
„O rodacy! JakŜe gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, 
Ŝe zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. 

Jan Paweł II 
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979r. 

 
Stanowisko  

Rady Miasta Konina 
i Prezydenta Miasta Konina 

 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

 
dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

 

 Rada Miasta Konina i Prezydent Miasta Konina przyjmują niniejsze 

stanowisko dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i początków 

polskiej państwowości z szacunkiem przypominając najbardziej przełomowy 

moment w historii naszego kraju. 

 

 Według historyków, 14 kwietnia 966 roku, w przypadającą wówczas 

Wielką Sobotę, ksiąŜę Mieszko I przyjął chrzest. Akt ten zmienił juŜ na wieki 

nasze miejsce i rolę na kontynencie europejskim, a takŜe pozwolił przyłączyć się 

do zupełnie odmiennej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. 

 

 Co napawa nas szczególną dumą, obszarem wokół którego narodziło się 

państwo polskie, była Wielkopolska. To tu, nieopodal Konina ukształtowały się 

wartości, toŜsamość i duma narodowa.  

 

 RóŜne były losy naszego kraju i regionu w następnym tysiącleciu. Kościół 

katolicki, będący fundamentem i ostoją polskości, doświadczył wielu 

prześladowań oraz okrutnych represji zarówno w czasach zaborów, II wojny 

światowej, jak i PRL-u. A jednak, to postawa polskiego papieŜa Jana Pawła II -

Honorowego Obywatela miasta Konina - i głoszone przez niego nauki, 

zapoczątkowały upadek komunizmu, powstanie „Solidarności” i przywrócenie 

demokracji milionom ludzi w Europie. 



 Dziś, 1050 lat po przyjęciu chrztu, Ŝyjemy w kraju wolnym, bezpiecznym 

oraz demokratycznym. Jest to moŜliwe równieŜ dzięki transformacji ustrojowej, 

która dokonała się w naszym kraju ledwie ćwierć wieku temu. Potem ponownie 

przystąpiliśmy do wielkiej rodziny krajów Unii Europejskiej. Nam 

współczesnym wypada zdobycze wolności pielęgnować i nauczać w tym duchu 

kolejne pokolenia.  

 

 Oddając hołd tym, którzy uczynili z nas Chrześcijan i Europejczyków, 

głęboko wierzymy, Ŝe Polskę, Wielkopolskę, Konin czeka kolejne tysiąc lat 

dostatku, pokoju i poszanowania praw obywateli za sprawą doświadczeń 

płynących z historii oraz mądrości - głęboko zakorzenionych w nas samych – 

Polakach. 

 
 
                Przewodniczący 
Prezydent Miasta Konina        Rady Miasta Konina 
 
   /-/  Józef Nowicki          /-/ Wiesław Steinke 
 


