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Temat: Jadwiga Andegaweńska - kobieta, król Polski i święta - 2.05 i 4.05.2020 r. 
(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele lekcji: 
Uczeń: 

 wskazuje: cechy osobowe Jadwigi jako kobiety, króla Polski i świętej na podstawie analizy 

podanych niżej fragmentów tekstów źródłowych, 

 *określa rodzaj tekstów źródłowych, 

 wie, w jaki sposób przedstawiono Jadwigę w analizowanych tekstach źródłowych. 

 

 

Zapisz powyższe daty i wydarzenia do zeszytu. 

1. Kto zasiądzie na tronie polskim? 

 W 1382 roku zmarł ojciec Jadwigi - król Polski i Węgier Ludwik Andegaweński. Na zjazdach  

w Radomsku i Sieradzu polscy możnowładcy zgodzili się na to, by koronę otrzymała jego najstarsza 

córka Ludwika - Katarzyna. Niestety, dziewczyna zmarła krótko po ogłoszeniu decyzji. Druga  

w kolejności Maria nie była dobrą kandydatką do sukcesji - wyszła za mąż za Zygmunta 

Luksemburczyka, a polska szlachta niechętnie patrzyła na ,,króla Niemca". W ostateczności, okazało 

się, że tron może odziedziczyć tylko Jadwiga. Według szacunków historyków, Jadwiga w dniu 

przybycia do Polski miała około 10-12 lat. Kilka miesięcy później, została koronowana na króla 

Polski. Z racji młodego wieku, Jadwidze w rządach pomagał cały szereg doradców. Z czasem nabierała 

coraz większej wprawy w sprawowaniu władzy. 

 - Jako młoda władczyni bez wątpienia podlegała presji możnowładców, ale w jej rządach widać 

sporą samodzielność. Cieszyła się sporym autorytetem z racji tego, że była córką wybitnego króla. 

Jadwiga szybko opanowała *arkana władzy, szybko zaczęła rozumieć na czym to wszystko polega – 

tłumaczy historyk Jerzy Besala. W tym czasie zaczęły się pierwsze przymiarki do zawarcia unii z Litwą. 

Małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą spowodowałoby uspokojenie wzajemnych stosunków. 
*arkana - szczegóły jakiejś wiedzy lub umiejętności wiadome tylko znawcom. 

2. Unia personalna z Litwą w Krewie (1385) 

 Litwa w połowie XIV wieku znajdowała się w niezwykle trudnym położeniu. Jako ostatnie 

pogańskie państwo w Europie była obiektem zainteresowania zarówno Zakonu Krzyżackiego i 

Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Przyjęcie chrześcijaństwa od któregoś z tych państw było zby 

t niebezpieczne dla Litwy. Najrozsądniejszym wyjściem dla Litwy było przyjęciu chrztu z rąk Polski. 

 W 1385 roku doszło do ustanowienia tzw. unii w Krewie. Na jej mocy dwa dotychczas oddzielne 

kraje, miały stać się jednym bytem państwowym, które łączył wspólny monarcha. Ponadto Jagiełło 

zobowiązał sie także do poślubienia Jadwigi, a wcześnie do przyjęcia chrztu. Według postanowienia 
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miał również wypłacić 200 000 złotych florenów Wilhelmowi Habsburgowi za zerwaną umowę 

małżeńską. 

 W 1386 roku doszło do zaślubin Jadwigi ze znacznie starszym od niej Jagiełłą. Zawarcie 

małżeństwa poprzedziły dramatyczne wydarzenia, które mogłyby zmienić bieg historii. Niechętny 

sojuszowi z Litwą i zwolennik Andegawenów, książę Jan Opolczyk, postanowił ściągnąć do Krakowa 

Wilhelma Habsburga. Austriacki książę próbował za wszelką cenę spotkać się z Jadwigą. Na dworze 

królewskim pojawiły się nawet pogłoski, jakoby małżeństwo zostało skonsumowane. Ostatecznie 

Wilhelm został przepędzony z Polski przez możnowładców. Pobyt austriackiego księcia w Krakowie 

obrósł w wiele plotek, które zostały później wykorzystane przez Habsubrgów i Krzyżaków  

do rozsiewania antypolskiej propagandy w Europie. Oskarżali oni Jadwigę o *bigamię i nawet wysłali w 

tej sprawie list do papieża. Jadwiga była szczerze zainteresowana chrystianizacją Litwy. Krótko  

po ślubie zorganizowała wyprawę misyjną. Wysłała również Jagiełłę do jego ojczyzny, by osobiście 

dopilnował procesu przyjmowania nowej religii wśród jego poddanych. 

*bigamia - pozostawanie w związku małżeński z dwoma osobami. 

 
Jadwigę zmuszono do złożenia przysięgi potwierdzającej, że dochowała wierności Jagielle. 

Obraz Józefa Simmlera „Przysięga królowej Jadwigi”. Połowa XIX wieku. 
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3. Jadwiga - rozsądna władczyni 

 W polityce cechowała ją łagodność. Dążyła do rozładowania napięć w polityce zagranicznej 

 i zapewnienia stabilizacji dla Polski. Poprowadziła zwycięska wyprawę wojenną na Ruś Czerwoną  

w 1387 roku. Jej zainteresowania nauką zaowocowały powołaniem z jej inicjatywy wydziału 

teologicznego na Akademii Krakowskiej. Doprowadziła także do wydania niezwykle cennego Psałterza 

Floriańskiego - zbioru pieśni religijnych w językach łacińskim, niemieckim i polskim. Sama fundowała 

wiele kościołów, burs dla studentów, opiekowała się zakonami i szpitali dla biedoty. 

Fenomen Jadwigi polega na tym, że ona do wszystkiego dochodziła bez rozlewu krwi, podczas gdy inni 

królowie i książęta toczyli krwawe wojny o kawałek ziemi – podaje znawca tematu  prof. Jerzy Besala. 

4. Jagiełło i Jadwiga - małżeństwo królów  

Do polskiego panteonu jako jedni z najpopularniejszych władców Polski weszli Litwin i Andegawenka. 

 

 
Poczet królów i książąt polskich - Jan Matejko 
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Zadanie /praca do odesłania/ termin: do 9.06.2020 r. 

a) Wskaż cechy osobowe Jadwigi jako kobiety, władczyni i świętej na podstawie analizy podanych niżej 

fragmentów tekstów źródłowych.  /Możesz wybrać/. 

b) *Określ rodzaj tekstów źródłowych /Dla chętnych/. 

c) W jaki sposób przedstawiono Jadwigę w analizowanych tekstach źródłowych. 

a) 

Jadwiga 

Kobieta Władczyni - Król Polski Święta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Źródło: Lekcja interdyscyplinarna, B. Kołacińska 

*b) ...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

c) ...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
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Tekst nr 1  

(...) Udało się podpisać porozumienie możnowładców polskich z królową węgierską, Elżbietą Bośniacką, aby na 

tron Polski wyznaczyła swoją najmłodszą córkę. I tak Jadwiga, mając 10 lat, razem ze swoim węgierskim dworem 

oraz, jak opisał to Długosz: „ze świetnym królewskim posagiem w złocie, srebrze, naczyniach, tkaninach, 

klejnotach, perłach i dywanach
3
", a także, jak z kolei napisał ceniony pisarz i historyk, Karol Szajnocha, jadąc 

znanym „starożytnym traktem tatrzańskim, [czyli] drogą świętej królowej Kingi", przybyła do Krakowa. Tu, na 

Wawelu, w katedrze krakowskiej, 16 października, a więc w dniu uroczystości jej patronki, świętej Jadwigi, 

w roku 1384, została koronowana i namaszczona przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bodzantę, oraz biskupów, 

krakowskiego Jana i poznańskiego Dobrogosta, na króla Polski. Tak właśnie postanowili panowie polscy, nie na 

królową, ale na króla Polski. I tak opisał to Jan Długosz: „Prałaci zaś i panowie polscy darzyli ją tak wielką 

życzliwością i tak gorącą miłością, że niepomni, iż są mężami, nie uważali, by przynosiło im ujmę okazywanie 

uległości tak zacnej i cnotliwej kobiecie. Z tej to gorącej miłości, nie wyznaczywszy ani nie postarawszy się dla 

niej o małżonka, tak jakby ona sama bez męża wystarczyła do rządzenia Królestwem Polskim (...) nadawszy jej 

pełną władzę do sprawowania rządów (...). I nic dziwnego. Wiedzieli bowiem, że ją tak wychowano 

 i wykształcono od dziecięcych lat, że nad urodą górowała szlachetność, nad piękną postacią wstydliwość, 

piękność przewyższały zalety ducha, sławę i bogactwo powściągliwość i skromność, a władzę łagodność (...). 

Otrzymała też z niebiańskiego daru bardzo wielką i rzucającą się w oczy urodę, jakiej nigdy dotąd nie widziano. 

Cechowała ją też wstydliwość, jedyna chluba i ozdoba kobiet. (...) Wyszedłszy z lat dziecinnych, zaczęła tak 

dojrzale i tak poważnie rozumować, że cokolwiek mówiła i czyniła, zdawało się wypływać z powagi, która zwykła 

cechować sędziwy wiek" (...). 

Źródło: http://www.regnumchristi.com.pl 

 

Tekst nr 2  

(...) Gdy Jadwiga skończyła 12 lat, a więc stała się pełnoletnia i według ustalonych przez jej rodziców planów, 

miała zostać żoną o cztery lata starszego od siebie Wilhelma Habsburskiego, z którym była od 1376 roku 

zaręczona de futuro, czyli na przyszłość. Nie podobało się to polskim możnowładcom, którzy nie chcieli Niemca 

za króla. Natomiast dla wzmocnienia naszego kraju mieli w planie unię z sąsiadującą, ale ciągle jeszcze 

pogańską Litwą. Kraj ten był nieustannie najeżdżany przez Zakon Krzyżacki, który pod pozorem nawracania 

pogan na chrześcijaństwo dokonywał na Litwinach bezwzględnych grabieży, mordów i gwałtów. Żeby 

doprowadzić do unii polsko-litewskiej, najpierw należało dokonać chrztu tego kraju, a następnie doprowadzić 

 do małżeństwa władców obu krajów. Co najważniejsze, to wielki książę litewski Jagiełło, razem ze swoim 

dworem, chciał również takiego porozumienia. Nasi możnowładcy kierowali się więc taką racją stanu: „gdyby 

doszło do unii między Polską a Litwą skutkiem małżeństwa królowej Jadwigi z księciem litewskim, Litwa 

zostałaby ochrzczona i przyjęta do rodziny narodów chrześcijańskich. W ten sposób Krzyżakom wytrąciłoby 

 się powód atakowania i podbijania Litwy, przy aprobacie zachodnich państw Europy. Polska uzyskałaby 

bezpieczeństwo swych granic wschodnich i częściowo północnych. Wspólnymi siłami militarnymi Polski i Litwy 

można by na zawsze rozbić śmiertelne niebezpieczeństwo grożące od potęgi krzyżackiej
 
(...). 

Źródło: O. Władysław Kluz OCD, Jadwiga królowa Polski, Warszawa 1987, s. 29. 

Źródło: http://www.regnumchristi.com.pl/ 

 

Tekst nr 3 

 (...) Mimo młodego wieku Jadwiga zadziwiała dojrzałością i mądrością. Była starannie wykształcona. Znała 

kilka języków, m.in. łacinę, włoski i niemiecki. Szybko nauczyła się polskiego. Słynęła z urody, wdzięku  

i skromności. Najbardziej jednak imponowała dobrocią i pobożnością. Współcześni podkreślali fakt, że nie 

potrafiła odmówić proszącym. Jan Matejko, Św. Jadwiga wśród ubogich Była hojna dla ubogich, odwiedzała 

chorych. Jan Długosz przekazał opis podróży pary królewskiej do Wielkopolski w 1386 roku. Jadwiga wstawiła 
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się za tamtejszymi chłopami wypowiadając słynne słowa: Wprawdzie zwróciliśmy wieśniakom bydło, ale kto 

 im łzy zwróci? Przekazała datki na szpitale w Sandomierzu, Sączu, Bieczu. Często pościła, nawet 40 dni, choć nie 

gardziła też rozkoszami stołu. Umartwiała się (np. włosienicą), codziennie uczestniczyła w kilku Mszach świętych. 

Jednak lubiła zabawy, tańce, reprezentacyjne uczty, stroje, klejnoty i futra. Miała bogatą osobowość. Małżeństwo 

Jadwigi z Jagiełłą było wydarzeniem opatrznościowym, jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. 

Dało początek unii z Litwą, a tym samym stworzeniu potężnego państwa, które przez najbliższe kilka wieków 

odgrywało dużą rolę w Europie. W niedługim czasie zaowocowało także zwycięstwem nad Krzyżakami pod 

Grunwaldem w 1410 roku, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy.  

E. Rudzki, Polskie królowe, Warszawa 1985. 

 

Tekst nr 4 

(...) Królowa stała się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Biorąc czynny udział w rządzeniu 

państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien 

czas był kanclerzem królowej, zapisał: „Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, 

cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych.” Poprzez akt fundacyjny i testamentalny 

zapis na rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła, 

wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 r. w Krakowie. 8 czerwca 1979 r. w katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił 

po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. 

Kanonizował ją w 1997 r. (...).  

Źródło: Niewęgłowski W., Leksykon świętych, Warszawa 1999. 

 

Tekst nr 5 

(...) Ujrzawszy ją rycerze (...), jakkolwiek msza się jeszcze nie zaczęła, poklękali natychmiast, mimo woli oddając 

jej część jako świętej (...). (...) Szczególniej od kilu lat, surowe pokutnicze życie Jadwigi sprawiło, że obok czci, 

winnej królowej, oddawano jej cześć niemal religijną (...). (...) Czci ją na klęczkach monarchowie zagraniczni, 

czcił i obawiał się ją narazić nawet hardy zakon krzyżacki. Papież Bonifacy IX nazwał jąświętobliwą i córką 

Kościoła (...). (...) Opiewali ją minstrele na wszystkich dworach Europy; zjeżdżali się do Krakowa rycerze  

z najodleglejszych ziem, by widzieć te polską królowę, kochał jak źrenicę jej własny naród, któremu przez związek  

z Jagiełłą przymnożyła potęgi i sławy (...). (...) Groźni rycerze z nadgranicznych zamków i gródków, którzy 

przyjętym od Niemców zwyczajem trudnili się zabójstwem lub wojną miedzy sobą, na jedno jej napomnienie 

wkładali miecze do pochew, puszczali jeńców bez okupu, zwracali zagarnięte stada i podawali sobie dłonie do 

zgody (...). (...) Czysty duch jej przenikał w serca ludzkie, łagodził los niewolników, dumę panów, surowość 

sędziów unosił się jak świt szczęścia, jak anioł sprawiedliwości i spokoju nad całą krainą (...). (...) Odzież nosiła 

aż nazbyt prostą (...). 

     Źródło: Sienkiewicz H., Krzyżacy, Warszawa 2001. 

 

Tekst nr 6 

 

(...) Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał ks. Jan Długosz: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz 

obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie (...) Ona przez Wielki Post i Adwent 

poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości 

wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, 

nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością 

Boga” (...). 

Źródło: Liturgia Godzin, t. III, s. 1327. 
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Królowa Elżbieta Bośniaczka z córkami. Wyobrażenie na relikwiarzu z epoki. 

Źródło: https://wielkahistoria.pl/trudny-poczatek-rzadow-krolowej-jadwigi-matka-nia-gardzila-polacy-

trzymali-ja-pod-kloszem/ 

 

Dla chętnych: 

Legenda o rękawiczkach Królowej Jadwigi 

https://www.polishnews.com/legenda-o-rekawiczkach-krolowej-jadwigi 

http://www.poczet.com/jadwiga.htm 
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Żródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl 

    Pogrążona w modłach królowa Jadwiga. 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/jadwiga-andegawenska-1399/
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Królowa Jadwiga nad modlitewnikiem. Litografia z początku XX wieku 

Źródło: https://wielkahistoria.pl/trudny-poczatek-rzadow-krolowej-jadwigi-matka-nia-gardzila-polacy-

trzymali-ja-pod-kloszem/ 
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Królowa Jadwiga przed wyjściem do ślubu. Pocztówka z pierwszej połowy XX wieku 

Źródło: https://wielkahistoria.pl/trudny-poczatek-rzadow-krolowej-jadwigi-matka-nia-gardzila-polacy-trzymali-

ja-pod-kloszem/ 
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