
UCHWAŁA  NR XXI/117/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 6 kwietnia 2016 roku 
 

w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski  
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje : 
 
 
 § 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, 
które otrzymuje brzmienie jak  załącznik do niniejszej uchwały. 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Urbańska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr XXI/117/2016 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 6 kwietnia 2016 roku 

 
S t a n o w i s k o  

Rady Miejskiej w Lipnie 
w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski 

 
 Rok 2016 obfituje w rocznice wielkich wydarzeń, z których na szczególne 
podkreślenie i uwagę zasługują obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
 
 Wydarzenie to radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i kościoła. 
Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigili ę 
Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia 
plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego 
Narodu. Rok 966 jest "symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polaków, którego 
politycznym pragnieniem było zawsze posiadanie własnego i niezależnego państwa". 
 
 Przyjęcie chrztu przez Mieszka I sprawiło, że Polska trafiła do nowej przestrzeni 
kulturowej i politycznej, stała się krajem , który w oparciu o treści wynikające z wiary 
chrześcijańskiej, budował nowe oblicze naszej kultury i jej dziedzictwa. 
 
 Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski będą świadectwem, jak wiele z tego 
wielkiego, historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów, pozwolą przypomnieć 
fakt, że jesteśmy spadkobiercami chrześcijańskiej historii narodu i państwa polskiego. 
 
  W związku z nadzwyczajnym Jubileuszem 1050 rocznicy Chrztu Polski, władze 
samorządowe miasta Lipna wyrażają wolę włączenia się w obchody rocznicy tego wydarzenia 
i zwracają się z apelem do mieszkańców naszego miasta, jednostek organizacyjnych, 
stowarzyszeń  i instytucji o podjęcie się organizacji uroczystości, okolicznościowych wystaw, 
spotkań, sympozjów, koncertów, konkursów i innych działań przybliżających znaczenie i 
konsekwencje dla losów państwa i narodu polskiego, przyjęcia w 966 roku chrztu przez 
polskiego księcia. 

  1050. rocznica chrztu Polski jest nie tylko wspomnieniem wydarzenia historycznego, 
które  zapoczątkowało dzieje Kościoła na ziemiach polskich, a także zaistnienie 
państwowości Polski, jak również zobowiązaniem do refleksji nad konsekwencjami tego 
faktu dla teraźniejszości i przyszłości. 

 


