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        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 194- 198 

Temat : Zawarcie unii przez Polskę i Litwę 1385r ( XIVw. ) 

 
Na poprzedniej lekcji poznaliście działania, które zrealizował król K.Wielki by zapewnić Polakom 

bezpieczne życie, a Polsce godne miejsce w Europie .  

Dziś dowiecie się, jak potoczyły się losy państwa polskiego po śmierci K. Wielkiego 

Śmierć K. Wielkiego 1370. 

Król K. Wielki, ostatni z rodu Piastów zmarł po 37 latach rządzenia Polską. Niestety nie 

pozostawił po sobie dziedzica. Polacy szczerze opłakiwali tego Wielkiego króla.  

Tron polski w rękach dynastii Andegawenów z Węgier. 

Po śmierci K. Wielkiego Ludwik Węgierski odziedziczył tron w myśl wcześniejszej umowy. 

Zawarł ją z Węgrami K. Wielki i ustalenia miały obowiązywać na wypadek bezpotomnej 

śmierci króla polskiego. Ludwik po koronacji wyjechał na Węgry a władzę sprawowała jego 

matka Elżbieta, siostra K. Wielkiego. 

 Jadwiga Andegawenka królem Polski. 

Była najmłodszą córką L.Węgierskiego i po jego śmierci za zgodą szlachty polskiej została 

królem Polski. Kiedy w r. 1382 przybyła do Polski miała zaledwie 11lat.  

W roku 1384 odbyła się w Krakowie jej koronacja. Królowa otrzymała staranne 

wykształcenie.  Korzystała z praw przysługujących każdemu polskiemu monarsze 

Unia Polski z Litwą czyli związek Polski i Litwy 1385r. 

Jadwiga była młodziutka a Polsce jak pamiętamy zagrażali nie tylko Krzyżacy, ale i  

Brandenburczycy. Dla królowej szukano męża, który miał ją wspierać w rządzeniu 

państwem.. Zdaniem dostojników państwowych dobrym kandydatem był książę Litwy  - 

Jagiełło. Pochodził z kraju pogańskiego więc należało przeprowadzić jego chrystianizację. 

W roku 1385 obie strony omówiły warunki. Postanowiono, że oba państwa będą walczyć ze 

wspólnym wrogiem czyli Krzyżakami, Litwa zostanie ochrzczona, Jagiełło przyjmie chrzest, 

poślubi Jadwigę i zostanie koronowany na króla Polski . 

Koronacja Jagiełły 1386r. 

W roku 1386 w Krakowie Jagiełło został ochrzczony, następnie poślubił królową Jadwigę i 

został koronowany. Polska zyskała doświadczonego polityka i stratega. 

Rola królowej Jadwigi 

Przez 13 lat to jest do śmierci Jadwigi Polska miała dwóch władców Jadwigę i Jagiełłę, 

którzy odgrywali równorzędną rolę w państwie. Dla dobra Polski Jadwiga zawarła 

małżeństwo z powodów politycznych. Rozumiała znaczenie nauki i  potrzebę jej rozwijania. 

Przeznaczyła swoje klejnoty dla Akademii Krakowskiej by wesprzeć działalność tej szkoły. 

W XIX wieku uczelnię zaczęto nazywać Uniwersytetem Jagiellońskim i tak jest do dziś. 

Opiekowała się ubogimi, wspierała szpitale. Dążyła do pokojowego rozstrzygnięcia sporów 

z Krzyżakami. Była postacią niepospolitą. Została pochowana w katedrze na Wawelu. 

W roku 1979 papież Jan Paweł II ogłosił królową Jadwigę błogosławioną, 

a w roku 1997 ogłosił jej kanonizację – królowa została świętą. 

Legenda  związana z bucikami królowej mówi, że : 

,,Przy budowie kościoła NMP na Piasku, który istnieje do dziś, królowa Jadwiga sama doglądała robót. 
Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała o powód, 
odpowiedział, że w domu zostawił ciężko chorą żonę, boi się, że go zostawi z drobnymi dziećmi, a nie 
ma pieniędzy na lekarza. Królowa, nie namyślając się, oderwała ze swego bucika złotą klamrę, 
wysadzaną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, aby zapłacił lekarzowi. Nie zauważyła tylko, że 
stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad bucika wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i 
wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można go oglądać.’’ 
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