
Chrystianizacja Irlandii, a 
chrystianizacja Polski

Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Kochanowskiego w 

Koluszkach



Polska



Chrystianizacja Polski-główne 
informacje

● Chrzest Polski odbył się w 966 roku.
● Za panowania księcia Mieszka I.
● Przyjęty w obrządku rzymsko-katolickim.
● Otrzymany z ramienia Czech,

 a nie Niemiec.
● Polska została uznana za 

biskupstwo misyjne.
● W tym okresie papieżem był 

Jan XIII



Wierzenia plemion polskich przed 
chrztem.

● Na ziemiach polskich przed przyjęciem 
chrześcijaństwa panował politeizm. 
Czczono wielu bogów,  siły natury 
oraz duchy przodków. Imiona bóstw 
powtarzały się u wielu plemion. 
Zwykle jednak każde plemię miało 
własnego boga. Podobnie każdy ród, 
miał swoje duchy przodków.  
Słowianin wierzył, że bóg obcego 
plemienia jest realny. W słowiańskiej 
religii była możliwość porzucenia 
jednego boga dla innego.



Przebieg chrystianizacji w Polsce.

1)Pertraktacje z królem Czech.

2)Chrzest Mieszka I i ślub z Dobrawą

3)Niszczenie świętych gajów i innych miejsc 
kultu pogańskiego oraz budowa kościołów.

4)Misja św. Wojciecha.



Skutki i przyczyny chrystianizacji w 
Polsce.



Irlandia



Chrystianizacja Irlandii-główne 
informacje

● Za początek chrystianizacji uznaje 
się przybycie św. Patryka na 
wyspę między 432r.n.e. a 
461r.n.e.

● Św. Patrykowi przypisuje się 
zachowanie kultury celtyckiej. 
Przyswajał ją do chrześcijaństwa 
i wyrzucając te, które  
kolidowały z nauczaną wiarą.

● Za panowania papieża Sykstusa 
III.



Wierzenia ludów Irlandii przed 
chrystianizacją

1)Wcześni Celtowie nie budowali świątyń ku 
czci swoich bóstw; uważali pewne gaje za 
święte. Niektóre drzewa same były 
uważane za święte.

2)Kult wojowników.

3)Życie pozagrobowe.

4)Druidzi jako kapłani



1)Do swojej śmierci w 461 Patryk zdołał 
przekonać do swojej religii irlandzką 
arystokrację, ustanowić opartą na 
miejscowej ludności hierarchię kościelną i 
założyć na wyspie klasztory.

2)Główną różnicą, od chrystianizacji w 
Europie, spowodowaną brakiem w Irlandii 
ośrodków miejskich, było tworzenie 
biskupstw w miejscach władzy plemiennej



Przyczyny i skutki chrystianizacji w 
Irlandii



Podobieństwa pomiędzy 
chrystianizacją Irlandii, a Polski

1)Pierwszymi ludźmi przyjmującymi nową 
religię byli arystokraci.

2)Misjonarze wnosili razem z wiarą kaganek 
oświaty.

3)W obu regionach poganie mieli już 
wcześniej pośredni, bądź bezpośredni 
kontakt z nową religią



Różnice w chrystianizacji Polski i 
Irlandii



SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA 
UWAGE

WYKONALI :
Jakub Chachuła

Mateusz Zalewski
KL. 3D
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