
Dlaczego uczelnia założona przez Kazimierza Wielkiego nosi 

nazwę Uniwersytet Jagielloński? 

Uczelnia w Krakowie nosi nazwę Uniwersytet Jagielloński, 

ponieważ to dzięki królowej Jadwidze nastąpiło jego 

odrodzenie. Królowa prowadziła działalność polityczną, także 

kulturalną, z jej osobistego majątku i kosztowności odnowiono 

Akademię Krakowską. Od 1817 r. nosi oficjalnie nazwę 

Uniwersytet Jagielloński. 

Żakiem mógł zostać tylko chłopiec, mający co najmniej 14 

lat. Musiał mieć ukończoną szkołę parafialną, w której uczył 

się czytania i pisania. Żakami zostawali synowie kupców, 

biedniejszych mieszczan, rzadziej chłopów. Najbiedniejsi żacy 

próbowali zarobić na życie żonglerką lub błazeńskimi 

występami. Niektórzy przepisywali wykłady profesorów, żeby 

je potem odsprzedać bogatszym lub bardziej leniwym 

kolegom. Żak musiał także biegle posługiwać się łaciną. 

Wszyscy żacy mieszkali w bursach. To są domy dla studentów. 

Żyli według statutu bursy i tworzyli wspólnotę. Na 

uniwersytecie musieli być już o 6 rano, a latem zaraz po 

wschodzie słońca. Nauczyciel siedział na katedrze i czytał 

łacińskie teksty. Żacy uważnie słuchali i starali się zabłysnąć 

inteligentnym pytaniem. Potem wszyscy dyskutowali i 

próbowali znaleźć rozwiązanie. Uczniowie nie mieli wtedy 

tornistrów tylko małe skórzane torby przy pasku. Zamiast 

zeszytów nosili drewniane tabliczki pokryte woskiem. 

Długopisem był ostry kawałek metalu lub kości, którym 

wyskrobywało się litery na tabliczce. Jedli tylko 2 razy 

dziennie. O 11.00 przed południem i o 6.00 wieczorem. 
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Jak wyglądało życie w XV-wiecznym mieście. 

W miastach mieszkali przede wszystkim 

rzemieślnicy i kupcy. Ważnym punktem miasta była 

dzielnica handlowa z dużym placem i holami, w których 

odbywały się jarmarki i targi. Rzemieślnicy i kupcy 

grupowali się na ulicach i w dzielnicach według 

specjalności. Z reguły wybór miejsca nie był 

przypadkowy. Garbarze osiadali się na brzegu rzeki, bo 

potrzebowali dużo wody, zaś piekarze w pobliżu skupów 

zboża, gdzie łatwo zaopatrywali się w ziarno. 

Sprzedawcy świec budowali domy niedaleko kościołów. 

Życie codziennie w mieście było raczej szare i 

monotonne. Od  świtu do zmierzchu tylko praca i praca. 

Więc kiedy przychodził dzień świąteczny, 

spragnieni zabawy ludzie wybiegali na ulice i z 

niecierpliwością czekali na występy przebierańców, na 

teatrzyki. Z olbrzymim przejęciem oglądali też 

czarodziejskie sztuczki magika czy popisy tańczącego 

niedźwiedzia. Inni woleli posłuchać wędrownych 

grajków, popatrzeć na występ żonglera, który zręcznie 

podrzucał piłki i snuł opowieści o przygodach rycerzy. 

Tak właśnie żyło się w XV-wiecznym mieście. 
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Co jedli mieszkańcy wsi? 

Pożywienie mieszkańców wsi w średniowieczu 

pochodziło przede wszystkim z roli. Wysiewano proso, z 

czasem żyto, owies, pszenicę, len i konopie. Znano 

rośliny motylkowe (bób, groch, wykę i soczewicę). 

Produkty bogate w białko były ważnym składnikiem 

pożywienia. W przyzagrodowych ogródkach uprawiano 

warzywa (marchew, ogórki, kapustę, cebulę, koper 

ogrodowy, rzepę). Mieszkańcy wsi jadali grochówkę, 

kapuśniak, zupę z brukwi, kaszę ze skwarkami, chleb z 

mąki razowej, podpłomyki pieczone na otwartych 

paleniskach, rzadko rybę i mięso, czasami kawałek sera 

a latem owoce. Głównym napojem była woda, do której 

niekiedy dodawano troszkę miodu. Do pospolitych 

napojów należało też piwo. W niektórych wsiach do woli 

jedzono mięso w listopadzie i grudniu. Wtedy to chłopi 

wybijali większość stad, bo nie mogliby wyżywić 

zwierząt w zimie. 
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Jak leczono chorych w XV wieku? 

Ludność średniowiecza szczególnie doświadczana była 

przez choroby. Ludzie żyjący w dużych skupiskach w biedzie i 

bez zachowania higieny dziesiątkowani byli przez zarazy. 

Średniowiecze uważa się za okres zacofania, nawet 

porównując go ze starożytnością. Powszechnie panowało 

przekonanie, że choroba jest karą za grzech, więc należy ją 

przyjąć w pokorze, modlić się lub udać się na pielgrzymkę. 

Najbardziej popularną kuracją tamtego okresu było 

upuszczanie krwi oraz przykładanie pijawek. Szczególnie 

szokujące były zabiegi chirurgiczne. Do operacji używano 

zwykłych narzędzi stolarskich jak piły, kleszczy i wiertła. Nie 

były przestrzegane żadne warunki higieniczne, więc operacje 

kończyły się zakażeniem i śmiercią. Na bezsenność była 

melasa, gęsty, ciemny syrop z cukru trzcinowego lub 

buraczanego. Na omdlenie było wdychanie dymu z ptasich piór. 

Na stłuczenie, okład z tłuszczu i mąki. Na krwotok wewnętrzny 

trzeba było nosić na szyi w woreczku suszoną ropuchę. 

Nadciśnienie i wiele innych chorób - upuszczano krew. Na 

choroby skóry - okrywano chore miejsce wilczą skórą. Na 

choroby nerek i kręgosłupa - przykładano pijawki. Na słabą 

pamięć - trzeba było jeść imbir. Na zatkany nos - robiono 

maść z cebuli. Zamożni ludzie i władcy powierzali swoje 

zdrowie astrologom i alchemikom. Biedni byli zaś zdani na tego 

rodzaju leczenie (czyli takie zacofanie).  
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