną swego poprzednikaI kardónała metropolitó 
krakowskiego harola tojtółóI któró po wóborze w NVTU rK przójął 
imię gana mawła ff E†OMMRFK oeprodukcja tego dokumentu zamóka 
katalog a poprzedza ją Breve beatyfikacyjne _enedókta usf z OMNN rKI 
odcisk dłoni papieża molaka oraz dokument jego wóboru wópożóJ
czonó z rrzędu mapieskich Celebracji iiturgicznóchK kieco wcześniej 
zamieszczone są fotografie wspomnianóch wcześniej ornatów mileJ
nijnóch mawła sf z NVSS rK 
 miękne dzieło iux in lriente stanowi znakomitą pamiątkę obchoJ
dów rocznicowóch z OMNS rK kależó jedónie żałowaćI że jest dostępne 
w ograniczonóm zakresieK Trudno je bowiem znaleźć w bibliotekach 
niektóróch największóch ośrodków naukowóch w molsceK 
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