List intencyjny w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
W związku z przypadającą w 2016 roku rocznicą przyjęcia Chrztu przez Mieszka I - mając na
uwadze znaczenie tego wydarzenia dla historii Polski i Kościoła, jego konsekwencje
dziejowe, kulturalne, społeczne i religijne, a także powodowani troską o rozwój
chrześcijańskiego dziedzictwa i pragnieniem jak najlepszego przygotowania oraz godnego
upamiętnienia tej doniosłej rocznicy - Strony ustalają co następuje:
§1
1050. rocznica Chrztu Polski stanowi wspomnienie wydarzenia historycznego, które
zapoczątkowało dzieje Kościoła na ziemiach polskich, a także zaistnienie państwowości
Polski. Rocznica ta zobowiązuje również do refleksji nad konsekwencjami tego faktu dla
teraźniejszości i przyszłości. Biorąc powyższe pod uwagę Strony deklarują gotowość
współorganizowania uroczystości religijnych oraz wydarzeń naukowych, kulturalnych i
społecznych towarzyszących obchodom.
§2
Chociaż przyjęcie Chrztu przez Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem najściślej związanym z
dzisiejszą Wielkopolską, to jednak jest ono wydarzeniem kluczowym dla historii Polski.
Biorąc to pod uwagę Strony zamierzają współdziałać w celu zorganizowania obchodów
rocznicy 1050 i ich promocji na terenie całego kraju.
§3
Strony deklarują gotowość zaproszenia na uroczystości rocznicowe Ojca Świętego
Franciszka.
§4
Strony deklarują potrzebę przygotowania wspólnego programu obchodów 1050. rocznicy
Chrztu Polski. Program ten powinien obejmować harmonogram uroczystości rocznicowych
oraz ramową listę inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i religijnych
towarzyszących obchodom. Strony wyrażają wolę przygotowania wstępnego programu
obchodów do końca 2013 roku.
§5
Strony dostrzegają potrzebę precyzyjnego ustalenia źródeł finansowania obchodów 1050.
rocznicy Chrztu Polski. W tym celu do końca 2013 r. Strony przedstawią możliwości
pozyskania odpowiednich funduszy z uwzględnieniem środków własnych, możliwych do
uzyskania dotacji oraz funduszy europejskich.
§6
Strony deklarują gotowość podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej
w szczególności na włączeniu zainteresowanych podmiotów do współrealizacji oficjalnych
uroczystości oraz inicjatyw rocznicowych, pod warunkiem zapewnienia przez nie należytego
poziomu merytorycznego oraz odpowiednich kwalifikacji etycznych.

§7
Strony powołują wspólny Komitet Organizacyjny jako platformę koordynacji wszelkich
działań związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski.
§8
Strony deklarują potrzebę przyjęcia logo i utworzenia strony internetowej służących promocji
1050. rocznicy Chrztu Polski, zarządzanej przez Komitet Organizacyjny, zapewniającej
bieżącą informację o oficjalnych uroczystościach i wydarzeniach rocznicowych. Strony
wyrażają gotowość uruchomienia strony internetowej do końca 2013 roku.
§9
W związku z deklarowaną współpracą Strony dostrzegają konieczność ścisłej współpracy z
mediami opartej na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.
§10
Do czasu powołania Komitetu Organizacyjnego Strony deklarują gotowość prowadzenia
szczegółowych uzgodnień w drodze bezpośrednich kontaktów swoich przedstawicieli oraz
zespołów roboczych ad hoc.
§11
Strony zgodnie ustalają, iż niniejszy list intencyjny zostanie podany do publicznej
wiadomości.

