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Rozwój 
organiza-
cji ko-
Êcielnej

Zakony 
w Polsce 
piastow-
skiej

Metropolia gnieênieƒska

Jak pami´tacie, pierwsze polskie biskupstwo
powsta∏o dwa lata po chrzcie Mieszka I,
a w 999 r. Polska uzyska∏a w∏asnà metropoli´
z siedzibà w Gnieênie (por. rozdz. 21–22).
Ostateczny podzia∏ ziem piastowskich na die-
cezje ustali∏ si´ w XII w. Przez d∏ugi czas sta-
nowiska koÊcielne zajmowali g∏ównie cudzo-
ziemcy, przede wszystkim przybysze z krajów
romaƒskich (jak prawdopodobnie Gall Ano-
nim) i niemieckich (jak „aposto∏ Pomorza” –
Êw. Otton). Wraz z post´pujàcà feudalizacjà
KoÊcio∏a w szeregach episkopatu* zacz´∏o
przybywaç przedstawicieli miejscowych ro-
dów. Pod ich kierownictwem KoÊció∏ polski
uniezale˝ni∏ si´ w XII–XIII w. od os∏abio-
nej rozbiciem dzielnicowym w∏adzy ksià˝´-
cej i sta∏ si´ pot´gà politycznà i gospodarczà
(por. rozdz. 23–24). Najwybitniejsi arcybisku-
pi gnieênieƒscy – jak Henryk Kietlicz
(?–1219) czy znany wam ju˝ Jakub Âwinka –
przerastali autorytetem sk∏óconych ksià˝àt
piastowskich i wyst´powali jako reprezentan-
ci ziem polskich w kontaktach z papiestwem. 

Równolegle z budowà organizacji koÊcielnej
rozrasta∏a si´ sieç klasztorów. Jeszcze w X w.
powsta∏y w Polsce wspólnoty benedyktynów
i eremitów*. Choç ich celem by∏o ˝ycie kon-
templacyjne, anga˝owali si´ tak˝e w dzia∏a-
nia misyjne. Niektórzy z zakonników pomaga-
li równie˝ w∏adcom w organizacji paƒstwa
i KoÊcio∏a, zw∏aszcza jako skrybowie i dyplo-
maci. W po∏. XII w. do starszych wspólnot za-
konnych do∏àczyli cystersi. W odró˝nieniu od
benedyktynów wÊród cystersów przewa˝ali
cudzoziemcy. Ich zas∏ugà by∏o przeniesienie
na grunt polski nowych trendów w architek-
turze i sztuce sakralnej. Istotnà rol´ odegra∏y
tak˝e wspólnoty kanoników regularnych*,
zajmujàce si´ m.in. duszpasterstwem i prowa-
dzeniem szpitali. W XIII w. podobnà dzia∏al-
noÊç rozwin´li na du˝à skal´ mnisi z zakonów
˝ebraczych* – dominikanie i franciszkanie.
Osiedlajàc si´ w wi´kszych skupiskach ludz-
kich, przyczynili si´ do rozbudzenia religijno-
Êci wÊród szerszych kr´gów spo∏ecznych.

KoÊció∏ na ziemiach polskich w po∏. XIII w.

Opactwo cystersów w Sulejowie (Ma∏opolska), za∏o˝one w 1177 r.
przez Kazimierza Sprawiedliwego. Jedna z najlepiej zachowanych
w Europie budowli cysterskich o charakterze obronnym. Jej naj-
starsze istniejàce fragmenty pochodzà z po∏. XIII w.
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