
Ciekawe dlaczego – 
Zamki miały fosy 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat średniowiecza, między innymi odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego zamki miały fosy. 

 

 

Dlaczego zamki miały fosy? 

 

Fosa to głęboki i szeroki rów wypełniony wodą, który utrudniał wrogom dostęp do 

zamku. Goście mogli dostać się do zamku po moście zwodzonym, przerzuconym nad fosą. 

Kiedy jednak zbliżali się wrogowie, most był 

podnoszony.  

Jednym ze sposobów zdobycia zamku było 

otoczenie go i cierpliwe czekanie! Kiedy w zamku 

kończyły się zapasy jedzenia i wody, oblężeni musieli 

się poddać.  

 

 

Dlaczego rycerze nosili zbroje? 

 

Podczas bitwy rycerze byli narażeni na ciosy i uderzenia 

mieczy, toporów, strzał, długich ostrych lanc i metalowych 

maczug. Dla ochrony swojego ciała nosili zbroje z twardego 

metalu.  

Aż do XIII wieku większość rycerzy nosiła kolczugi, 

czyli zbroje wykonane z połączenia ze sobą metalowych 

pierścieni. Później zbroje były wykonywane z solidnych 

metalowych płyt. 

Pod koniec średniowiecza rycerz wyglądał jak wielka 

puszka na nogach – był całkowicie pokryty metalem! 



Dlaczego kościoły mają wieże? 

 

Dzięki wieżom kościoły wyglądają tak, jakby wskazywały 

prosto na niebo. Także w średniowieczu ludzie na całym świecie  

okazywali miłość do swojego Boga, budując piękne kościoły, meczety 

czy inne świątynie. 

Największym budynkiem religijnym na świecie jest hinduska 

świątynia Angkor Wat w Kambodży, zbudowana w XII wieku. Na jej 

terenie zmieściłoby się 8317 kortów tenisowych!  

  

 

 Dlaczego meczety mają minarety? 

 

Minaret to wysoka smukła wieża, będąca częścią meczetu – 

budynku, w którym muzułmanie modlą się do Boga. On także wskazuje 

na niebo. Na szczycie minaretu znajduje się balkon, z którego człowiek 

zwany muezinem wzywa ludzi na modlitwę. 

 

 

Kto nosił wieżę na głowie? 

 

Nakrycia głowy w średniowiecznej Europie zmieniały się wraz z 

aktualną modą, a niektóre miały naprawdę przedziwne i cudowne kształty. W 

XV wieku kobiety zaczęły nosić czapki zwane hennin, które kształtem 

przypominały wieże kościelne. Przejście przez drzwi musiało być czasami 

trudne niektóre henniny miały prawie metr wysokości! 

 

 

Kto nosił buty na platformach? 

 

Ulice były tak błotniste, że bogate damy zaczęły nosić buty na 

wysokich podeszwach. Służące często musiały podtrzymywać  swe panie, kiedy te 

przechadzały się po mieście! 



Dlaczego ludzie jedli palcami? 

 

Europejczycy używali do jedzenia noży i łyżek, gdyż nie znali widelców. Zarówno 

bogaci, jak i biedni podnosili jedzenie do ust palcami. Podczas uczt służący roznosili ryby i 

mięso podzielone na drobne kawałki, łatwo więc było je utrzymać, chyba że były pokryte 

śliskim sosem! 

Biedni ludzie nie mieli urozmaiconego jedzenia. Większość 

jadła ciemny chleb z mąki żytniej lub jęczmiennej, kaszę owsianą lub 

gulasz warzywny.  

 

 

Czy ludzie jedli ziemniaki? 

 

Inkowie z Ameryki Południowej hodowali i jedli ziemniaki. 

Dopiero w XVI wieku podróżnicy przywieźli do Europy ziemniaki i 

wiele innych warzyw z obu Ameryk.  

 

 

Czy ludzie żuli gumę? 

 

Majowie z Ameryki Środkowej żuli miękką gumę, którą nazywali 

chicle. Zbierali je z drzew zwanych sapodilla.  

 

 

Dlaczego trudno było odmierzać czas? 

 

Istniały zegary, które odmierzały czas 

dzięki kroplom wody, zamarzających jednak 

zimą. Używano także świeczek, które spalały się 

bardzo powoli. Tak odmierzały upływ czasu, 

często jednak gasły. Były też zegary słoneczne. 

Cień wskazówki określał w nich czas, ale tylko 

wtedy, gdy niebo nie było zachmurzone! 



Na szczęście wynaleziono w końcu zegar, który tykał! W tego typu zegarach 

wykorzystywano ciężarki i koła zębate.  

 

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Zamki miały fosy i inne pytania na temat 

średniowiecza”. Autor – Philip Steele.  

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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