Adam Rajewski
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

SCENARIUSZ

W POSZUKIWANIU ŚLADÓW
Z ROKU 1966. OBCHODY
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA
POLSKIEGO W POZNANIU
I GNIEŹNIE
WPROWADZENIE: Poniższy scenariusz ma za zadanie nauczyć doświadczania krajobrazu
kulturowego poprzez odnalezienie w krajobrazie miejskim w Gnieźnie i Poznaniu obiektów
pobudowanych z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r. Indywidualne
spostrzeżenia podczas wizyty w miejscach obchodów państwowych w Poznaniu, w wybranych
„tysiąclatkach” Poznania oraz w kompleksie Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie
skonfrontowane z sensami nadawanymi im podczas ich powstawania, pozwolą rozpoznać
zmieniającą się funkcję tych obiektów oraz odpowiedzieć na pytanie na ile budowle te są
czytelnymi pomnikami wydarzeń z 1966 r.
Cele:
1. Poznanie historii relacji państwo – Kościół na przykładzie obchodów
milenijnych;
2. Kształtowanie wyobraźni historycznej poprzez konfrontowanie informacji
podręcznikowych informacji z umiejscowieniem wydarzeń historycznych
w terenie;
3. Poznanie obiektów architektonicznych pobudowanych z okazji obchodów
milenijnych tworzących krajobraz kulturowy oraz wybranych obiektów
znajdujących się w Gnieźnie i Poznaniu;
4. Poznanie specyfiki tych obiektów krajobrazu kulturowego, którego wartość
historyczna nie jest tak bezpośrednio uchwytna, jak zabytków
historycznych i kulturalnych. mechanizmów powstawania pomników
pamięci tworzących krajobraz kulturowy .

Po zakończonym projekcie uczeń:
– potrafi streścić historię relacji państwo-Kościół po II wojnie światowej
(głównie okres milenijny)
– potrafi scharakteryzować specyfikę kościelnych i państwowych
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obchodów w Poznaniu w 1966 r.
potrafi wskazać, nazwać i opisać kilka podstawowych obiektów, które
pojawiły się w krajobrazie miejskim w Poznaniu i w Gnieźnie w
związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego
potrafi usytuować konkretne obiekty z okresu obchodów milenijnych
na współczesnej mapie Poznania i Gniezna
jest w stanie scharakteryzować funkcjonowanie obiektów zbudowanych
w okresie milenijnym w Poznaniu i Gnieźnie we współczesnych
czasach
jest w stanie porównać dawną i współczesną mapę Poznania i
przedstawić najważniejsze zmiany jakie zaszły w układzie
architektonicznym miasta
jest w stanie zrekonstruować trasy przemarszy wybranych załóg
pracowniczych na uroczystości państwowe w 1966 r. oraz przebieg
procesji z kopią obrazu jasnogórskiego, na podstawie materiałów
fotograficznych, dawnej i współczesnej mapy Poznania
potrafi streścić metody przeciwdziałania strony państwowej w
uczestnictwie tłumów w uroczystościach państwowych, na podstawie
tekstów źródłowych oraz map Poznania
potrafi wymienić wątki poruszane w filmach Kroniki Filmowej
dotyczących obchodów milenijnych
potrafi scharakteryzować przekaz medialny na temat państwowych i
kościelnych obchodów milenijnych, na podstawie filmów Kroniki
Filmowej
jest w stanie dostrzec i wyjaśnić zabiegi sugestywne w przekazie
medialnym w 1966 r. dotyczącym obchodów kościelnych i
państwowych, na podstawie filmów Kroniki Filmowej
potrafi korzystać z cyfrowych i tradycyjnych źródeł wiedzy oraz
pozyskać z nich informacje przydatne do zwięzłego przedstawienia
dynamiki wydarzeń w 1966 r. w Poznaniu
potrafi zebrać różnorodne materiały informacyjne na temat obchodów
milenijnych w Poznaniu i w Gnieźnie oraz historii obiektów
zbudowanych w okresie milenijnym
jest w stanie ocenić czy przypisywane danym obiektom w okresie
milenijnym i pomilenijnym funkcje i znaczenia są dziś aktualne czy się
zmieniły, na podstawie materiału źródłowego Pomnika Tysiąclecia
Państwa Polskiego w Gnieźnie i własnych obserwacji

Materiały:
– komputer z dostępem do Internetu
– praca z cyfrowymi bazami zawierającymi rozmaite fotografie
historyczne i współczesne
– fotografie
– aparat fotograficzny lub kamera
– pendrive
– mapy stare i nowe
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
CEL: wzbudzanie zaciekawienia, aktywizacja
posiadanej wiedzy, wyzwalanie emocji
Warto podkreślić, ze „czytanie krajobrazu
kulturowego” jest swoistą przygodą łamania
szyfrów przeszłości. Może stanowić intrygującą
wyprawę w nieznane, odsłaniająca kolejne
warstwy powiązań i uwarunkowań.

Zasady strategii nauczania wyprzedzającego.
W zależności od tego, co uczniom sprawia
trudność, można szczegółowo przybliżyć pewne
elementy strategii, tak aby wiedzieli, czemu te
działania służą.

ETAP 1: AKTYWACJA (działania w klasie i środowisku cyfrowym)
Wprowadzenie do „czytania krajobrazu kulturowego” oraz strategii
kształcenia wyprzedzającego (wyjaśnienie: jak będziemy pracować,
w jaki sposób i w jakim celu)

–

Przypomnienie pojęcia krajobrazu kulturowego i założeń
kompleksowego jego odczytywania.

–

Wyjaśnienie, na czym polega „czytanie krajobrazu
kulturowego”
(„czytanie
krajobrazu
kulturowego”
to odkrywanie kulturowych śladów miedzy innymi
działalności człowieka, jego relacji z przestrzenią;
odszyfrowywanie nakładających się warstw historycznych,
oddziaływań, wydobywanie ukrytych sensów;

–

Wskazanie etapów strategii nauczania wyprzedzającego
(podkreślanie roli aktywności ucznia w poszukiwaniu
i zdobywaniu wiedzy).

Przypomnienie zasad strategii kształcenia wyprzedzającego

–

Poszukiwanie odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy –
dzięki temu lepiej pamiętamy i lepiej przyswajamy nowe
informacje, rozszerzając już istniejące wiadomości w naszej
głowie;

–

samodzielne pogłębianie wiadomości z różnorodnych źródeł
– dzięki zaangażowaniu uruchamiamy emocje, które
ułatwiają zapamiętanie, uczymy się więcej, kiedy nikt nas nie
wyręcza
i
pracujemy
samodzielnie;
ważne
jest
zaangażowanie i pobudzenie ciekawości poznawczej, dzięki
której podejmujemy działania;

–

samodzielność pracy pozwala na podjęcie i wypróbowanie
różnych strategii działania i wybrania najskuteczniejszej;

–

przetwarzanie i porządkowanie informacji w system wiedzy –
w wyniku własnej aktywności, doświadczeń, wysiłku i pracy
tworzymy własną wiedzę, będącą indywidualnym odkryciem

Cel modułu.
Celem modułu jest „czytania krajobrazu kulturowego” – w wypadku
tego scenariusza odbywa się to poprzez poznawanie historii obiektów
pobudowanych w Gnieźnie i Poznaniu z okazji obchodów milenijnych w
1966 r.. Dzięki temu następuje rozpoznanie, zagłębienie i odkrycie
znaczeń kryjącego się w budowlach, których wartość historyczna może
być przesłonięta przez fakt, że te obiekty pełnia sprecyzowaną,
pragmatyczna funkcje w dzisiejszych czasach.

Wprowadzenie do tematu
KROK 1:
Przedstawienie przez nauczyciela historii obchodów
Milenium Chrztu Polski oraz Tysiąclecia Państwa
Polskiego z 1966 r. w Wielkopolsce oprócz wartości
informacyjnej, ma również na celu ukazanie kontekstu
dualistycznego obchodzenia rocznicy wydarzeń z 966 r.

Nauczyciel przedstawia historie obchodów Milenium Chrztu Polski
(Milenium) oraz Tysiąclecia Państwa Polskiego (TPP) z 1966 r. w
Wielkopolsce (materiał pomocniczy nr 8) naświetlając, że był to okres
sporu między Kościołem katolickim a władzami partyjno-państwowymi
PRL na płaszczyźnie interpretacji historii.
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Dodatkowym walorem jest ukazanie lokalnej specyfiki
obchodów roku 1966
KROK 2:
Film PKF 17A/66 (ok. 10 minut) składa się z trzech
części: „Uroczystości milenijne w Poznaniu i
Gnieźnie”, 2. „Sztafety Tysiąclecia”, 3. „Srebrna
stuzłotówka”).
Wyemitować
wystarczy,
dla
zrealizowania celu projektu, cześć 1 i 2.
Zapoznanie się z pytaniami zamieszczonymi w
materiale pomocniczym przed projekcją filmu ma na
celu wskazać na co powinni uczniowie zwrócić uwagę
przy oglądaniu filmu
Analiza filmu powinna skupić się tym, by ukazać w jaki
sposób w materiale marginalizowano kościelne
obchody a eksponowano państwowe:





–
–
–
–

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy (materiał
pomocniczy nr 1) i prosi by zapoznali się z pytaniami;
Nauczyciel emituje uczniom film Polskiej Kroniki Filmowej
PKF 17A/66;
Uczniowie wypełniają karty pracy;
Analiza filmu w formie dyskusji.

KROK3:
Nauczyciel emituje drugi film Polskiej Kroniki Filmowej PKF 31/66
obrazujący w kolorze Defiladę Tysiąclecia z lipca 1966 r. w Warszawie

analiza treści komentarza czytanego przez
lektora: – przedstawiona głównie historia
polityczna, a chrystianizacja Polski na
marginesie
czas audycji – zdecydowanie więcej czasu
poświęconego ukazaniu państwowych
obchodów
technika montażu – np. szerokie kadry tłumów
uczestniczących w państwowych obchodach
przy jednoczesnym niefilmowaniu tłumów na
uroczystościach kościelnych; uroczystości
kościelne głównie pokazywane w kościołach;
muzyka poważna i „nudna: przy opisie
kościelnych obchodów a radosna i
optymistyczna przy filmowaniu uroczystości
państwowych; roześmiane twarze i duże
zbliżenia uczestników państwowych obchodów
itp.

Pomocnym materiałem do analizy dla nauczyciela
może być artykuł z publikacji „PRL na zakręcie…”
(zob. bibliografia)
Gdyby za pierwszym razem uczniowie mieli problem z
analizą filmu, należy wyemitować po raz kolejny
(wystarczy wyemitować już tylko część zatytułowaną
„Uroczystości milenijne w Poznaniu i Gnieźnie”)
Emisja filmu PKF 31/66 (ok. 10 minut) nakręconego w
kolorze ma na celu uzmysłowić uczniom wizualną
atrakcyjność
państwowych
obchodów,
której
standardowe, czarnobiałe filmy nie potrafiły uchwycić.
Dodatkowo wyostrza to wyobraźnie historyczną.
Pogląd na temat wydarzeń z XX wieku często jest
budowany na podstawie środków je dokumentujących,
a te w zdecydowanej większości są czarno-białe.
Emisja kolorowego filmu przełamuje i wzbogaca tą
percepcję.
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ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko cyfrowe)
CEL: selekcjonowanie informacji, analiza, synteza,
porównywanie, przetwarzanie i nadawanie im nowej
formy.

Wkład własny w poznanie i zaprezentowanie wyników
swojej pracy innym grupom ma zaktywizować uczniów
w zdobyciu podstawowych informacji na temat
obchodów milenijnych oraz informacji dotyczących
obiektów pobudowanych przy okazji obchodów roku
1966

Wykonanie zadania w oparciu o doświadczenie przestrzeni, w jakiej
są usytuowane obiekty w Gnieźnie i Poznaniu; odtworzenie we
współczesnej siatce urbanistycznej Poznania wydarzeń sprzed
pięćdziesięciu lat, odnalezienie „tysiąclatek” w krajobrazie miejskim
Poznania i Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz
wykonanie zadania w oparciu o materiały umieszczone w
środowisku cyfrowym (opracowania, strony www, itp.).
Nauczyciel przypomina uczniom, że jednym z efektów obchodów TPP
była aktywizacja społeczeństwa do czynów społecznych oraz różne
projekty ze strony państwa, np. zadrzewianie kraju czy budowa tzw.
„tysiąclatek”. Jednym z większych projektów w Wielkopolsce był tzw.
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie (zob. materiał
pomocniczy nr 9)

KROK 1:
Zadania podane do wykonania w karcie zadań
dotyczących Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w
Gnieźnie mają na celu:

Nauczyciel rozdaje zdjęcia dotyczące Pomnik Tysiąclecia Państwa
Polskiego w Gnieźnie oraz instruuje uczniów co mają zrobić
Instrukcja dla uczniów:








skonfrontowanie planowanego obiektu z jego
realizacją;
analizę układu przestrzennego Pomnika i
symboliki nadanej mu przez architektaprojektanta;
doskonalenie
przestrzennej
wyobraźni
historycznej;
dokonania oceny, w jaki sposób Pomnik
zbudowany w latach siedemdziesiątych
funkcjonuje we współczesnym świecie – czy
nadane mu na początku istnienia funkcje
nadal są realizowane?
Zrozumienie specyfiki krajobrazu kulturowego
na przykładzie Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego w Gnieźnie.

Zadania podane do wykonania w karcie zadań dot.
obchodów Milenium i TPP w Poznaniu mają na celu:




Umiejscowienie w terenie wydarzeń, które
miały miejsce 17 IV 1966 r. w Poznaniu
Budowanie wyobraźni historycznej poprzez
konfrontowanie wiedzy podręcznikowej z
rzeczywistymi miejscami
Umiejętność pracy z różnymi źródłami
(fotografie, stare mapy, współczesne środki
wizualne)

Ważną wskazówką dla uczniów jest informacja, że w
roku 1966 zmieniano koryto rzeki Warty (na niektórych
zdjęciach widać efekty tych prac), w związku z czym
topografia i układ ulic w okolicy rzeki nieco odmiennie
wyglądał od dzisiejszego.

–

Odnajdźcie w Gnieźnie omawiany obiekt i odwiedźcie go
osobiście;

–
–

Skorzystajcie z materiału pomocniczego nr 3;

–

Zróbcie zdjęcia/filmy współczesnego obiektu Pomnika
Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie, które przydadzą
się do zrobienia prezentacji multimedialnej w następnym
etapie.

Wykonajcie zadania podane w kartach zadań (materiał
pomocniczy nr 2);

KROK 2:
Nauczyciel rozdaje zdjęcia mapy Poznania z 1966 r./pokazuje dostęp do
mapy w Internecie; zdjęcia obchodów państwowych w Poznaniu oraz
instruuje uczniów co mają zrobić.
Instrukcja dla uczniów:

–

Odnajdźcie obiekty, o których mowa w zadaniach i
odwiedźcie je osobiście;

–
–

Skorzystajcie z materiału pomocniczego nr 4;

–

Zróbcie zdjęcia/filmy dotyczące miejsc obchodów
kościelnych i państwowych, które przydadzą się do zrobienia
prezentacji multimedialnej w następnym etapie

–

Przygotujcie prezentację multimedialną przedstawiająca
historię wybranych szkół i obiektu zbudowanych z okazji
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Wykonajcie zadania podane w kartach zadań (materiał
pomocniczy nr 2)

obchodów 1966 r. (szczegóły w karcie zadań)

KROK 3:

–
Zadanie dotyczące „tysiąclatek” i innych obiektów
pobudowanych przy okazji 1966 r. ma na celu
uzmysłowienie uczniom, że dzisiejszy krajobraz
kulturowy składa się nie tylko z obiektów
historycznych, zabytkowych ewidentnie wyróżniających
się na tle sąsiednich budynków, których wartość
historyczna jest odczytywana bezpośrednio, ale także z
obiektów „mniej oczywistych”. Ich znaczenie i funkcja,
jaką nadawano im podczas budowy, trudniej dostrzec
ze względu na ich charakter i pragmatyczne
wykorzystywanie po latach. Dotarcie do tych sensów i
sensów ich budowy, jak również celów, dla jakich
zostały wzniesione, wymaga większego trudu
Dodatkowym
atutem
zadania
jest
poznanie
różnorodnych historii tych obiektów i stosunku
obecnych gospodarzy tych obiektów do czasów
powstawania analizowanych budowli.
Istotnym elementem zadania jest osobista wizyta danej
grupy w obiektach, nad którymi pracują, by
empirycznie
poznać
ich funkcjonowanie
we
współczesnym krajobrazie miejskim.

W ramach realizacji poprzedniego kroku podzieliliście się na
trzy grupy w poszukiwaniu „tysiąclatek”. Każda z grup,
oprócz trzech szkół, wybierze sobie dodatkowo jeden obiekt
spośród Muzeum im. Kasprzaka, Muzeum Archeologicznego
i Parku Tysiąclecia. Odwiedźcie osobiście te obiekty.
Następnie przedstawcie pokrótce historie tych obiektów
zwracając szczególną uwagę na:
Dawnego i współczesne nazwy/patrona, nazwy ulicy
dawnej i współczesnej
b. historie obiektu
c. Czy dane szkoły nadal funkcjonują, czy zostały
zlikwidowane?
d. Prezentując historie posiłkujcie się różnymi
materiałami ich dotyczącymi, jak np. stare zdjęcia,
współczesne zdjęcia, wspomnienia uczniów,
nauczycieli itp.
e. Możecie skorzystać z archiwów szkół dla
zaprezentowania historii obiektów,
f. możecie przeprowadzić wywiad z nauczycielami
bądź pracownikami tych obiektów
a.

–

Zróbcie prezentacje multimedialną dotyczącą obiektów, którą
przedstawicie na zajęciach w klasie.

KROK 4:
Podzielcie się na dwie grupy. Jedna grupa wykona, na podstawie
dotychczas zebranych przez uczniów materiałów, prezentacje
multimedialną – wizytówkę Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w
Gnieźnie, druga wizytówkę medialna dotyczącą Milenium i TPP w
Poznaniu z szczególnym uwzględnieniem miejsc powstałych w związku
z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego

CEL: selekcjonowanie informacji,
analiza, synteza,
porównywanie, przetwarzanie
i nadawanie im nowej formy.

ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w klasie)
Rekapitulacja – Krajobraz rozszyfrowany

Prezentacja zadania:

W czasie prezentacji nauczyciel ma sposobność
dokonać wstępnej oceny prezentowanych rozwiązań,
zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami, wśród
których może się znaleźć:

–
–
–

–

Dwie grupy prezentują multimedialną wizytówkę dotyczącą
Poznania i Gniezna

–

Trzy grupy przedstawiają multimedialną prezentację
dotycząca wybranych obiektów pobudowanych z okazji
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego

–

Po przedstawieniu wszystkich zadań uczniowie wypełniają
karty oceny I (dotyczącą zdań z Pomnikiem i obchodami w
Poznaniu – materiał pomocniczy nr 5) oraz kartę oceny II
(dotyczącą
„tysiąclatek”
i
wybranych
obiektów
pobudowanych z okazji 1966 r. – materiał pomocniczy nr 6)
wskazując na ich mocne i słabe strony

wyszukanie i porządkowanie informacji
odczytanie krajobrazu kulturowego
przetworzenie informacji

–
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Po ich zaprezentowaniu nauczyciel prowadzi dyskusje

z uczniami, w której powinny być poruszone takie kwestie:
Opisanie krótko historii obchodów Milenium i TPP
w Polsce i Wielkopolsce;
b. Opisanie na jakich płaszczyznach dokonywał się
spór miedzy strona kościelną a państwowa w 1966
r.;
c. Opisanie jakiego charakteru obiekty powstawały w
związku z rocznicą 1966 r.;
d. Opisanie w jaki sposób funkcjonują one dzisiaj.
a.

Dyskusja powinna prowadzić do refleksji, że w
dzisiejszym krajobrazie kulturowym znajdują się, obok obiektów o
silnych konotacjach historycznych, również i takie, których wartość
historyczna jest trudniejsza do odszyfrowania i nie jednoznaczna, ze
względu na rozmaite ich praktyczne wykorzystywanie i relacje w
jakich znajdują się dzisiaj wobec sąsiednich obiektów – np. szkoły z
lat sześćdziesiątych w zmieniającym się urbanistycznie mieście czy
Pomnik Tysiąclecia w Gnieźnie na tle otaczającego go krajobrazu
miejskiego.

ETAP 2: EWALUACJA (zajęcia w klasie)
Celem samooceny jest wyrobienie w uczniach
autorefleksji nad tym, czego nauczyli się w ramach
zajęć, co poskutkuje wzmocnieniem przejęcie przez
ucznia odpowiedzialności za swoją naukę.
Analiza, wraz z nauczycielem, efektów projektów oraz
wyniesionych umiejętności i wiedzy, kształtuje
umiejętność krytycznej oceny swojej pracy i jej
doskonalenie w przyszłości

Samoocena i informacja zwrotna nauczyciela

–

Uczniowie wypełniają indywidualnie efekty swojej pracy
i umiejętności oraz wiedzę zdobytą w oparciu o realizacje
scenariusza lekcji (materiał pomocniczy nr 7).

Ocena prac w grupach i informacja zwrotna nauczyciela

–

Wypełnione karty oceny pracy grupy trafiają do ocenianych
grup.

–

Nauczyciel wskazuje na mocne i słabe strony pracy
poszczególnych zespołów oraz efektów ich działań na
zasadzie oceny kształtującej

–
–

Następuje analiza tych informacji.
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Po przeanalizowaniu uczniowie z nauczycielem układają
katalog porad i wskazówek

1 MATERIAŁ POMOCNICZY
KARTA PRACY

film Polskiej Kroniki
Filmowej PKF 17A/66

1. czego dotyczy film?
2. jakie obiekty zabytkowe są przedstawione w filmie i o jakich
wydarzeniach z przeszłości mowa w filmie?
3. scharakteryzuj, wymieniając w punktach, jakie wątki porusza lektor
mówiąc o obchodach TPP i Milenium;
4. scharakteryzuj jak przedstawiono obchody kościelne i państwowe;
5. ile czasu poświęcono obchodom państwowy a ile obchodom
kościelnym?
6. co możesz powiedzieć o uczestnikach obchodów kościelnych i
państwowych?
7. spróbuj wymienić i opisać środki (muzyka, kadry itp.), za pomocą
których w filmie przedstawia się obchody milenijne i kościelne.

8

2 MATERIAŁ POMOCNICZY
KARTA ZADAŃ

Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego w
Gnieźnie

Obchody TPP i
uroczystości milenijne z
17 IV 1966 r.

1. pracując nad wykonywaniem zadania korzystajcie z materiału
pomocniczego nr 3.
2. nanieście na współczesną mapę Gniezna (np. rzut mapy satelitarnej
dostępnej w Internecie) elementy współczesne Pomnika oraz
wszystkie elementy z planów/makiety Pomnika
3. opiszcie, które elementy z planów Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego zostały zrealizowane, a których nie udało się wybudować
4. opiszcie funkcje jakie pełnią dzisiaj istniejące elementy Pomnika
Tysiąclecia Państwa Polskiego
5. odnajdzie w kompleksie Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego
statuy Mieszka I i Bolesława Chrobrego (nazywanych potocznie
pomnikiem Bolka i Lolka)
6. przeczytajcie graficzno-tekstowy plan placu wejściowego do
budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego będącego jednym
z elementów Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, odnajdźcie
go w rzeczywistości i oceńcie, na ile jest on dzisiaj czytelny i czy
spełnia zadania prognozowane w planie;
7. przeczytajcie tekstowy opis projektu Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego, odnajdźcie w dzisiejszym Muzeum Początków Państwa
Polskiego będącego jednym z elementów Pomnika Tysiąclecia
Państwa Polskiego obiekty opisane w planie (odlewy orłów, antaba
itp.) oraz opiszcie jak funkcjonują dzisiaj. Posiłkuj się zdjęciami
odlewów orłów.
8. zobaczcie wystawy przygotowane przez Muzeum Państwa
Polskiego
9. oceńcie, posiłkując się planami oraz projektem Pomnika Tysiąclecia
Państwa Polskiego, czy dzisiaj Pomnik spełnia swoją funkcję? Czy
układ przestrzenny dzisiejszego otoczenia pomnika ułatwia
realizacje zadań jakie postawił sobie architekt – projektant pomnika.

1. pracując nad wykonywaniem zadania korzystajcie z materiału
pomocniczego nr 4;
2. posiłkujcie się mapą Poznania z 1966 r.;
3. stwórzcie współczesną wielką ścienną mapę ścienną, która powiesicie
później w klasie albo wirtualną (cyfrową) mapę w komputerze (np. rzut
9

4.

5.
6.
7.

8.

9.

mapy satelitarnej, skan mapy papierowej – wybór należy do Was)
Poznania, na której naniesiecie obiekty, o których poniżej. Jeżeli
wybierzecie mapę cyfrową, zaprezentujecie ją później w klasie na
rzutniku;
nanieście na współczesną mapę Poznania trasę pochodów załóg
zakładów pracy i mieszkańców dzielnic z poszczególnych części miasta
do miejsca centralnych uroczystości państwowych;
oznaczcie na mapie trasę przewiezienia Obrazu Jasnogórskiego;
oznaczcie na mapie miejsce uroczystości kościelnych;
zrekonstruujcie, na podstawie zdjęć oraz materiałów źródłowych,
najbardziej prawdopodobne kierunki pochodów oraz kierunki
przepływu ludzi między uroczystościami państwowymi a kościelnymi;
czarno-białe zdjęcia z materiału pomocniczego nr 4 przedstawiają
konkretne obiekty w Poznaniu. Naklejcie zdjęcia na mapie
ściennej/nanieście na mapę cyfrową, w miejscu gdzie znajdują się te
obiekty na mapach. Możecie je porównać z dzisiejszym wyglądem tych
obiektów;
umieśćcie na mapie następujące obiekty powstałe z okazji Tysiąclecia
Państwa Polskiego:
 Park Tysiąclecia
 Muzeum Marcina Kasprzaka na Starym Rynku
 Muzeum Archeologiczne w Pałacu Górków

10. podzielcie się na trzy grupy. Każda z grup będzie miała za zadania
odnaleźć po trzy poniżej opisane obiekty, którymi są wybrane
konkretne szkoły spośród 15 „tysiąclatek” pobudowanych w Poznaniu i
nanieść je na mapę:
 I Grupa:
 Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II, ul.
Wioślarska;
 Szkoła Zawodowa im. M. Kopernika, ul. Naramowicka;
 Szkoła Zawodowa im. M. Nowotki, ul. Rataje.
 II Grupa:
 Szkoła Podstawowa im. W. Wasilewskiej, ul.
Chociszewskiego;
 Szkoła Zawodowa im. A. Zawadzkiego, ul.
Dąbrowskiego;
 Przedszkole im. Jacka i Agatki, ul. Czesława.
 II Grupa:
 Szkoła Podstawowa im. P. Findera, ul. Findera;
 Szkoła Podstawowa im. L. waryńskiego, ul. Harcerska;
 Liceum Ogólnokształcące, ul. Swojska.
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3 MATERIAŁ POMOCNICZY
FOTOGRAFIE I PROJEKTY DOTYCZĄCE POMNIKA
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE:

1. Zdjęcie makiety Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie:

Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_73_2_2_5_0003
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Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_73_2_2_5_0004
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2. Zdjęcia planów graficznych i tekstowych Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w
Gnieźnie:

Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_73_2_2_5_0008
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Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_73_2_2_1_0003

14

Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_73_0_1_3_0004

15

Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl,
sygn. CYRYL_73_3_4_2_0002

Kolekcja rodziny Celichowskich. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl,
sygn. CYRYL_73_3_4_2_0003
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4 MATERIAŁ POMOCNICZY

MATERIAŁY DOTYCZĄCE OBCHODÓW MILENIUM
I TPP W POZNANIU:

1. Zdjęcia szkiców funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa dot. uroczystości państwowych i
kościelnych w Poznaniu z 17 IV 1966 r.:

Zdjęcia szkiców pochodzą z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, sygn. AIPN
Po 06/71/97/2:

17

18

19

20

21

22

23

2. Mapa Poznania z 1966 r.:

24

Wyd.: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa/ wł. Archiwum Państwowe w
Poznaniu. Zdjęcia mapy pochodzą z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_15_0_5_7_0003; CYRYL_15_0_5_7_0001
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3. Fragmenty meldunków z Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Poznaniu z 17 IV 1966 r.
(pisownia oryginalna):
„Godz. 9.00: Jak dotąd nie zanotowano żadnych wrogich wystąpień. W tej chwili na
terenie wszystkich dzielnic w punktach planowanych zbiórek koncentrują się załogi zakładów
pracy. Pracownicy Zakładów Cegielskiego zbierają się przy poszczególnych fabrykach oraz przy
wejściu gł na ul. Dzierżyńskiego. Ogólny spokój na zakładzie
Pod katedrą zebrało się około 7.000 „wiernych”. W dalszym ciągu notujemy duże
nasilenie od strony śródmieścia (Chwaliszewo). Początkowo ludzie szli grupami przerywanymi,
obecnie grupy te łączą się i idą nieprzerwanym potokiem. (…)
Godz. 10.00 – wg. Relacji tow. Samolińskiego i Komendy Dzielnicowej MO Nowe
Miasto o godz. 9.45 nastąpiło wyprowadzenie Obrazu nawiedzenia z kościoła Farnego na plac
Kolegiacki (…) według wstępnych obliczeń koło Katedry zebrało się obecnie około 30 tys.
Ludzi. Została zatarasowana trasa przejazdu obrazu od Mostu Chrobrego, ulice Mieszka I oraz
niektóre przyległe (częściowo) do Placu Katedralnego. (…)
O godz. 10.00 ruszył pochód Zakładów H. Cegielski w Poznaniu w liczbie c/a 12.000
osób. Pochód jest barwny, licznie niesione szturmówki i transparenty. Wśród uczestników
pochodu jest dużo kobiet i młodzieży. (…)
Godz. 10.15: Dzielnica Wilda – czołówka pochodu uformowana. Około 16.000 osób. W
tej chwili pochód ruszył. Pochód jest b barwny – dużo szturmówek, chorągiewek o barwach
narodowych. Dość licznie niesione są inne elementy dekoracyjne, baloniki, kwiaty itp. Dużo
osób przybyło z rodzinami.
Dzielnica - Jeżyce w tej chwili pochód ruszył c/a 15 tyś. Nastrój jest dobry i dobry
wystrój pochodu.
Godz. 11.45: Przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki zanotowaliśmy masowy odpływ
uczestników wiecu, szczególnie zaobserwowano to [wśród] przybyłych przedstawicieli załóg,
dzielnicy Wilda i Nowe Miasto. Podobne sygnały były i z pozostałych dzielnic, że opuszczono
miejsca zbiórek względnie z miejsca manifestacji. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w tym, że
nie zabezpieczono wylotu ul. Armii Czerwonej i Kościuszki. Na trasie spotyka się pozostawione
szturmówki, chorągiewki i inne elementy dekoracyjne. Jest przypuszczenie, że część
uczestników wiecu udała się do Katedry, o czym świadczy nieprzerwany potok ludzi idących w
tym kierunku (można przyjąć, że kilka tysięcy opuściło wiec).
Jak dotąd nie rozpoczęto jeszcze w pełni uroczystości w Katedrze. Utrzymuje się
hipoteza, aby przewlec te uroczystości i przechwycić część uczestników wiecu. Notuje się duży
przepływ ludzi w dalszym ciągu do Katedry.
Godz. 12.10: W punkcie kulminacyjnym manifestacji uczestniczyło 150.000
mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego. W momencie odznaczania woj.
Poznańskiego i miasta Poznania na placu pozostała ca 100.000 osób. W chwili obecnej mimo
przemówienia I sekretarza KW PZPER tow. Jana Szydlaka szeregi manifestantów w dalszym
ciągu topnieją
Godz. 12.20: Według danych KD Poznań – Nowe Miasto trasa chwaliszewska jest w
pełni zatarasowana przez mieszkańców Poznania zdążających w kierunku Katedry. Uroczystości
zasadnicze odbywają się na zewnątrz Katedry. Dość licznie przybyły siostry zakonne i kler,
którzy miedzy innymi śpiewają różne pieśni religijne. W samej Katedrze są tylko miejsca
siedzące zajęte, i niektóre osoby stoją wzdłuż naw,
Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. APP, KW PZPR w Poznaniu, 1314.
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4. Zdjęcia z obchodów Milenium i TPP z 17 IV 1966 w Poznaniu:



Zdjęcia z trasy przewiezienia Obrazu Jasnogórskiego oraz z uroczystości kościelnych
z 17 IV 1966 r. w Poznaniu:

Zdjęcie pochodzi z: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, sygn. AIPN Po 35/8
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Zdjęcie pochodzi z: Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 19-2-7

28

Zdjęcie pochodzi z: Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 19-2-10

29

Zdjęcie pochodzi z: Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 19-2-8

30

Zdjęcie pochodzi z: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, sygn. AIPN Po 35/8

Wł. Roman Trojnowicz. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_13_0_4_0208
31



Zdjęcia z uroczystości państwowych z 17 IV 1966 r. w Poznaniu

Fot. Eugeniusz Kitzman. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn.
CYRYL_19_2_3_0009
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Fot. Eugeniusz Kitzman. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_19_2_3_0013

33

Fot. Eugeniusz Kitzman. Zdjęcie pochodzi z: www. cyryl.pl, sygn. CYRYL_19_2_3_0015
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5 MATERIAŁ POMOCNICZY
KARTA OCENY I
POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
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6 MATERIAŁ POMOCNICZY
KARTA OCENY II
GRUPA I
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

GRUPA II
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

GRUPA III
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
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7 MATERIAŁ POMOCNICZY
KARTA SAMOOCENY UCZNIA
MINI TEST
Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania ? Za każdą trafną odpowiedź na pytanie cząstkowe postaw sobie 1
punkt i następnie wpisz ilość punktów w miejscu oceny. Np. za pytanie pierwsze możesz uzyskać łącznie 3 pkt.
Po zakończeniu testu sprawdź, czy Twoje odpowiedzi były poprawne.

Odpowiedź

Pytanie

Poznań

Wykonaj zadania:
 Podaj datę obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu i
w Gnieźnie
 Podaj datę obchodów Milenium w Poznaniu i w Gnieźnie
 Podaj imię i nazwisko najważniejszych osób ze strony PZPR oraz
Kościoła katolickiego biorących udział w uroczystościach
państwowych i kościelnych w Poznaniu w 1966 r.
Wyjaśnij pojęcia:
 Sztafeta Tysiąclecia
 Tysiąclatki
 Wielka Nowenna
Odpowiedz na pytanie, w jakiej dzielnicy Poznania znajdują się
poniższe obiekty i jakie pełnia dziś funkcję:
 Muzeum Marcina Kasprzaka
 Park Tysiąclecia
 Muzeum Archeologiczne w Pałacu Gorków

Powiąż wydarzenia z miejscem (w tabelce zestawienie jest losowe):

Odznaczenie miasta Poznania
Orderem Budowniczych Polski
Ludowej

Bazylika kolegiacka Matki
Bożej Nieustającej Pomocy,
św. Marii Magdaleny i św.
Stanisława Biskupa

Adoracja Obrazu Nawiedzenia

Stary Rynek

Przejście wiernych ze Starego
Rynku do katedry

Bazylika archikatedralna
Świętych Apostołów Piotra i
Pawła

Kiermasz płyt i książek

Most Bolesława Chrobrego
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Ocena
odpowiedzi:
Gniezno

Sesja naukowa Episkopatu
Polski poświęcona historii
Kościoła

Plac Adama Mickiewicza

Podaj współczesne nazwy ulic:
 Armii Czerwonej
 Feliksa Dzierżyńskiego
 Juliana Marchlewskiego

Podaj przykład przeciwdziałania strony państwowej na przepływ
tłumów z uroczystości państwowych na kościelne
Podaj trzy elementy z kompleksu Pomnika Tysiąclecia państwa
Polskiego w Gnieźnie, które nie powstały
Podaj trzy środki perswazyjne zastosowane w Kronice Filmowej
deprecjonujące obchody kościelne w 1966 r.
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8 MATERIAŁ POMOCNICZY
OBCHODY MILENIUM CHRZTU POLSKI ORAZ
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W POZNANIU I
GNIEŹNIE W 1966 R.
Program kościelnych obchodów tysiącletniej rocznicy chrztu Mieszka I i zarazem
wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce, został poprzedzony dziewięcioletnimi
przygotowaniami, zwanymi Wielką Nowenną. Jej pomysłodawca, ówczesny Prymasa Polski,
kard. Stefana Wyszyńskiego traktował go jako duchowe, przygotowaniem narodu mający
dotykać wszystkich dziedzin życia chrześcijańskiego i moralnego. Wielka Nowenna
charakteryzowała się nowatorstwem metod duszpasterskich, szczegółowym opracowaniem i
skalą inicjatyw mobilizujących rzesze wiernych w całym kraju. Program wprowadzany w życie
w każdej diecezji, parafii, kościele zakonnym i rektorskim, zdołał zaktywować społeczeństwo i
obudzić w wiernych rzeczywisty entuzjazm okazywania swego przywiązania do Kościoła i
wartości przez niego głoszonych. Widocznym znakiem przygotowań do Milenium była
peregrynacja poświęconej w 1957 r. w Rzymie przez Piusa XII kopii obrazu jasnogórskiego w
parafiach całego kraju.
Niewątpliwy sukces, jakim było zgromadzenie wielkich tłumów w Częstochowie
podczas Ślubów Jasnogórskich z 1957 r. oraz skala Wielkiej Nowenny, w którą włączyła się
duża część społeczeństwa, były dla władz partyjno-rządowych zaskoczeniem, ale również i
powodem do obawy. Fiasko prowadzonej od wielu lat ateizacji i propagowania laickiego modelu
wychowania narodu, zaczął być w widoczny sposób obnażany przez Kościół, który zarówno
przez ekipę rządzącą, jak i społeczeństwo był pojmowany nie tylko jako instytucja religijna, ale
także jako ośrodek opozycyjny wobec komunistycznej ideologii preferowanej przez państwo.
Przygotowania do Milenium ukazały mocną pozycję Kościoła w polskim społeczeństwie, oraz
jego siłę w popularyzowaniu wizji historii Polski, według której, skrótowo ujmując przyjęcie
chrześcijaństwa było przyczyną powstania organizmu państwowego a sukcesy polityczne miały
miejsce wtedy gdy społeczeństwo wiernie trwało przy Bogu i Kościele .
W związku z tym postanowiono skonstruować konkurencyjny projekt obchodów
tysiąclecia istnienia państwa polskiego. W lutym 1958 r. sejm uchwalił lata 1960-1966 okresem
Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, a przygotowania do tej rocznicy całkowicie pomijały
aspekt chrztu Mieszka skupiając się na obronie tezy, że PRL jako ustrój idealny jest
zwieńczeniem wielowiekowej historii Polski. Tysiąclecie Państwa Polskiego przeciwstawiono
Tysiącleciu Chrztu i konsekwentnie ta różnica w pojmowaniu znaczenia roku 1966 była
widoczna w obchodach milenijnych.
Przygotowania do obchodów jubileuszu Tysiąclecia Państwowości Polski w
Wielkopolsce zostały rozpoczęte zaledwie kilka miesięcy po lutowej uchwale sejmu. Program
obchodów ustalony przez Radę Narodową Poznania i Wojewódzką Radę Narodową był
powtórzeniem i przeniesieniem centralnych wytycznych w realia regionu. Doceniono
historyczną rolę Poznania i wkład ludności wielkopolskiej w dzieje Polski, z których szczególnie
akcentowano doniosłe wydarzenie, jakim było odzyskanie ziem zachodnich i północnych przy
bratniej pomocy ZSRR. Gwarantem stabilności granic miała być PRL, która w ścisłym sojuszu z
sowieckim sąsiadem stanowiła ukoronowanie procesu dziejowego na ziemiach Polski. Obchodu
jubileuszy miały stać się okazją do aktywizacji społeczeństwa na rzecz czynów społecznych,
zwłaszcza na polu edukacji, szkolnictwa, opieki zdrowotnej. Legendarnym już wyrazem tego
była akcja zadrzewiania województwa i kraju oraz akcja „tysiąc szkół na Tysiąclecie”, w wyniku
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której wybudowano, w głównej mierze z dobrowolnych składek (choć nie zawsze), wiele
placówek oświatowych, ale także ośrodków zdrowia, ośrodków sportowych i innych punktów
przyciągających zwłaszcza ludzi młodych. W samym Poznaniu powstało w latach
sześćdziesiątych kilkadziesiąt tzw. „tysiąclatek” – nowych szkół. Na budowę szkół, w skali
całego kraju, zebrano ponad 8 miliardów ówczesnych złotych. Często nie były to składki do
końca dobrowolne. Całe zakłady pracy podejmowały bowiem zbiorowe uchwały w których
ustanawiano „dobrowolne" potrącenia z pensji na rzecz budowy szkoły. Polonia również
wpłacała na budowę szkół. Zebrano ok. 200 tysięcy dolarów, co biorąc pod uwagę różnicę w
wartości dolara w latach sześćdziesiątych i dzisiaj, stanowiło spora sumę.
Planowano także wspomóc rozwój i rozbudowę zakładów przemysłowych i fabryk m.in.
w Gnieźnie, Adamowie, Koninie, Pątnowie, Czarnkowie, Obornikach, Wągrowcu; modernizację
szpitali w Ostrowie, Słupcy, Turku, Nowym Tomyślu. Powstało również wiele ośrodków
kulturalnych, jak chociażby Muzeum Marcina Kasprzaka na Starym Rynku w Poznaniu, nowa
siedziba Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków, czy rekreacyjnych, jak Park Tysiąclecia
w Poznaniu stworzone głównie czynem społecznym.
Autentyczny zapał lokalnej społeczności z czasem stawał się coraz słabszy, co wiązało
się z brakiem odzewu władz na oddolne inicjatyw mieszkańców Wielkopolski, a jednocześnie
narzucaniem „dobrowolnych” czynów społecznych, np. zwiększenia wydajności w zakładach
produkcyjnych.
Im bliżej było do kulminacji obchodów Tysiąclecia, tym mocniej wybrzmiewały
antyklerykalne tony w propagandzie, co wiązało się z pogarszaniem się stosunku władz do
Kościoła katolickiego i jego akcji milenijnej. Ostatecznie w 1966 r. ustalono, ze centralne
uroczystości państwowe będą odbywać się w tym samym czasie, co uroczystości kościelne, by
odciągnąć od świątyń jak największą ilość wiernych. Ciekawostką jest fakt, że planowano
zaprosić do Poznania „Animalsów” oraz „Beatelsów”, do czego jednak ze względów
finansowych nie doszło.
Ponadto poczyniono odpowiednie kroki, by uniemożliwić ludziom uczestnictwo w
nabożeństwach. Wzmocniono dyscyplinę w zakładach pracy poprzez cofnięcie zgody na urlopy
w terminach kościelnych celebracji, podobnie organizowano obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
dla młodzieży szkolnej i akademickiej w tym czasie, odmawiano zezwoleń na organizowanie
pielgrzymek i procesji ulicami miasta, przeprowadzano szczegółowe i uciążliwe kontrole
pojazdów, czy też zredukowano liczbę wycieczek zagranicznych dla gości spoza Polski.
Zwieńczeniem wielkich rekolekcji, jakimi de facto stała się Wielka Nowenna, były
obchody Roku Jubileuszowego – 1966, z głównymi uroczystościami na Jasnej Górze 3 V. Do
głównych obchodów dołączyły również Gniezno i Poznań, a wybór ten nie był przypadkowy.
Archidiecezja Gnieźnieńska stanowiła bowiem najstarszą administracyjną jednostkę kościelną
na ziemiach polskich, a Poznań z kolei był główną siedzibą Mieszka I, i tu zgodnie z ówczesnym
zwyczajem, najprawdopodobniej w Wigilię Wielkanocną 14 IV 966 r. nastąpił akt chrztu. W
nawiązaniu do tej daty główne ogólnopolskie obchody Milenium rozpoczęły się właśnie w
kwietniu 1966 r. w Wielkopolsce, a wspólna konferencja Episkopatu odbywająca się w Gnieźnie
i Poznaniu połączyła oba te miasta jedną wspólną uroczystością.
Hierarchia kościelna obu diecezji skrupulatnie przygotowała się na nadchodzące
uroczystości. Arcybiskup Poznania Antoni Baraniak jeszcze na początku 1965 r. powołał
Komitet Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, który zajął się ułożeniem planu obchodów
Milenium w archidiecezji, opracowaniem dziejów Kościoła poznańskiego oraz materiałów do
pracy duszpasterskiej. Podobnie uczyniono w Gnieźnie, gdzie pieczołowicie przygotowano
program uroczystości. Organizowano wiele nabożeństw, pielgrzymek głównie do maryjnych
miejsc kultu, ustalono tematykę okolicznościowych kazań, misji parafialnych i rekolekcji.
Główne obchody rozpoczęły się 9 IV 1966 r., w Wigilię Wielkanocy, w bazylice
gnieźnieńskiej uroczystą Mszą, która kończyła Wielką Nowennę i rozpoczynała Rok
Jubileuszowy. Prymas odczytał tekst odnowienia obietnic chrzcielnych, który wierni za nim
powtarzali. W tym samym czasie, w kościołach całej archidiecezji księżą i świeccy łącząc się ze
swoim pasterzem robili to samo. W Niedziele Wielkanocną przybył z województwa
bydgoskiego Obraz Nawiedzenia witany przez kilkutysięczny tłum obecny na trasie przejazdu.
Przez Tydzień Wielkanocny towarzyszyły obchodom liczne nabożeństwa, kazania kierowane do
różnych grup społecznych, wystawy okolicznościowe. 14 IV, w Wielki Czwartek, w szczególny
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sposób podkreślono historyczną rocznicę Chrztu, urządzając sesje naukową poświęconą dziejom
archidiecezji oraz uroczystą Mszę poza bazyliką, na którą przybyło około 40 tysięcy wiernych.
W tym samym czasie władze partyjne zorganizowały cały szereg różnych
konkurencyjnych imprez artystycznych, pośród których można wymienić chociażby projekcje
filmu „Faraon”, „Krzyżacy”, koncert zespołów „Czerwonych Gitar”, „Eter Green Sekstet”,
kiermasz atrakcyjnych towarów, czy wielkopolską sztafetę tysiąclecia. Główne jednak
uroczystości zaplanowano na 16 IV, czyli w ostatni, kulminacyjny dzień uroczystości
kościelnych. Tego dnia miało odbyć się przyjęcie sztafet 1000-lecia z terenu całego
województwa oraz wielki wiec ludności upamiętniający tysiąclecie istnienia państwa polskiego i
21 rocznicę sforsowania Nysy Łużyckej. Po południu, w momencie gdy w usytuowanej w
pobliżu katedrze abp Wojtyła celebrował nabożeństwo, a Prymas głosił kazanie, na miejskim
placu przemówienie wygłaszał marszałek Marian Spychalski, któremu towarzyszyły wystrzały
salutów armatnich zagłuszające kościelne uroczystości.
16 IV w godzinach wieczornych Episkopat z towarzyszącymi mu przedstawicielami
duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego wraz z obrazem Nawiedzenia przybył szlakiem
piastowskim przez Iwno, Kostrzyn, Swarzędz, Antoninek, Osiedle Warszawskie, Podwale, most
Rocha, pl. Bernardyński, Wielkie Garbary, Wodną, pl. Kolegiacki do poznańskiej fary, w której
nabożeństwo odprawił abp Wojtyła a kazanie wygłosił abp Bolesław Kominek. Po mszy
nastąpiła adoracja Obrazu Nawiedzenia, który następnego dnia miał być uroczyście przeniesiony
ze Starego Miasta do katedry. Pomimo zakazu ze strony władz na procesyjne przeniesienie
Obrazu do katedry (w związku z tym Obraz miał być przewieziony zakrytym samochodem) oraz
zamknięcia przestrzeni Starego Rynku przez zorganizowanie na nim 17 IV kiermaszu płyt i
książki, wiernych na trasie przejazdu z fary do katedry było tak dużo, że samochód z obrazem
niknął w tłumie. Z tym faktem wiążą się ciekawe relacje świadków. Według niektórych
przekazów w pewnym momencie tłum pochwycił auto z obrazem i przez jakiś czas niósł go na
rękach. Według innych natomiast ludzie zdjęli wizerunek Jasnogórskiej Madonny z furgonetki i
sami zanieśli go w kierunku katedry. Tą ostatnia wersje poświadczają fotografie, na których
uwidoczniono odsłonięty obraz jasnogórski. W bazylice katedralnej nastąpiła uroczysta msza, z
udziałem całego Episkopatu, której przewodniczył Prymas. Po nabożeństwie odbyła się otwarta
dla wiernych sesja naukowa poświęcona dziejom Kościoła, a po niej biskupi udali się do Złotej
Kaplicy, do grobu Mieszka i Bolesława, gdzie złożono wieniec wykonany z metalu z
symboliczną dedykacją: „966-1966 Pierwszym chrześcijańskim władcom Polski w Tysiąclecie
Chrztu – Episkopat Polski z wiernym ludem”.
Do Poznania, wraz z kościelnymi, przeniosły się również państwowe uroczystości.
Władze komunistyczne postanowiły wytoczyć najcięższe działa przeciwko Prymasowi i
biskupom. 17 IV, w tym samym czasie, co nabożeństwo w katedrze, na placu przed
Uniwersytetem planowano urządzić wiec z udziałem ok. 150-200 tysięcy osób, na którym
przemawiać mieli premier Józef Cyrankiewicz oraz sam I sekretarz KC PZPR, Władysław
Gomułka, osoba pełniąca wówczas najwyższą władzę w Polsce. Szczególnie mocno miała być
podkreślona rola Wielkopolski na przestrzeni wieków oraz jej wyjątkowe znaczenie politycznogospodarcze w XX wieku. Służyć temu miało odznaczenie miasta i całego regionu Orderem
Budowniczych Polski Ludowej. Ponadto chciano uwypuklić zasługi Wojska Polskiego w walce
z niemieckim agresorem.
Aby zapobiec uczestnictwu ludzi w celebracjach kościelnych zorganizowano zbiórki
mieszkańców oraz pracowników dużych zakładów pracy w punktach zbornych dla każdych
dzielnic, z których w zwartych pochodach docierali na specjalnie wyznaczony na placu przed
uniwersytetem sektor. Zbiórki ustalono na godz. 9.00-10.00, co uniemożliwiło jakikolwiek
udział w toczących się równolegle uroczystościach kościelnych. Zapobieganiu przenoszenia się
na obchody kościelne służyło również zagradzanie ulic, którymi można było udać się do
poznańskiej fary bądź katedry rzędami samochodów ciężarowych i szpalerem milicjantów. Nie
uczyniono tego jednak dostatecznie szczelnie co spowodowało odpływ uczestników z
państwowych na kościelne uroczystości.
Wiec rozpoczął się o 11.oo przemówieniem W. Gomułki, w którym została
przedstawiona partyjna wizja dziejów Polski. I sekretarz w sposób wyjątkowo brutalny
wielokrotnie atakował obecnego wówczas w katedrze Prymasa i Episkopat. Mówił wówczas:
„Jakże ograniczony i wyzbyty narodowego poczucia państwowości musi być umysł
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przewodniczącego episkopatu polskiego (…). Ten wojujący z naszym państwem ludowym
nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, ze nie będzie się korzył przed polską racja
stanu, stawia swoje urojone pretensje do duchowego zwierzchnictwa nad narodem polskim
wyżej niż niepodległość Polski.(…) jakież to musi być zaślepienie tego kierownika episkopatu
polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną ideę ‹‹ przedmurza ››, której treść
polityczna sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z radzieckim (…) do nowej katastrofy
Polski.
Przemówieniu towarzyszyły salwy dział armatnich, które miały zagłuszać
przemawiającego wówczas w katedrze Wyszyńskiego. Prymas jednak, pomny na wydarzenia w
Gnieźnie sprzed paru dni, przeniósł swoje kazanie na koniec mszy, w którym skoncentrował się
na dobrych owocach związku chrześcijaństwa z losem narodu na przestrzeni tysiąca lat. Później,
dowiedziawszy się o atakach I sekretarza na swoja osobę, zanotował: „Moje kazanie w
rzeczywistości było odpowiedzią (…). Ludzie mieli możność porównać dwa style –
komunistyczny i katolicki”
Powyższe stwierdzenie odkrywa również prawdę o zachowaniu mieszkańców Poznania
oraz Gniezna. Uczestnicy obchodów państwowych, wykorzystując niedopatrzenia
organizatorów, zarówno w trakcie trwania wieców i różnych imprez, jak i po ich zakończeniu,
udawali się na nabożeństwa kościelne, co z przykrością potwierdzały także sprawozdania
partyjne.
Uroczystości kościelne trwały jeszcze do 22 IV, kiedy to tłumnie żegnany Obraz
Nawiedzenia z katedry poznańskiej został przewieziony przez Środę, Ostrów do Kępna, gdzie
podczas nabożeństwa został przekazany diecezji częstochowskiej, w której 3 V na Jasnej Górze
miały odbyć się najważniejsze uroczystości milenijne.
Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkopolsce trwały jeszcze długo. Warto
nadmienić, że niezwykle malowniczym wydarzeniem była Sztafeta Tysiąclecia, która w dniach
2-6 maja 1966 r. odwiedziła miejscowości położone na „szlaku II Armii Wojska Polskiego”.
Władze partyjno-państwowe stworzyły swoisty rytuał związany z sztafetą. W punktach
etapowych, takich jak Września, Poznań, Stęszew, Grodzisk Wlkp. Organizowano wiece
ludności, uroczyście wpisywano do Księgi Tysiąclecia wielkość podjętych zobowiązań,
przygotowywano imprezy plenerowe.
Gnieźnieńskie i poznańskie obchody Milenium Chrztu Polski oraz Tysiąclecia Państwa
Polskiego zgromadziły na ulicach tysiące mieszkańców. Zasadnicza jednak różnica polegała na
tym, że udział w inspirowanych przez Kościół wydarzeniach był dobrowolny, natomiast w
państwowych niejednokrotnie wymuszany i kontrolowany.
Na podstawie: A. Rajewski, Obchody Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia państwa polskiego w 1966 roku w
Gnieźnie i Poznaniu 9w:0] „Przegląd Wielkopolski”, nr 1/2012, s. 26-33; F. Lesiak, Kulminacja obchodów
Tysiaclecia Państwa Polskiego w Wielkopolsce – rok 1966, [w:] Milenium kontra Tysiąclecie, red. K. Białecki, S.
Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2006, s. 157-164.
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9 MATERIAŁ POMOCNICZY
POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
W GNIEŹNIE
Pomnik Mieszka I i Bolesław Chrobrego oraz Zespół Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego to kompleks usytuowany na zachodnim brzegu Jeziora Jelonek, przy ulicy Józefa
Kostrzewskiego. W jego skład weszły I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego,
Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz znajdujący się na ich wspólnym dziedzińcu
Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Uroczystego odsłonięcia dokonano w dniu 4 września 1978 r., podczas ogólnopolskiej
inauguracji roku szkolnego, będącego I rokiem nowego, zreformowanego systemu nauczania
tzw. dziesięciolatki. Inauguracja ta odbyła się w nowowybudowanym kompleksie Zespołu
Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W uroczystości udział wzięli Jerzy Kuberski Minister
Oświaty i Wychowania, Jerzy Zasada I Sekretarz KW PZPR i przewodniczący WRN, Bolesław
Grześ Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jan Bartkowiak Kurator
Oświaty i Wychowania w Poznaniu, Jerzy Wojciechowski Naczelnik ZHP, przedstawiciele
władz lokalnych na czele w Prezydentem miasta Gniezna Zbigniewem Kaszubą oraz
przedstawiciele partii, organizacji, instytucji, szkół wyższych i delegaci kuratoriów z całego
kraju.
Zamysł upamiętnienia pierwszych historycznych władców Polski pojawił się w 1966 r.
w trakcie uroczystych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Inicjatywę tę sformalizowano
Uchwałą z dnia 5 kwietnia 1966 r., połączonych Prezydiów Wojewódzkiego i Poznańskiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu w sprawie budowy pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie. Z trzech zaproponowanych lokalizacji: Parku Piastowskiego (zachodniopołudniowy brzeg Jeziora Jelonek), Placu Bohaterów Stalingradu (obecny Rynek) oraz Parku
im. T. Kościuszki, Komitet Budowy Pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego wybrał Park
Piastowski. Początkowo pomnik miał stanowić samodzielną formę architektoniczną, jednak
z uwagi na zmianę koncepcji uczczenia pierwszych władców Polski, stał się on częścią Zespołu
Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W jego skład miały wejść szkoła nosząca imię
władców oraz muzeum. Według pierwotnych założeń całość inwestycji miała zostać
sfinansowana z funduszy społecznych (zbiórek pieniężnych i brązu prowadzonych na terenie
całego kraju). W budowę pomnika, a później również całego kompleksu budynków,
zaangażowały się władze państwowe na czele z kolejnymi Przewodniczącymi Rady Państwa.
W 1971 r. wybrano i zatwierdzono projekt Zespołu Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego, autorstwa poznańskich architektów Bogdana Celichowskiego, Wojciecha
Kasprzyckiego, Jerzego Schmidta i Włodzimierza Wojciechowskiego z Zakładów
Doświadczalnych Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Uściślono także
lokalizację obiektów. Pierwotnie miały one stanąć przy drodze do Poznania, jednak inwestycję
przesunięto w kierunku południowym w rejon położony pomiędzy ul. Cienistą (obecnie ul.
Józefa Kostrzewskiego), boisko Stelli i zachodni brzegi jeziora Jelonek. Ulica Cienista miała
stać się główną drogą dojazdową do kompleksu. Według projektu miał on się składać z muzeum,
auli, szkoły, pracowni i warsztatów szkolnych, internatu, stołówki oraz sal gier, sali
gimnastycznej, pływalni i boiska (połączonego z boiskiem Stelli). O wystrój głównych
budynków kompleksu (muzeum i szkoły) mieli zadbać prof. Magdalena Abakanowicz (gobelin)
i prof. Stanisław Teisseyre (witraże). Jednym z charakterystycznych elementów wyposażenia
budynków miał zostać zegar z kurantem. Natomiast pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego
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miał stanąć przy drodze wiodącej na wyspę na jeziorze. Ostatecznie, do momentu oddania do
użytku całego kompleksu wybudowano gmach szkoły, muzeum i aulę. Natomiast rzeźba
władców, od której zaczęła się cała inwestycja, stanęła jeszcze w trakcie prac budowlanych.
Autorem Pomnika twórców Państwa Polskiego Mieszka I i Bolesława Chrobrego został
poznański artysta rzeźbiarz, grafik i malarz Józef Kopczyński. Sześciometrowej wysokości
postacie władców stoją na trzymetrowym kamiennym cokole, na którym umieszczono tablicę
z napisem: „Mieszko I Bolesław Chrobry Twórcy Państwa Polskiego”.
Władcy zwróceni są twarzami w kierunku Jeziora Jelonek i położonej po drugiej stronie
jeziora katedry oraz panoramy gnieźnieńskiej starówki. Odlania pomnika w brązie podjęły się
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Prace nad odlaniem 85 części trwały 1,5 roku.
Końcowy montaż monumentu przeprowadzono w Gnieźnie 29 lipca 1975 roku.
Nowy element w wizerunku miasta szybko został zaakceptowany. Pomnik Mieszka I i
Bolesława Chrobrego stał się, obok katedry, kolejną wizytówka miasta, wykorzystywaną
w licznych publikacjach. Do 2007 r. był także symbolem graficznym Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie. Monument stał się również celem częstych spacerów gnieźnian,
którzy niejako włączyli twórców Państwa Polskiego do swojej rodziny nazywając ich „Bolkiem
i Lolkiem”.
G. Konieczka, Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego, na:
https://www.gniezno.eu/atrakcje/atrakcja/880/pomnik_mieszka_i_i_boleslaw_chrobrego_.
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