ZAWODY RZEMIEŚLNICZE W
ŚREDNIOWIECZU

Zawód

Wykonywane zajęcie

Aptekarz

Osoba zajmująca się sporządzaniem leków, a także mydeł i świec.

Balwierz

Bartnik

Bednarz

Osoba wykonująca różne zajęcia związane z higieną i fryzjerstwem
podobnie jak cyrulik.
Zajmował się pozyskiwaniem miodu od dzikich pszczół oraz tych
specjalnie osadzonych w barciach.
Wykonywał drewniane naczynia klepkowe tj. beczki, cebrzyki, balie,
kadzie, kufle, miski.

Browarnik
Piwowar
Słodownik

Zawód polegający na produkowaniu słodu i piwa.

Mielcarz
Cieśla
Chirurg

Wykonywał drewniane konstrukcje.
Leczył rany, zajmował się urazów, ran i złamań pod względem
zewnętrznym.
Zajmował się prostymi usługami medycznymi (wyrywanie zębów,

Cyrulik

upuszczanie krwi, czyszczenie uszu) oraz higienicznymi (golenie, obcinanie
włosów, kąpanie).
Zajmował się wyprawianiem skór i futer, czyli garbowaniem. Mieszkał

Garbarz

głównie na obrzeżach miast, ponieważ nikt z mieszkańców nie chciał
mieszkać obok niego ze względu na nieprzyjemne zapachy unoszące się
wokół garbarni.

Garncarz

Wytwarzał różnego rodzaju naczynia gliniane.

Grotnik

Wyrabiał groty do broni tj. strzały, dzidy.
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Kaletnik

Wytwarzał produkty ze skór tj. torby, sakwy, sakiewki.
Zajmował się wykonywaniem wyroków polegających na pozbawieniu życia

Kat

(kara śmierci) lub zadaniu cierpienia (chłosta, tortury). Niekiedy również do
ich zadań należało opatrywanie ran, prowadzenie domów publicznych, czy
łapanie bezpańskich zwierząt.

Kołodziej
Konwisarz

Zajmował się wyrobem kół i wozów.
Rzemieślnik zajmujący się wyrobem przedmiotów z cyny i spiżu tj. naczyń,
świeczników, lichtarzy.
Pożądany zawód średniowieczny, miał liczne specjalizacje, aczkolwiek
ogólnie zajmował się wykuwaniem w kuźni różnego rodzaju narzędzi,

Kowal

podków. Podobnie jak garbarnie kuźnie kowalskie były położone na
obrzeżach miast, ze względu, iż nikt nie chciał mieszkać obok warsztatu
kowala, w którym zawsze płonął ogień, leciały iskry mogące łatwo
doprowadzić do podpalenia zabudowań drewnianych.

Kuśnierz
Ludwisarz
Medyk

Zajmował się wytwarzaniem wyrobów futrzanych tj. kożuchy, czapki,
rękawice.
Zajmował się wyrobem dzwonów.
Odpowiadał za leczenie wewnętrzne ciała, pozostawiając wszelkiego
rodzaju urazy i kontuzje chirurgom.

Młynarz

Odpowiadał za mielenie ziaren zboża w młynie na kaszę i mąkę.

Nożownik

Ostrzył i wyrabiał noże.

Piekarz
Płatnerz
Rakarz
Rzeźnik

Snycerz

Jeden z najpopularniejszych zawodów średniowiecznych. Wyrabiał różne
pieczywo tj. chleb, czy bułki.
Zajmował się wytwarzaniem zbroi.
Dziś zawód określany jako hycel, czyli odławiacz bezpańskich psów,
dzikich zwierząt lub chorych na wściekliznę.
Wytwarzał mięso poprzez skup zwierząt, ich ubój, rozbiór tuszy i jej
handel.
Zajmował się rzemiosłem artystycznym w drewnie. Tworzył drewniane
figury ołtarzowe, płaskorzeźby, ambony, krucyfiksy, ozdobne meble.
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Szewc

Wytwarzał obuwie.

Tkacz

Wytwarzał tkaniny.
Zajmował się zbieraniem roślin zielarskich, ich skupem, a następnie

Zielarz

przyrządzaniem z nich mieszanek ziołowych. Również zaopatrywał w
potrzebne surowce roślinne medyków, chirurgów i innych trudniących się
medycyną.
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