
KALENDARIUM DZIEJÓW ARCYBISKUPSTWA 
 

968 powołanie pierwszej diecezji na ziemiach polskich decyzją papieża Jana XIII 

999 erygowanie na synodzie rzymskim arcybiskupstwa w Gnieźnie 

1000 na zjeździe gnieźnieńskim został zrealizowany papieski dekret o erekcji 

arcybiskupstwa  

1038 reakcja pogańska i najazd księcia Brzetysława powoduje upadek 

arcybiskupstwa 

1075 Bolesław Śmiały przywraca arcybiskupstwo i reorganizuje Kościół w Polsce 

1136 „bulla gnieźnieńska” Innocentego III określa granice arcybiskupstwa; 

wspomniane w niej zostały kasztelanie w Wolborzu i w Rozprzy 

1153 pieczęć abpa Jana Gryfity z napisem archiepiscopus Polonie 

1215 abp Henryk Kietlicz bierze udział w obradach IV Soboru Laterańskiego 

1233 abp Pełka wydaje statuty związane z poziomem życia religijnego kleru, 

obowiązkiem rezydencji i wizytacji parafii przez archidiakonów 

1284 arcybiskupi gnieźnieńscy uzyskują prawo bicia monety 

1295 abp Jakub Świnka koronuje Przemysła II na króla Polski 

1300 abp Jakub Świnka koronuje Wacława Przemyślidę na króla Polski 

1317 Janisław mianowany arcybiskupem w Awinionie przywozi do Polski zgodę 

papieża Jana XXII na koronację Władysława Łokietka, proces zjednoczenia 

ziem polskich zostaje ukończony 

1342-1371 abp Jarosław Bogoria wzmacnia podstawy terytorialne arcybiskupstwa 

1375 arcybiskupi gnieźnieńscy otrzymują wyłączne prawo koronacji króla w 

Polsce 

1378 abp Janusz Suchywilk postuluje uwolnienie duchowieństwa od danin 

królewskich 

1411 Władysław Jagiełło określa arcybiskupa gnieźnieńskiego mianem 

generalnego zastępcy naszego Królestwa Polskiego (vicarius Regni nostri 

Poloniae generalis) 

1417 abp Mikołaj Trąba uzyskuje od papieża Marcina V tytuł Primas Regni, odtąd 

na stałe związany z godnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 

1515 abp Jan Łaski podczas soboru laterańskiego otrzymuje tytuł legata 

urodzonego (legatus natus Sedis Apostolicae) 

1572 abp Jakub Uchański zostaje pierwszym interreksem po śmierci Zygmunta II 

Augusta, odtąd tytuł ten przysługuje jego następcą 

1594 abp Stanisław Karnowski pod nieobecność Zygmunta III Wazy podejmuje 

próbę zwołania zjazdu głównego na kształt sejmu, akcentując rangę swej 

godności i wkraczając w kompetencje króla 

1749 papież Benedykt XIV nadaje arcybiskupom gnieźnieńskim przywilej 

noszenia kardynalskiej purpury 

1795 król pruski Fryderyk Wilhelm zakazuje używania tytułu Prymasa jako 

symbolu polskości, nadając w zamian arcybiskupom gnieźnieńskim tytuł 

książęcy 

1805 tereny arcybiskupstwa zaboru austriackiego wchodzą w granice nowej 

diecezji kieleckiej 

1818 ziemie arcybiskupstwa w Królestwie Polskim wchodzą w skład diecezji 

warszawskiej i włocławskiej  

1821 bulla papieska ustala nowe granice arcybiskupstwa i łączy je unią personalną 



z arcybiskupstwem poznańskim 

1870 abp Mieczysław Ledóchowski podczas I soboru watykańskiego oficjalnie 

używa tytułu Prymasa Polski 

1872-1887 Kulturkampf na terenie arcybiskupstwa ukazuje siłę polskiego Kościoła 

1925 bulla Piusa XI zmienia granice arcybiskupstwa, nadając mu zwarty charakter 

1941 decyzją władz hitlerowskich zlikwidowano Kurię gnieźnieńską 

1944  aresztowanie przez gestapo abpa Augusta Hlonda 

1946 arcybiskupstwo gnieźnieńskie zostaje połączone unią personalną z 

arcybiskupstwem warszawskim 

1948 początek represji władz komunistycznych wobec Kościoła 

1953 aresztowanie abpa Stefana Wyszyńskiego 

1989 abp Józef Glemp doprowadza do podpisania ustawy o stosunkach między 

państwem a Kościołem 

1992 ustanie unii personalnej pomiędzy Gnieznem i Warszawą 

 


