
21.05 CZWARTEK Temat: Jadwiga i Jagiełło królami Polski.  

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA (król Polski w latach 1384-1399 r.) 

- jako dziecko była zaręczona z księciem austriackim Wilhelmem Habsburgiem 

- po śmierci ojca Jadwigi – Ludwika Andegaweńskiego, rycerstwo polskie postanowiło doprowadzić 

do zerwania tych zaręczyn. Nie chcieli, by Jadwiga, która miała zostać królem Polski, miała męża 

Austriaka. Wybrali jej za męża Jagiełłę, księcia Litwy 

- W roku 1385 została zawarta unia w Krewie między Polską a Litwą (Krewo to litewskie miasto). 

Polska ma mieć dwóch królów: Jadwigę i Jagiełłę. 

- rok później – w 1386 r. unia staje się faktem: 18 lutego trzynastoletnia Jadwiga (urodziła się w 1373 

r.) wychodzi za mąż za Jagiełłę (Jagiełło miał wtedy prawdopodobnie 34 lata). Trzy dni przed ślubem 

Jagiełło się ochrzcił i przyjął chrzestne imię Władysław. Miesiąc później w katedrze na Wawelu 

Władysław Jagiełło koronował się na króla Polski 

- w 1399 r. Jadwiga urodziła córeczkę, która trzy tygodnie po porodzie umarła. Cztery dni po córce 

umarła Jadwiga z powodu prawdopodobnie komplikacji po porodzie córki. 

- w 1997 papież Jan Paweł II kanonizował ją. Król Jadwiga jest więc świętą (pamiętajcie król rządzi, a 

królowa to żona króla. Jadwiga była królem) 

 

Jagiełło królem Polski był długo. Od 1386 r. do 1434 r. Aż 48 lat. Po śmierci Jadwigi ożenił się jeszcze 

trzy razy. Potomków doczekał się dopiero z czwartą żoną – Zofią Holszańską. W 1424 r. przyszedł na 

świat jego pierwszy syn Władysław (zwany potem będzie Warneńczykiem), a dwa lata później drugi 

syn – Kazimierz (zwany Jagiellończykiem). Kiedy rodził się Władysław Warneńczyk, Władysław Jagiełło 

miał 72 lata. 

Jagiełło jako król przebywał w Polsce. Rządził też Litwą, ale nie bezpośrednio. Tam ustanowił swojego 

kuzyna panem – księcia Witolda i to książę Witold w imieniu Jagiełły sprawował rządy na Litwie. 

 

Zarówno Władysław Jagiełło jak i Jadwiga spoczywają w wawelskiej katedrze w Krakowie. 

 

Uwaga! Ze względu na to, że najprawdopodobniej nie wrócimy do szkoły do wakacji, dlatego w 

następnym tygodniu w czwartek o 9.00 spotkam się online z każdym z waszej klasy, kto będzie 

chciał poprawić jakąś ocenę. Proszę, przez ten tydzień przygotujcie się, nauczcie, a za tydzień w 

czwartek uruchomcie przeglądarkę google chrome i na tej przeglądarce wejdźcie na stronę  

 

https://meet.jit.si/mrkachal  

Na innej przeglądarce może być problem z uruchomieniem strony. Google chrome to ta przeglądarka 

z kolorowym kółkiem. Spotkanie w następną środę nie jest obowiązkowe dla całej klasy. Podczas 

spotkania przepytam was online. Pamiętajcie, że chcąc poprawić ocenę z kartkówki, nauczcie się 

trzech tematów, zwracając przede wszystkim na tekst wytłuszczony. W przypadku poprawy 

sprawdzianu należy powtórzyć cały dział. W razie wątpliwości i pytań napiszcie do mnie na adres 

mrkachal@onet.eu Na pewno odpiszę. 
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