
Kościół w średniowieczu 

Przygotowała: Joanna Wieczorek 

Klasa V b, V d i V g 



 

http://pousse-toidemonsoleil.eklablog.com 



Klasztor – budynek lub wiele budynków, 

tworzących łącznie z kościołem miejsce 

modlitwy, pracy i zamieszkiwania zakonnic lub  

zakonników. 



 

https://www.tes.com/lessons/IH_IVoe3pqYQGQ/cattedrale-romanica 



http://talpaonline.altervista.org/ 



 

https://jeanclaudegolvin.com/en/project/france/ 



 

https://jeanclaudegolvin.com/en/project/france/ 



 

http://monumentshistoriques.free.fr/abbayes/cluny/cluny.html 



 

https://www.thinglink.com 



http://www.encyclopedie-universelle.net/images/clunyIII-gravure-lallemand.gif 
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Thinkstock, tylko do użytku edukacyjnego na 

epodreczniki.pl 



Polecenie  

 

Na ilustracji przedstawiono średniowieczny 

klasztor. Opowiedz, jak wyglądało życie 

codzienne w klasztorze. 

Wymień najważniejsze pomieszczenia 

klasztorne. 

*Zadania powyższe dla chętnych. 

 



W skryptorium 

 

Mnisi przepisywali księgi w specjalnie do tego 

przeznaczonym pomieszczeniu, zwanym 

skryptorium.  

Czynność ta wymagała skupienia, cierpliwości 

i staranności.  

Wykonywali ją głównie benedyktyni, dlatego 

taką drobiazgową pracę nazywamy 

benedyktyńską. 



https://pl.pinterest.com 



https://www.gettyimages.ca 



https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



Refektorium 

Refektorium – to właściwie inna nazwa 

jadalni. Tu spotykają się zakonnicy na 

wspólnych posiłkach w południe i wieczorem. 

Podczas posiłku zakonnicy są obsługiwani 

przez swoich współbraci, którzy akurat pełnią 

dyżur w kuchni. Posiłki spożywają w 

milczeniu słuchając ustępów z religijnych 

ksiąg. 

https://www.klastervyssibrod.cz 



https://paneefocolare.com 



Dormitorium 

Dormitorium – pomieszczenia do spania, to 

tzw. cele. Tam zakonnicy mogą w spokoju i 

odosobnieniu spędzać czas. W dormitorium 

znajduje się również pomoc lekarska. 

 

 

 
https://www.klastervyssibrod.cz/ 



 



Kuchnia w klasztorze 

 



https://paneefocolaredotcom.files.wordpress.com 



Zakon – wspólnota religijna, której członkowie  

(zakonnicy) składają śluby, czyli poświęcają  

się służbie Bogu i żyją według reguły, czyli  

zasad regulujących codzienne życie zakonne. 



Zakonnicy 

 

https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



 

https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



*Klasztor/zakon 

Klasztor/zakon – słowo pochodzenia łacińskiego 
(claustrum), oznacza przestrzeń zamkniętą, 
wydzieloną, otoczoną murem, czyli taką, którą 
zamieszkują mnisi.  

Jego greckim odpowiednikiem jest słowo 
monasterion (mającym też wersję łacińską: 
monasterium).  

Klasztor to pojedynczy dom zakonny, zakon zaś 
składa się w wielu klasztorów kierujących się 
tymi samymi prawami. 

http://benedyktyni.pl/duchowosc/monastyczne-abc/ 



http://www.torino_pala_vis.asp 



W służbie Bogu i ludziom 

 

http://pousse-toidemonsoleil.eklablog.com 



Ludzie żyjący w średniowieczu byli niezwykle 
pobożni, a Bóg i religia zajmowały ważne miejsce 
w ich życiu.  

Wyjątkową rolę odgrywali duchowni.  

Byli nie tylko pośrednikami pomiędzy ludźmi 
a Bogiem.  

Stanowili także najbardziej wykształconą grupę 
w średniowiecznym społeczeństwie. Znali łacinę, 
umieli czytać i pisać.  

Bez tych umiejętności nie mogliby interpretować 
Biblii i innych tekstów religijnych. 



 

http://www.histoire-en-questions.fr 



Władcy korzystali z ich pomocy w rządzeniu  

państwem. Duchowni byli często monarszymi 

doradcami, wysłannikami w zagranicznych 

misjach dyplomatycznych czy zaufanymi 

pisarzami – autorami ksiąg, dokumentów 

i listów. Wielu wybierało życie w zakonach. 



Monte Cassino, Włochy.: Ołtarz z rzeźbami św. Benedykta i św. Scholastyki  

w klasztorze Monte Cassino,  

Fot. Joanna Wieczorek,  



Benedyktyni modlili się, pracowali na roli  

i przepisywali księgi.  

http://www.histoire-en-questions.fr 



https://socialesarcas2.blogspot.com/2014/11/el-clero-y-los-monasterios.html 



 

https://www.france-pittoresque.com 



 



Módl się i pracuj 

 
Jedna z najważniejszych reguł zakonnych została 

opracowana w VI wieku przez św. Benedykta. 

 Według niej do najważniejszych obowiązków 
zakonników należy modlitwa oraz praca fizyczna, 
a oprócz tego mnisi powinni oddawać się lekturze 
ksiąg religijnych.  

Reguła ta obowiązywała w zakonie 
benedyktynów. Podobnych zasad przestrzegano 
w zakonie cystersów, założonym w XI wieku.  

Cystersi kładli nacisk na ubóstwo i utrzymanie się 
z pracy własnych rąk. Podzielali zdanie św. 
Benedykta, że lenistwo jest wrogiem duszy. 

http://www.epodreczniki.pl 



Cystersi wznosili swoje klasztory w odludnych  

miejscach. Tam zakładali wzorowe gospodarstwa 

rolne.  



https://www.imagenesmy.com/imagenes/de-monjes-de-la-edad-media-

eb.html 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moines_cisterciens_au_pressoir.jpg 



 

https://www.gettyimages.no 



Franciszkanie żyli z datków ofiarowanych im  

przez ludzi, swym życiem naśladowali ubóstwo 

Chrystusa. 



Dominikanie głosili ewangelię w miastach, 

uczyli też w szkołach.  



Najstarszym zakonem byli benedyktyni. 

Później pojawili się cystersi, franciszkanie 

i dominikanie.  

Nazwy niektórych zgromadzeń powstały od 

imion założycieli: Benedykta, Franciszka 

i Dominika, którzy zostali przyjęci przez 

Kościół w poczet świętych.  

Powstałe wówczas zakony działają do dzisiaj. 



Jak wyglądało życie w klasztorze? 

Klasztory benedyktyńskie wznoszono z dala od 

osiedli ludzkich, wśród niedostępnych gór 

i lasów. Miało to zakonnikom zapewnić spokój 

i pozwolić na lepszy kontakt z Bogiem. 



Wirydarz, czyli ogród wewnętrzny ze studnią 

w środku. Sadzono tu zioła: majeranek, 

szałwię, rutę i inne służące do wyrobu 

lekarstw. 



 

http://zielnikwiejski.blogspot.com/2012/02/sredniowieczne-ogrody-

klasztorne.html 



Refektarz, czyli jadalnia.  

Posiłki były niezbyt obfite, a wydawano je 

tylko dwa razy dziennie.  

Trzeci posiłek dozwolony był w wypadku 

ciężkiej pracy. 



 

http://jalladeauj.fr/refectoiresromans/ 



 

https://www.herodote.net 



Praca z tekstem źródłowym 

Święty Benedykt tak określił obowiązki zakonne:  

„Niechaj się nikt nie ośmiela cokolwiek dawać lub przyjmować bez 
pozwolenia opata ani czegokolwiek posiadać na własność […]. 

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego 
nie nazywa swoim ani za swoje uważa. 

[…] Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się 
zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również 
w określonych godzinach czytaniem duchowym”. 

Św. Benedykt z Nursji, Reguła, przeł. A. Świderkówna, Kraków 2005.  

 

 

Na podstawie tekstu wymień obowiązki zakonnika. 

 

 Dla chętnych. Odpowiedzi do zeszytu. 



W średniowiecznym skryptorium 

Średniowieczne księgi były niezwykle drogie 

i dlatego pilnie ich strzeżono. Wpływ na cenę  

książek miał materiał, z którego były wykonane,  

oraz ogromna praca włożona w ich wytworzenie.  

Mistrzami w produkcji rękopiśmiennych ksiąg 

byli zakonnicy.  



• Zapisane karty zszywano i oprawiano  

• w okładki ze skóry. Ich rogi wzmacniano 

srebrnymi lub żelaznymi blaszkami. 

• Często księgi ozdabiano kolorowymi 

rysunkami albo malowidłami – zwanymi 

miniaturami – były to prawdziwe dzieła sztuki. 



Księgi średniowieczne były poświęcone przede 
wszystkim tematyce religijnej. Prócz takich 
powstawały dzieła z zakresu medycyny, 
budownictwa oraz kroniki, w których zapisywano 
dzieje władców i państw. 

Pisano odpowiednio zaostrzonym ptasim piórem, 
które maczano w atramencie. 

Materiał służący do pisania w średniowieczu to 
pergamin. Sporządzano go z odpowiednio 
spreparowanych skór zwierzęcych. 



Zakon świętego Franciszka 

Założycielem franciszkanów był święty Franciszek z Asyżu (1181–1226), miasta we 
Włoszech. To wyjątkowa postać. Pochodził z bogatej kupieckiej rodziny i w młodości 
prowadził życie pełne zabaw. Brał również udział w wojnach.  

Podczas jednej z wypraw wojennych miał wizję, pod której wpływem postanowił 
zmienić swoje życie. Porzucił życie świeckie, rozdał majątek, wdział  prosty brązowy 
strój i rozpoczął życie pełne wyrzeczeń. Nazywano go Biedaczyną z Asyżu, ponieważ 
nie posiadał nic – nawet porządnych butów. Pomimo to zachował pogodę ducha i z 
zapałem głosił słowo Boże. Uczył, że należy otaczać szacunkiem wszystkie stworzenia, 
także zwierzęta – naszych mniejszych braci. Z czasem do Franciszka dołączali inni 
ludzie pragnący prowadzić proste i ubogie życie. Nazwano ich franciszkanami, 
a Franciszek ułożył regułę, według której ci zakonnicy postępują także obecnie.  

W odróżnieniu od benedyktynów i cystersów, którzy wznosili swe klasztory na 
terenach odludnych i trudno dostępnych, franciszkanie osiedlali się w miastach. 
Utrzymywali się z datków, jakie otrzymywali od wiernych, stąd nazywano ich zakonem 
żebraczym. Ich głównym zadaniem było nie tylko głoszenie Ewangelii, ale również 
opieka nad chorymi i biednymi.  



Ciekawostka 

Święty Franciszek rozpoczął tradycję organizowania  

bożonarodzeniowych szopek. Wyobrażają one scenę 

narodzenia Jezusa Chrystusa w grocie lub w stajence.  

Prócz osób znajdują się tam figury zwierząt.  

Niekiedy w takich szopkach pojawiają się żywi ludzie 

i zwierzęta. Biedaczyna z Asyżu wprowadził także  

zwyczaj przedstawień bożonarodzeniowych zwanych 

jasełkami. 



Zakony żebracze 

 

W XIII wieku pojawiły się zakony żebracze.  

Reguły tych zakonów nakazywały mnichom żyć 
w ubóstwie, z pracy własnych rąk lub jałmużny.  

Ich klasztory nie mogły przyjmować bogatych 
darów. Do zakonów żebraczych należały 
zgromadzenia dominikanów i franciszkanów, 
których nazwy pochodzą od imion ich założycieli 
– odpowiednio: św. Dominika i św. Franciszka. 
Oba te zakony budowały swoje klasztory 
w miastach, żeby być bliżej ludzi, którym 
pomagały. 



http://www.saint-denis-basilique.fr/Explorer/Histoire-du-monument 

Opactwo Saint-Denis 



 

http://alixmag.canalblog.com 



Klasztor w Tyńcu 

http://opactwotynieckie.pl/ 



Klasztor w Tyńcu 

http://www.poranny.pl; Klasztor w Tyńcu - widok zza Wisły ©Jerzy Strzelecki 



 

http://www.heritagelupovicien.fr/lordre-de-cluny/ 



Szymon Słupnik 

W średniowieczu ludzie umartwiali się na 

różne sposoby, które dziś mogą zaskakiwać. 

Na przykład św. Szymon żył z dala od ludzi na 

słupie. Właśnie dlatego nazywa się go 

Słupnikiem. 



Polecenie 
 

Przyjrzyj się średniowiecznej 

miniaturze przedstawiającej 

św. Szymona Słupnika. 

 

•Jak myślisz, w jaki sposób 

pustelnik zdobywał jedzenie? 

•Wymień jedną cechę 

charakteru, którą musiał się 

wyróżniać. 

 

*Dla chętnych. Odpowiedź zapisz do zeszytu. 
Św. Szymon Słupnik 

Źródło: domena publiczna 



Wnioski  

W średniowieczu powstały istniejące do 

dzisiaj zakony benedyktynów, cystersów, 

dominikanów i franciszkanów. 

▶ W klasztorach przepisywano księgi, dzięki 

którym wiedza człowieka przetrwała do 

następnych epok.  

▶ Założycielem franciszkanów był święty 

Franciszek z Asyżu. 


