
 

Recenzja publikacji „Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa”. W 1050 rocznice chrztu 

Polski, pod redakcją Małgorzaty Lubeckiej i Jana Mironczuka, Ostrołęka 2017 

 

 Wielki jubileusz jakim było 1050.-lecie przyjęcie chrztu przez Polskę Ostrołęckie 

Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika uczciło m. in. wydaniem publikacji pod 

tytułem „Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa”. Praca powyższa stanowiła pokłosie 

ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem odbytym w dniach 25-26 

listopada 2016 r. w ostrołęckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

Problematyka wyznaniowa stanowiła i stanowi ważne ogniwo w działalności badawczej i 

wydawniczej Towarzystwa. Warto przypomnieć, ze w ostatnim czasie OTN zorganizował 

kilka konferencji poświęconej tej problematyce jak np. „Rola parafii pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w życiu społeczno-religijnym i kulturalnym Ostrołęki i okolic”, 

„Cywilizacyjna i kulturotwórcza rola Kościoła katolickiego na terenie Kurpiowskiej 

Puszczy Zielonej”, „Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 roku”, czy też 

„Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX wieku”. Wydanych 

zostało także przez Towarzystwa kilka pozycji książkowych, w tym monografie kościołów i 

parafii m. in. w Chorzelach, Myszyńcu, w Łysych i parafii farnej w Ostrołęce.  

 Recenzowana publikacja składa się ze Słowa Wstępnego i czterech bloków 

tematycznych: I.  Chrzest Polski w historiografii, II. Obchody milenijne Chrztu Polski. III. 

Postawy religijne Polaków i IV. Chrześcijaństwo w regionach. Ogółem zawartych jest w 

niej 18 artykułów autorstwa 19 badaczy (jeden artykuł jest dwojga autorów). Jak już 

sugeruje sam tytuł chrześcijaństwo w Polsce w swojej ponad tysiąc lat liczącej historii 

dostarczyło wiele duchowego i materialnego bogactwa, którego oczywiście nie można ująć 

w jednym wydawnictwie. Autorzy podjęli jednak próbę i to moim zdaniem udaną, 

odpowiedzi na niektóre pytania takie np. jak: specyfika polskiego chrześcijaństwa, 

tworzenie struktur kościelnych w Polsce, religijność naszego społeczeństwa, czy też 

tematyka kościelna w piśmiennictwie. Nie zabrakło także odniesień do aktualnego stanu 

Kościoła w Polsce, stojących przed nim wyzwań i zagrożeń. Zasięg terytorialny obejmuje 

przede wszystkim region Mazowsza i sąsiednie (Warmia i Mazury, Podlasie Pomorze 

Wschodnie) ale niekiedy wkracza na teren Galicji bądź Ukrainy. Chronologicznie rzecz 

dotyczy całokształtu istnienia państwa polskiego od połowy  X wieku aż do współczesności.  

Jak wskazuje sam tytuł praca nie ogranicza się jedynie do katolicyzmu lecz traktuje także o 

innych odmianach chrześcijaństwa czego dobitnym dowodem jest artykuł „Podlasie – 

współistnienie różnych nurtów chrześcijaństwa (XVI-XX wiek) 

 Trudno jest odnieść się do treści wszystkich poszczególnych artykułów, przytoczmy 

więc tylko tytuły najciekawszych. Są to: „Chrzest Mieszka I – fakty i hipotezy” oraz 

„Źródła do historii kościoła katolickiego w zasobie Centralnego Archiwum Historycznego 

Ukrainy we Lwowie, cykl artykułów dotyczących obchodów milenijnych w Warszawie i 

powiecie ostrołęckim oraz ich przekazy w telewizji i na łamach pracy centralnej oraz 

olsztyńskiej, jak też chrzest Polski w aspekcie prasoznawczym. W dziale postaw religijnych 

Polaków wyróżnić należy problematykę religijności władz narodowych i uczestników 

powstania styczniowego oraz omówienie zawartości archiwów watykańskich dotyczących 

Polski. Wreszcie w części traktującej o chrześcijaństwie w regionach dwa artykuły związane 

są z Ostrołęką, dwa z Prusami i jeden z Podlasiem. Chociaż każdy z artykułów porusza inne 

tematy wspólnym mianownikiem jest ich układ, w zasadzie we wszystkich  w mniej czy 

bardziej wyraźny sposób mamy wprowadzenie do danej problematyki rozwinięcie i 

podsumowanie. Pozytywnie ocenić należy prosty, komunikatywny język a z drugiej strony 



naukowość wyrażającą się przede wszystkim w oparciu artykułów na solidnej bazie 

źródłowej, niekiedy pionierskiej. Wieloaspektowe ujęcie zagadnienia chrystianizacji Polski 

skłania potencjalnych czytelników do refleksji i przemyśleń związanych nie tyko z długimi 

dziejami kościoła w Polsce ale także do jego obecnego stanu i perspektyw dalszego 

funkcjonowania.. 

 Autorami artykułów są badacze, specjaliści przedmiotowych kwestii, z tym, że obok 

grupy naukowców z uznanych ośrodków akademickich mamy również miejscowych 

historyków-regionalistów (w tym dwóch księży) skupionych wokół Ostrołęckiego 

Towarzystwa Naukowego, a nawet historyka z Ukrainy, przy czym, moim zdaniem, szkoda, 

że zabrakło krótkich notek biograficznych o autorach. 

 Z całości wydawnictwa zdecydowanie wynika niezwykle ważna rola – przede 

wszystkim ale nie tylko pozytywna - jaką odgrywał i nadal odgrywa w Polsce Kościół, 

szczególnie katolicki i jaka istotna rola przypadła chrztu Polski. Cytując Jana Pawła II Po 

chrzcie, Polska jako naród wyszła z własnej dziejowi prehistorii i zaczęła istnieć 

historycznie. I tę właśnie historię i teraźniejszość Kościoła polskiego stara się chociaż 

fragmentarycznie ukazać prezentowana publikacja. 
 


