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Dziś Święto Chrztu Polski
Data publikacji: 14.04.2020 13:40

Dziś (14.04) po raz pierwszy obchodzone jest Święto Chrztu Polski. Władze zachęcają do
upamiętnienia rocznicy przez wywieszenie na naszych domach flag.

fot. arc.ox.pl

- To jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa
Polskiego. Zachęcamy do uczczenia dzisiejszego święta poprzez wywieszenie naszych polskich białoczerwonych flag – napisał dziś skoczowski magistrat na Facebooku. Podobny wpis pojawił się już wczoraj na
oficjalnej stronie Miasta Cieszyn.
Obchody rocznic chrztu Polski miały już wcześniej miejsce. W 1966 roku, kiedy świętowaliśmy tysiąclecie tego
wydarzenia, zorganizowano wydarzenie religijne na Jasnej Górze. Ze względu na panujący ustrój, władze zdecydowały
się do zorganizowania obchodów 1000-lecia państwa Polskiego, zorganizowano wtedy akcję budowania tysiąca szkół
na tysiąclecie kraju. W 2016 roku, w 1050-lecie Chrztu Polski zorganizowano obchody państwowo-religijne, których
punkt kulminacyjny również ustalono na 14 kwietnia.

Gmina Skoczów - Skocz do Skoczowa
about 2 years ago

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Jest to jedna z
najważniejszych dat w historii Polski. Historycy wskazują, że jest to data
narodzin Państwa Polskiego. Zachęcamy do uczczenia dzisiejszego święta
poprzez wywieszenie naszych polskich biało-czerwonych flag.
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Miasto Cieszyn
about 2 years ago

Zastanawiacie się skąd w przestrzeni publicznej flagi narodowe

.

W dniu 14 kwietnia obchodzone będzie Świętu Chrztu Polski, które jest
świętem państwowym ustanowionym ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o
ustanowieniu Święta Chrztu Polski.
W tym roku obchodzone jest po raz pierwszy.
13

1

7

Warto zauważyć, że Śląsk Cieszyński nie należał do państwa polskiego w 966 roku. Jednak w naszym regionie wiara
chrześcijańska była znana dużo wcześniej - jak informuje blog historyczny Principatus Teschinensis, jeszcze w 1863
roku obchodzony był jubileusz 1000-lecia chrztu Ziemi Cieszyńskiej:

Principatus Teschinensis
about 2 years ago

Dziś w wielu miastach naszego regionu powiewają biało-czerwone flagi
z okazji nowego święta narodowego, upamiętniającego chrzest Polski,
który miał miejsce w 966 roku...

➡ No właśnie, ale co tu zrobić w przypadku naszego regionu, którego

tereny w 966 roku były poza państwem pierwszych Piastów, a tutejsza
ludność przyjęła chrzest dużo wcześniej?
Jeszcze w 1863 roku nasi przodkowie obchodzili 1000-lecie chrztu
Księstwa Cieszyńskiego, o czym wówczas rozpisywała się Gwiazdk...
See more
76

JŚ, KR

10

31

