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Elzbieta Bośniaczka z córkami Katarzyną, Marią, Jadwigą. Wyobrażenie na sarkofagu św. Symeona w Zadarze
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Królowa Maria, litografia Josefa Kriehubera z 1828 r.

17 IX 1382 - Maria Andegaweńska, uznany król
Polski, została w stołecznym Białogrodzie uko-
ronowana przez Demetriusza Vaskritiego, admi-
nistratora apostolskiego z Ostrzyhomia na kró-
la Węgier i Chorwacji. Po raz pierwszy w histo-
rii korona św. Stefana spoczęła na głowie kobie-
ty. Panowie węgierscy obwoławszy Marię królo-
wą, chcieli utrzymać związek personalny Węgier
z Polską. Maria została ukoronowana, a Jadwiga
w ten sposób została pozbawiona dziedziczenia
po ojcu i pozostało jej wyjść za Wilhelma i za-
dowolić się tytułem księznej styryjskiej. Węgrzy
wyparli się Jadwigi jako swojej królowej.

5 XI 1382 na zjeździe rycerstwa polskiego
w Radomsku postanowiono ,,ściśle dochować
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hołdu wierności złożonego córkom niebosz-
czyka króla, byleby którakolwiek z nich tazem
ze swoim małzonkiem oboje koronowani
na króla i królową Polski - w Polsce przemiesz-
kiwali stale".

26111383 - królowa Elzbieta Bośniaczka,jako
regentka, wysłała na zjazd szlachty w Siera-
dzu przyrzeczenie przysłania królewny Jadwigi
w celu dokonania jej koronacji na króla Polski.

10 V 1383 ksiązę Siemowit IV, ksiązę
na Rawie, Płocku, Sochaczewie, Gostyninie, Płoń-
sku i Wiźnie, ukryty w orszaku zbrojnym arcy-
biskupa Bodzanty koło kościoła św. Floriana
na Kleparzu, oczekiwał na wjazd Jadwigi, aby
ją porwać i poślubić, i tym sposobem otrzymać
koronę królewską.

1383 - w Koszycach zawarto układ o wzajem-
nym dziedziczeniu Jadwigi i Marii na wypadek
śmierci jednej z sióstr.

IV 1384 - na zjeździe w Lubowli ustalono ter-
min przybycia Jadwigi do Polski na 29 maja tego
roku.

13 X 1384 - królewna Jadwigaprzybyła do Kra-
kowa i uroczyście wjechała na Wawel.

Wjazd Jadwigi do Krakowa, rycina pochodząca z: Kró-
]owa Jadwiga, Kłosy z Bozej Ro]i, Krótkie żywoty ilu-
strowane, monografie, Warszawa 1 933
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'?ii Jardrpiga (r g84-r ass)
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Królowa Jadwiga na pocztówce zpocz. XX w.
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Widok Krakorla z XV rr',. źródlo: H. Schedel, Liber cronicarum cum frguris ymaginibus ab inicio mundi.Norimbergae 149:
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I 1385 w Krakowie podejmowano posel-

stwo litewskie proszące w imieniu Jogaily (poź-

niejszego Władysława Jagiełły) o rękę królo-
wej Jadwigi, które następnie zostało odesłane
na Węgry do królowej Elżbiety Bośniaczki.

29 VII 1385 królowa-regentka Elzbieta

Bośniaczka pod wpływem presji ze strony Leo-

polda III podpisała zobowiązanie, potwierdzone
ptzez córkę Marię, kardynała Dymitra, palatyna

Mikołaja Garę i księcia Władysława Opolczyka
w sprawie dopełnienia przez Jadwigę małżeń-

stwa z wilhelmem.

,. (]\:t}i 1,1|{\.

Florian Cynk Królowa Jadwiga odprawia austriackiego księcia Wilhelma

Widok Wawelu od południowego zachodu na pocztówce sprzed 1914 r.64
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Królorł,a Jadir iga i \\ ilhelrll Uprzejmy według portretów Habsburgów w zbiorze Ambras w Wiedniu, PrzerYs Alek-

sandra Lessera
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Rycina z pocz. XX w.

18II 1386 w katedrze wawelskiej odbyl
się ślub 1Z-letniej Jadwigi z wielkim księciem
litewskim Władysławem Jagiełłą. Książę był

od Jadwigi starszy o około 12 |at (lub według

starszej literatury - o 22 lata), czyli w chwili
ślubu z młodąkrólową miał 24lub 34lata.

4 III 1386 - w kate drze na Wawelu arcybiskup
gnieźnieński Bodzęta (Bodzanta) w obecności

legata papieskiego Maffiolusa de Lampregnano

koronował Władysława Jagiełłę na króla Polski

fi ako króla małzonk a). Zakończyło to wieloletnie
zabiegi i intrygi polityczne zwlązane z sukcesją

na tronie polskim po śmierci Ludwika Węgier-

skiego.

Wiosna 1386 w Wielkopolsce zakończyła
się wojna domowa rozpoczęta po śmierci króla
Ludwika.

7o

1 IV 1386 - Jadwiga z Władysławem Jagiełłą
udali się z pierwszą wizytąmonarszą do Wielko-
polski. Jan Długosz zapisał epizod z tej wyprawy:

,,Kiedy zaś [król] zatrzymał się w Gnieźnie

i za podszeptem ludzi świeckich domagał się
stacji, czyli zaopatrzenia od kapituły gnieżnień-

skiej, gdy kapituła oczywiście odmówiła, zażądał

okupu od wsi kapitulnych.Z tego powodu obcią-

zeni okupem wieśniacy przybywszy do Gniezna

z żonami i dziećmi podnieśli płacz, narzekanie

i niekończące się skargi (...) Poruszona tym nie-

szczęściem królowa Jadwiga, naprawiając błąd

króla, zwróciła wszystek okup i postarała się
o zniesienie interdyktu. Podobno zaś w gory-

czy swego serca miała powiedzieć: <Wprawdzie

zwróciliśmy wieśniakom bydło, ale kto im zwróci

wylane łryrr". Wizyta trwała do maja i władcy

_.- }ł!,rł..

Pocztówkazpoczątku XX w., ilustrująca słowa Jadwigi:

,,Kto im łzy powróci"
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Między 10 XII 1386 a 6 II 1387 - król Włady-
sław Jagiełło zabrał małzonkę na Litwę, aby

,,zobaczyła nową ojczyznę, nowy kraj i lud swego
męża".

Katedra wileńska w 1387 r.

''Iy I ]rh i\ o
, 
,l71 
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Wjazd Jadwigi do Wilna

Wilno, widok z Góry Buffałowskiej, litografla Jożefa Oziębłowskiego z ok. 1863 r.
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Przed 15I1387 w Novigradzie na oczach
córki została uduszona królowa-regentka EIż-
bieta Bośniaczka.

17 II1388 - erygowana została diecezja wilen-
ska, Do 1798 r. należąca do metropolii gnieź-
nieńskiej, w latach 1798- 1925 do metropolii
mohylewskiej i od 1925 r. podniesiona do rangi

archidiecezji (na terenie Litwy prawnie przywró-
cona w 1991 r. po tym, jak przekształcono admi-
nistrację w Białymstoku w oddzielną diecezję,
a na Białorusi utworzono diecezjQ grodzieńską).

II 1387 - oficjalne wprowadzenie wiary katolic-
kiej na Litwie.

Chrzest Litwy na obrazie Władysława Ciesielskiego z 1900 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
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Królowa Jadwiga przyłącza do Polski Ruś Halicką, obraz z

w warszawie

Panorama Lwowa z 1616 r., źródło: Civitates orbis teffarun),t. VI, wyd. przez Georga Brauna i Fransa Hogenberga, Colonia 1617
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1867 r. Muzeum Narodowe
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Przysięga Królowej Jadwigi. Obraz Jozefa Simmlera
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Przed 28 VII 1391 - prośba królowej Jadwigi
do papieża Urbana VI o pierwszy odpust jubi-
leuszowy w Polsce z okazji Wielkiego Jubile-
uszu Chrześcijaństwa wyznaczonego na 25 XI
1390 r. (aby wierni mogli uzyskać odpust jubi-

leuszowy w kościołach krakowskich na co naj-

mniej cztery miesiące).

1391 - Uniwersytet w Krakowie wznowił swoje

nauczanie dzięki osobistym zabiegom królowej
na dworze papieskim.

TY PVS FVNDATIONI ACAD,CBACOVIEN,
Ex Altłri & Ęitaphio ad Marlbkum Diui I łc r, L L oN t &

tnEoclcfu ft tteilnli \rrbis ęiuftlrm.

Odnowienie Akademii Krakowskiej z testamentu kró]owej Jadwigi, karta z Typus fun-

dationis AcaĄemtae] Cracovien[sis], Kraków 1642, znajdującego się w zbiorach Biblio-

teki Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. I 7806
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Władysław Jagiełło. Jadrr iga. Kazinlierz \Ą/ielki, fundatorzy Akademii Krakowskiej
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Święta króIowa Jadwiga, obraz Piotra Moskala
znajdujący się w bazylice jasnogórskiej

1391 - Jadwiga i Jagiełło wznieśli i uposażyli
ołtarz w katedrze krakowskiej pw. św. Anny.
Ponadto królowa przekazała katedrze ornat
z naszytym krzyżem, perłami i drogimi kamie-
niami oraz racjonał z samych pereł.

1 \Ą 1392 - 30 IX 1392 - odpust jubileuszowy
w Krakowie.

VI, VII 1392 - Zjazd w Lubowli i Kiezmarku obu
monarchiń, polskiej i węgierskiej, przygotowany
przez Spytka z Melsztyna. Jadwiga chcialaw roz-
mowach z Marią doprowadzić do wycofania
poparcia króla Zygmunta Luksemburskiego dla
Władysława Opolczyka i zakonu krzyzackiego.
Tego roku ksiązę opolski organizował rozbiór
Polski między niego, Krzyżakow iZygmunta Luk-
semburskiego.

4 VIII 1392 - ksiązę Witold przysiągł w Ostro-
wie (prawdopodobnie Lubelskim) wierność kró-
lowej Jadwidze, poręczonąprzez jego zonę Annę.

23 VIil 1392 - królowa Jadwiga ufundowała
w katedrze wawelskiej ołtarz pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny.

24II 1393 - król Władysław Jagiełło pod wpry-
wem Jadwigi potwierdził prawnie fundacje
klasztoru paulinów na Jasnej Górze, której doko-
nał w 1382 r. ksiązę opolski Władysław i rozsze-
rzył nadania dla zakonników.

Klasztor jasnogórski, grafika z XVIII w., Archiwum Zakonu Pauli-
nów na Jasnej Górze w Częstochowie84
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9 VIII (lub 4 IX) 1393 królowa dokonała

donacji na rzecz psałterzystóW szesnastu kapła-

nów, ktorzy ptzez całą dobę, na zmianę, mieli

odśpiewywać psalmy w katedrze wawelskiej.

3 X 1393 - wtzyta królowej we Lwowie, gdzie

monarchini była mediatorem w sporze między

Witoldem a Skirgiełłą, bratem Jagiełły. Ta akcja

pokojowa doprowa dziła do zawarcia ugody

i zdanta się, w tazie zerwania, na jej osąd. Dłu-

gosz zapisał:,,Ułozyli się zaś zgodnie obaj ksią-

żęta, ze gdyby powstały między nimi nowe nie-

porozumienia, spory i nienawiści, to mają się

zwtacać do królowej polskiej Jadwigi, którą oby-

dwaj obrali za wspólną rozjemczynię przyszłych

sporów".

1393 - pośrednictwo Jadwigi w zawarciu ugody

między królem polskim Jagiełłą a jego bratan-

kiem, namiestnikiem Litwy Witoldem Kiejstuto-

wiczem (Wigandem, Aleksandrem),

1395 - w Nowym Sączu doszło do spotkania pol-

skiej pary monarszej z węgierską parą monar-

szą (istnieją wątpliwości, czy w spotkaniu uczest-

ntczył król węgierski Zygmunt, który nieprze-

rwanie przebywał w tym okresie w Siedmiogro-

dzie); Jadwiga i Maria widziaĘ się po raz ostatni

w zyciu.

t7 V 1395 - na skutek upadku z konia podczas

polowania zmarŁa królowa Maria Andegaweń-

ska, siostra Jadwigi. Została pochowana w kate-

drze w Wielkim Waradynie.

1395 - po śmierci siostry, królowej Marii, żony

Zygmunta Luksemburskiego, Jadwiga wystąpiła

z pretensjami do węgierskiej korony.
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Jadwiga i Jagiełło jako fundatorzy klasztoru oo. Karmelitów na Pia-

sku, fresk nad furtą klasztorną
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Współczesny widok zespołu klasztornego oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie
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25 VII 1395 - królowa ufundowała w Bieczu
szpital Świętego Ducha: ,,Jadwiga królowa Pol-
ski zgadza się, aby rajcy bieccy, a mianowicie
Mikołaj Cyncerlink, zbudowali i uposażyli szpital
pod wezwaniem św. Ducha dla ubogich, chorych
i innych nieszczęśliwych osób". Tradycja w Bie-
czu o pobytach władczyni wśród chorych w szpi-
talu jest silna, żrodła zaś potwierdzająjej obec-
ność w mieście w 1390 i 1392 r.

Dawny szpital w Bieczu

Jadwiga posługująca w szpitalu, obraz Piotra Stachiewicza

92
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11 I 1397 - dzięki zabiegom królowej Jadwigi
na mocy butli papieża Bonifacego IX został

na Uniwersytecie Krakowskim powołany naj-

wazniejszy Wydział Teologiczny. Uniwersytet
stał się instytucją kościelną i duchowną, z ramie-

nia Stolicy Apostolskiej nadzór nad nim sprawo-

wał biskup krakowski jako kanclerz. Był także

korporacją prawną, posiadał samorząd swojego

majątku i własne sądownictwo spoczywające

w ręku rektora.

17IV - 25 V 1397 - pobyt Jadwigi w Wielko-
polsce, kolejno w Kaliszu, Pyzdrach, Poznaniu

i Gnieźnie.

11-19 VI 1397 we Włocławku z uwagi

na dziedziczne prawo do ziemi dobrzyńskiej

Jadwiga prowadziła rozmowy z Konradem

von Jungingenem w sprawie zastawu tej ziemi
przez Opolczyka. Zakończyły się one fiaskiem;

do ponownego spotkania wielkiego mistrza

z królową, pomimo jej wyrażnych starań, nie

doszło. Na zjeździe pary królewskiej z Zygmun-

tem Luksemburczykiem władczyni zwrociŁa

się do obecnego tam Opolczyka z zapytaniem

o prawo zastawienia Dobrzynia. Jadwiga zapro-

ponowała w tej sprawie spotkanie z wielkim
mistrzem w Toruniu.

Z CYLLU:
rnór,owe JADwI(lA

Królowa Jadwiga
ptzeeftzega

Ktzy:taków przrd
wnlki1 z Prrlskl;
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14 VII 1397 - na zjeździe w Starej Wsi Spiskiej spotkali się
Jadwiga i Władysław Jagiełło z królem Węgier Zygmuntem
Luksemburskim. Zawarto pokój na szesnaście lat, a władczyni
Polski zrezygnowała z praw do tytułu królowej naddunaj-
skiego państwa. Od tej pory wzajemne stosunki między Polską
a Węgrami były przez wiele latprzyjazne.

10 XI 1397 - królowa założyła bursę dla polskich i litewskich
studentów Uniwersytetu Karola w Pradze.

V 1398 - Jadwig a przybyła wraz z mężem z Inowrocławia
do Torunia w celu podjęcia negocjacji z Krzyżakami. Ponie-
waz wielki mistrz Konrad von Jungingen przysłał jedynie kom-

Spotkanie królowej Jadwigi z Krzyżakami
w Inowrocławiu

Panorama Pragi Mateusza Meriana, wydana w Norymb erdze 1638 r, i ręcznie kolorowana
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22 VI 1 399 - na Wawelu przys zła na świat Elz-
bieta Bonifacja, jedyna córka Jadwigi Andega-
wenskiej i Władysława Jagiełły, królewna pol-
ska i księzniczka litewska, pierwsza Jagiellonka,
dziedziczka korony.

13 VII 1399 - zmarła Elzbieta Bonifacja.

17 VII 1399 - około godziny trzynastej Krako-
wie na Wawelu zmarła Jadwiga Andegawen-
ska, król Polski, najwyższa księzna Litwy I dzie-
dziczka Węgier, żona Władysława Jagiełły.

Głowa królowej Jadwigi,
szkic Leona Wyczółkowskiego

Smierć Jadwigi, obraz Hanny Każmierczak
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19VII 1399 - w krypcie katedry wawelskiej
odbył się wspólny pogrzeb zmarlej 1T VII, praw-
dopodobnie w wyniku gorączki połogowej, kró-
lowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej córki Elzbiety
Bonifacji, która zmatła 4 dni wcześniej. Młoda
królowa zostala pochowana wraz z córeczką
w katedrze wawelskiej, po lewej stronie głów-
nego oŁtarza, przy ufundowanym przez Jadwigę
ołtarzu świętych Erazma i Brygidy, gdzie prze-
chowywany był Najświętszy Sakrament. Jan
Długosz zapisał, ze królowa spoczywa in Craco-
viensi ecclesia ad partem laevam altaris maioris,
de prope sacrarium. Obie zostały złożone w jed-
nej trumnie. Jadwiga została pochowana z insy-
gniami ze złoconego drewna (berło i jabłko) izło-
conej skóry (korona), jej ciało ubrano w bardzo
bogate szaty uszyte z adamaszku, z rękawami
obszytymi taśmą z grubszej tkaniny o wzorze
rombowym (znale ziono cztery takie paski o dłu-
gości 28 cm i szerokości 4,5 cm), następnie owi-
nięto w całun z adamaszku. Twaru zasłonięto

Pieczęć Jadwigi w przerysie Kajetana
Wincentego Kielisińskiego z 1834 r.

stanisław ze skarbimierza

chustą z białego muślinu. Do trumny włozono
także dwa listy papieża Bonifacego IX, zaopa-
trzone w ołowiane bulle. Kazanie pogrzebowe
wygłosił Stanisław ze Skarbimierza. Powiedział
wówczas: ,,Królowa była ozdobą kleru, rosą dla
biednego, kolumną Kościoła, łaskawością dla
dostojnik ów, czułą opiekunką obywateli, matką
bie dnych, u cie czk ą nędzarzy, obt ończy nią sie rot,
kotwicą słabych, opiekunką wszystkich podda-
nych".

l VI 1434 w Gródku Jagiellońskim koło
Lwowa zmarł Władysław Jagiełło, najwyższy
ksiązę litewski, od 1386 król Polski, mąz królo-
wej Jadwigi Andegawenki.

Pierwszy grób króIowej Jadwigi ----

100




