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Wydanie Specjalne
zieciństwo Władysława Łokietka…
Kiedy co rano wchodzimy do naszej Szkoły, rzucamy niekiedy okiem na dumną postać
władczego króla spoglądającego na nas z portretu w holu.
Ale przed nami nowy dzień, tysiące spraw, koledzy, lekcje… więc biegniemy dalej, by zajmować
się szkolną codziennością i nie myślimy więcej na jego temat.
- Ot, - mówimy sobie - dorosły, silny, starszy pan, który wygląda nieco groźnie, a jego życie oddalone
jest od naszego o setki lat.
Patron Szkoły rzadko kojarzy nam się z prawdziwym, żywym niegdyś człowiekiem. Wiemy, że
panował. Pamiętamy kilka dat z życiorysu, a jeśli nawet zapominamy, to odświeżamy sobie te
wiadomości co najmniej raz w roku… i tyle.
Prawdopodobnie też nigdy nie zastanawiamy się nad tym, jakim na przykład mógł być dzieckiem?
Jak układało się jego dzieciństwo? Czy trafili mu się sympatyczni rodzice, prawdziwi przyjaciele,
radosne plany na dorosłość? Jak mu się żyło, kiedy był w naszym wieku?
Dziś pragniemy zainteresować Was tym właśnie tematem.
Zaznaczmy od razu – nie miał łatwo! Urodził
się księciem, to jasne, ale dopiero jako piąty syn, a
taki stan rzeczy wcale nie wróżył wspaniałych
bogactw i przywilejów. Nie przepowiadał też
wielkiej braterskiej miłości, ani rodzinnego ciepła.
Wiadomo, w średniowieczu najpierw dziedziczyli
najstarsi. Oni też mieli największe prawa. Kolejny
spadkobierca wcale nie bywał przyjmowany w
rodzinie z nadmiernym entuzjazmem. Poza tym
dwóch z braci Władysława osiągało już niemal
dorosłość, wyprzedzali więc najmłodszego w
drodze do zdobywania uznania wśród poddanych.
Ponadto najmłodszy syn księcia kujawskiego
Kazimierza, okazał się niebywale drobny. Po
prostu malutki! W tamtych czasach ludzie bywali
sporo niżsi niż współcześnie, ale nawet oni
uważali małego księcia za karzełka. Rósł też
bardzo powoli i cichcem zastanawiano się, czy w
ogóle osiągnie jakiś przyzwoity wzrost. Taki, jaki
przystoi rycerzowi.
Na domiar złego jego ojciec zmarł, zanim
chłopiec osiągnął siedem lat. A to już okazywało
się prawdziwie złym losem! Dlaczego? Otóż w
średniowieczu syn, który nie osiągnął
odpowiedniego wieku w chwili śmierci swego ojca,
nie zyskiwał po nim indywidualnego prawa do
spadku, czyli do ziem księstwa.

Wyobrażacie sobie taką sytuację? Starsi bracia
otrzymują ojcowiznę, a najmłodszy nic! Wszystko
przechodzi pod zarząd matki, która opiekować ma
się młodszymi synami. Jako książę będzie miał
oczywiście co jeść i gdzie spać, ale nie posiada
żadnej władzy. Los zatem szykuje mu rolę
całkowicie marginesową w historii. Co więcej –
wcale nie matka go wychowuje. Zaraz po śmierci
ojca z Kujaw zabiera go do Krakowa tamtejszy
książę, Bolesław Wstydliwy.
Czy przy takim stanie rzeczy miał Władysław
Łokietek duże szanse na szczerych przyjaciół i
pełne fantazji plany na dorosłość? Raczej
niewielkie, prawda? A jednak został królem!
Po co o tym mówimy? Czy od dziś mamy
popłakiwać przed królewskim portretem
z żalu nad trudnym dzieciństwem Łokietka?
Oczywiście, że nie! Od dziś, kiedy rzucimy okiem
w stronę starszego pana w koronie, pomyślimy
sobie:
„Nie ma takich przeciwności, których nie potrafię
przezwyciężyć! Może trzeba będzie trochę
powalczyć, może poczekać, ale… jeśli zechcę –
zdobędę wszystko!”

O Łokietkowych czasach, czyli średniowieczu
mówi się bardzo różnie. Pokazuje się, albo jego
dobre, albo złe strony. Teraz przedstawiamy
niektóre mroczne ciekawostki, które mogą Was
zaskoczyć, ale i skłonić do zaskakujących
przemyśleń…
- szkoły były prawdziwą mordęgą, uczniowie na
ogół stali, lekcje często opierały się na
bezmyślnym zapamiętywaniu tekstów po łacinie,
której w ogóle nie rozumieli. Nie było
podręczników. Powtarzało się zdania po
nauczycielu, aż do ich zapamiętania. Kształcono
nielicznych chłopców i poznawali oni zaledwie
sztukę czytania. Pisać potrafiła tylko garstka
wybrańców.
- dzieciom żyło się naprawdę ciężko, uznawano je
za dorosłe bardzo wcześnie, czasami już w wieku
dwunastu lat. Fajnie? Niekoniecznie! Bo od tego
momentu musiały podejmować dorosłe decyzje i w
razie błędu – karano je jak dorosłych.
- dziewczynkom żyło się jeszcze trudniej – na
przykład wychodząc za mąż niekiedy musiały
zmieniać nie tylko nazwiska, ale też imiona.
- święta wiązały się raczej z szeregiem
obowiązków, nie przyjemności, ale już Bolesław
Chrobry obchodził Boże Narodzenie i rozdawał
na swoim dworze drobne upominki.
- kult św. Mikołaja – tego od prezentów! –
wprowadziła w Polsce pierwsza koronowana
królowa, Rycheza, żona Mieszka II. Święty
Mikołaj uważany był w średniowieczu za
patrona Piastów. Ta królowa, Rycheza właśnie,
doprowadziła też do ustanowienia nowej stolicy
w Krakowie.
- pierwszy pałac na Wawelu powstał już tysiąc
lat temu i miał ogrzewanie podłogowe. Jego
fundatorem był Kazimierz Odnowiciel .

- poddani bezwzględnie musieli słuchać swych
władców, ale w zamian bacznie ich obserwowali i
nadawali im przydomki określające ich
najwyraźniejsze cechy, czasem brzmiały one
naprawdę obraźliwie – zatem „Łokietek” czyli
niewielkiego wzrostu, to miano niemal
pieszczotliwe.
- jedzenie zwykłego człowieka bywało obrzydliwe,
pod dostatkiem miewali je tylko bogacze. Ludzie
często chodzili głodni, zwłaszcza zimą. Produkty
suszono, kiszono i wędzono. Przyprawy
kosztowały krocie, nawet sól była na wagę złota.
- książęta jednak potrafili zachorować, a nawet
umrzeć z… przejedzenia. Zwłaszcza po okresie
Wielkiego Postu. Znany jest fakt zjedzenia przez
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kurczaków na jednej uczcie.
- żeby kupić strój rycerski czy piękną suknię trzeba
było sprzedać wieś, wraz z mieszkańcami i ziemią.
A jeśli ktoś nie posiadał majątku? Cóż, dziedziczył
przyodziewek po przodkach albo chodził w
łachmanach. Przypomnijmy, że nie istniały pralki,
a strojne ubiory zaledwie wietrzono i otrzepywano
z brudu. Skąd zatem ludzie ubożsi brali swe stroje,
zwłaszcza zimowe? Czapki, kurty i peleryny szyto
niekiedy ze skórek…kotów!
- książki stanowiły ogromny skarb, jedna lub dwie
w zamku potwierdzały mądrość i bogactwo
właściciela.

Może zatem warto docenić nasze dzisiejsze zdobycze? … …
I czasami spojrzeć z uznaniem na wszystko, co mamy na co dzień, a czasem traktujemy zbyt
lekceważąco…  …

