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Polska obchodzi w tym roku 1050 – lecie swojego chrztu. Wydarzenie to do-
czekało się szerokiego odzewu w świecie nauki. Co rusz pojawiały i pojawiają 
się różnego rodzaju konferencje, sympozja, audycje czy publikacje prasowe, 
których tematyka krąży wokół chrztu oraz państwa polskiego owego cza-
su. W ten trend postanowił wpisać się Instytut Kultury Europejskiej UAM 
w Gnieźnie, który wraz z Prezydentem Miasta Gniezna oraz Pracownią 
Bohemistyczną Instytutu Historii UAM w Poznaniu zorganizował 10 mar-
ca bieżącego roku konferencję popularnonaukową „Mieszko I i jego epoka”. 
Tytuł konferencji wskazywał, iż inicjatywa gnieźnieńskiej placówki za punkt 
ciężkości obrała nie tyle chrzest naszego kraju, co postać, dzięki której do 
niego doszło, a którą był pierwszy historyczny władca Polski, Mieszko I.

Na samym początku imprezy, jej uczestników spotkała przykra niespo-
dzianka, gdyż z powodu problemów zdrowotnych nie mogła przybyć dr Ma-
rzena Matla. Jej wykład Dobrawa i Oda – kobiety życia Mieszka został więc 
odwołany. Na szczęście wszyscy pozostali referenci bez przeszkód przybyli do 
Gniezna. 

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Józef Dobosz wystąpieniem Euro-
pa christiana i Europa barbarica w drugiej połowie X wieku. Autor referatu 
wyjaśnił oba tytułowe terminy i zarysował kulturową i religijną panoramę 
Europy wczesnego średniowiecza. Poznański uczony opisał także pokrótce 
najważniejsze strefy kulturowe Europy X w. oraz scharakteryzował ich wza-
jemne wpływy i oddziaływania, czego najdonioślejszym skutkiem była chry-
stianizacja barbaricum.

Kolejny wykład pod tytułem Skąd czerpiemy wiedzę o Mieszku I? Kilka 
słów o źródłach pisanych wygłosił dr hab. Edward Skibiński. Referent omó-
wił najwcześniejsze teksty źródłowe, które zawierają informację o Mieszku 
I oraz jego państwie i wskazał na ich fragmentaryczność. Zdaniem dr hab. 
E. Skibińskiego była ona głównie spowodowana różnymi zainteresowaniami 
zarówno poszczególnych ośrodków kulturowych, w których owe teksty po-
wstawały, jak i samych ich twórców.
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Trzecie wystąpienie, przygotowane przez dr hab. Leszka Wetesko, no-
siło tytuł Mieszko I w świecie wielkiej polityki. Referent naszkicował relację 
Mieszka I z obiema potęgami uniwersalistycznymi wczesnego średniowiecza, 
wskazał na cele polityczne księcia oraz ukazał obraz syna legendarnego Sie-
momysła w oczach papiestwa i elit cesarstwa.

Ostatni wykład zatytułowany Władztwo Mieszka I – kraina grodów, wy-
głosił dr Marcin Danielewski. Młody naukowiec stwierdził, iż Mieszko był 
nie tyle twórcą państwa polskiego, co kontynuatorem dzieła swoich poprzed-
ników. Większość najważniejszych grodów odziedziczył po przodkach, jed-
nak w niektórych przypadkach dokonał ich przebudowy. Jako kontynuator, 
wraz z postępującą ekspansją państwa Polan, wznosił również nowe grody.

Konferencje zakończyła dyskusja nad zaprezentowanymi referatami. 
Słuchaczy interesowała zwłaszcza kwestia istnienia plemienia Polan oraz 
chronologii włączenia Śląska i Małopolski do państwa Piastów. Wyczerpu-
jących odpowiedzi na pytania z sali udzielili prof. dr hab. J. Dobosz, dr hab. 
E. Skibiński oraz dr M. Danielewski.

Podsumowując należy stwierdzić, iż odbyta w Gnieźnie konferencja za-
kończyła się sukcesem. Wystąpienia referentów były interesujące i pozwoliły 
słuchaczom lepiej poznać Mieszka I oraz jego epokę. Organizatorzy imprezy 
podkreślali jej popularnonaukowy charakter. W tym kontekście cieszy duża 
frekwencja i znaczny udział młodzieży. Jak widać historia wciąż wzbudza za-
interesowanie młodszych pokoleń. Wypada mieć nadzieję, że Instytut Kul-
tury Europejskiej w Gnieźnie będzie kontynuował działania w zakresie po-
pularyzacji nauki.
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