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Wystawa „Ostrów Lednicki —  
miejsce chrztu księcia Mieszka I”

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Biblioteką Publiczną Mia-
sta i  Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w  Murowanej Goślinie 

z okazji przypadającego w 2016 roku jubileuszu 1050. rocznicy chrztu księcia 
Mieszka I przygotowało wystawę pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia 
Mieszka I. Kuratorem wystawy był Andrzej Kowalczyk, a oprawę plastyczną za-
pewnił Wojciech Kujawa.

Na planszach przedstawiono odkryte w przypałacowej kaplicy na Ostrowie 
Lednickim niespotykane nigdzie indziej w Polsce zagłębienia. Ich wyjątkowa forma, 
lokalizacja i datowanie określają najbardziej prawdopodobny związek tych urządzeń 
z obrzędem chrztu oraz panującym ówcześnie księciem Mieszkiem I. Nieprzypad-
kowo tuż przed rokiem 966 gród na Ostrowie Lednickim rozbudowano, zwiększając 
jego powierzchnię niemal trzykrotnie. W latach 963–964 — poprzedzających 
wzniesienie budowli pałacowo-sakralnej i chrzest księcia — wybudowano dwa 
potężne mosty o długości 189 i 438 m, łączące wschodni i zachodni brzeg wyspy 
z lądem. 

Podstawowym celem wystawy było przedstawienie zwiedzającym konkretnych 
dowodów, które pozwalają przypuszczać, że Mieszko I został ochrzczony w kaplicy 
na Ostrowie Lednickim. Poza tym zamiarem autorów wystawy było przypomnienie 
mieszkańcom Murowanej Gośliny i Koziegłów podstawowych informacji na temat 
chrztu Polski oraz zaprezentowanie Ostrowa Lednickiego.

Od 18 marca do 29 kwietnia 2016 roku wystawa była udostępniona w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej 
Goślinie, siedzibie Pracowni Archeologicznej Ostrów Radzimski należącej do 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (ryc. 1, 2). Ekspozycji towarzyszyła ma-
kieta przyziemia kaplicy z basenami chrzcielnymi w skali 1 : 4, stanowiąc atrakcję 
szczególnie dla dzieci. 
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Ryc. 1. Plakat wystawy pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I prezentowanej 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej 
Goślinie; projekt Andrzej Kowalczyk



145Wystawa „Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I” Andrzej Kowalczyk

Ryc. 2. Andrzej Kowalczyk oprowadza zaproszonych gości po wystawie 
pt. Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I podczas jej otwarcia 
w  Bibliotece Publicznej Miasta i  Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego 
w Murowanej Goślinie; fot. Kamil Grzebyta

Ryc. 3. Wystawa pt. Ostrów Lednicki  — miejsce chrztu księcia Mieszka I 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku, w Filii Koziegłowy; fot. ze 
zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku
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W czerwcu i  lipcu wystawę można było obejrzeć na terenie Parku Dzieje 
w Murowanej Goślinie, gdzie Stowarzyszenie Dzieje zorganizowało plenerowe 
widowisko historyczne pt. Orzeł i krzyż (grane dwanaście razy), przedstawiające 
historię Polski od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, przez początki państwa pol-
skiego, Zjazd Gnieźnieński, aż po XX wiek. 

Natomiast od 31 sierpnia do 3 października 2016 roku wystawa była pre-
zentowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku, w Filii Koziegłowy. 
Mieszkańcy tej podpoznańskiej miejscowości odwiedzający Centrum Kultury i Re-
kreacji mieli tam możliwość poznać dowody na baptyzmalną funkcję przypałacowej 
kaplicy na Ostrowie Lednickim.


