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Drodzy Czytelnicy,  
w tym numerze prezentujemy ciekawe postaci historyczne. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ich temat 

przygotowanymi przez miłośników historii na Kółku 

humanistycznym. Życzymy przyjemnej i owocnej lektury! 

 

Redakcja 

 

*** 

 

Milena Kałuża 

 

Mieszko I (ur. 922 - 945, zm. 25 maja 992) – książę Polan z dynastii 

Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r. Ojciec Bolesława I Chrobrego 

i Świętosławy-Sygrydy. Poprzez ślub w 965 roku 

z Dobrawą Przemyślidką i przyjęcie chrztu w 966 roku Mieszko 

włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. 

Oprócz podbojów duże znaczenie dla przyszłości księstwa Polan miały 

także jego reformy wewnętrzne, mające na celu rozbudowę                             

i usprawnienie państwa. 

 

 
Książę Mieszko I i jego żona Dobrawa (Dąbrówka) 
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W przeszłości władca był także opisywany przy użyciu błędnie 

rekonstruowanego imienia „Mieczysław”. Mieszko I to historyczny 

pierwszy władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę 

państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, 

którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach 

obecnej Wielkopolski, poprzez sojusze lub siłę militarną 

podporządkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze 

Wschodnie i Mazowsze. Przez większość okresu swojego panowania 

toczył walki o Pomorze Zachodnie. W ostatnich latach życia przystąpił 

także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk. 

   

Legenda związana z Mieszkiem I:  

Według legendy został uwolniony od ślepoty podczas postrzyżyn. 

Wówczas [czyli po odzyskaniu wzroku przez Mieszka] książę 

Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, 

czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego 

znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była 

tak jakby ślepa, lecz odtąd – powiadali – ma być przez Mieszka 

oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. 

  

Plotka (nieprawdziwa): Skandynawowie utworzyli państwo polskie,                 

a Mieszko I był wikingiem o imieniu Dago! Pogląd ten od ponad 100 lat 

krąży w obiegu opinii publicznej. Dziś wiemy, że jest fałszywy. 

  

 
Książę Mieszko I na banknocie o nominale 10 zł 
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Olivier Janas  

 

Bolesław Chrobry  (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – władca Polski                  

z dynastii Piastów w latach 992-1025, książę Polski od 992 i pierwszy 

koronowany król Polski (od 1025), w latach 1003–1004 także książę 

Czech jako Bolesław IV. Był synem Mieszka I, księcia Polski 

i Dobrawy, czeskiej księżniczki.  

 

 
Król Bolesław Chrobry 

 

Wspierał chrystianizację Polski oraz wyprawy misyjne Wojciecha, 

biskupa praskiego i Brunona z Kwerfurtu. Męczeńska śmierć tego 

pierwszego (997) i jego rychła kanonizacja stały się powodem 

zorganizowania zjazdu gnieźnieńskiego (1000), podczas którego 

utworzono polskie arcybiskupstwo (metropolię kościelną) 

w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, 

a cesarz Otton III potwierdził niezależność państwa polskiego i jego 

władcy.  
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Zjazd gnieźnieński  

W pielgrzymce do grobu świętego Wojciecha i w celu pozyskania 

Chrobrego do swych idei uniwersalistycznego cesarstwa przybył                     

do Gniezna w roku 1000 cesarz Otton III. Podczas zjazdu 

gnieźnieńskiego utworzono niezależną polską organizację kościelną                   

z metropolią w Gnieźnie i biskupstwami 

w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Arcybiskupem gnieźnieńskim 

został brat św. Wojciecha, Radzim-Gaudenty. Najważniejszym aktem 

dokonanym podczas zjazdu gnieźnieńskiego była jednak symboliczna 

koronacja Bolesława Chrobrego na króla, dokonana poprzez nałożenie 

na jego skronie diademu cesarskiego. Nie została ona nigdy 

jednoznacznie potwierdzona, jednak dowodem mogą być monety 

datowane na najpóźniej 1020 rok z wizerunkiem Bolesława                                    

i napisem rex (łac. król). W ten sposób Chrobry otrzymał prerogatywy 

(uprawnienia) królewskie (m.in. prawo inwestytury biskupów).  

 

Wyprawa kijowska  

W 1018 roku Bolesław Chrobry zorganizował wyprawę, aby przywrócić 

na tron kijowski swego zięcia Świętopełka. Zakończyła się ona pełnym 

powodzeniem. Po zwycięskiej bitwie pod Wołyniem (22 lipca), zajął 

Kijów (14 sierpnia). W drodze powrotnej przyłączył utracone                            

w 981 Grody Czerwieńskie. Świętopełk jednak nie utrzymał się                          

na tronie, zrzucił go Jarosław Mądry. Świętopełk został wygnany z Rusi 

i poprosił o ponowną pomoc swojego teścia Bolesława Chrobrego, który 

mu już jej nie udzielił (dwukrotne zrzucenie Świętopełka z tronu 

świadczyło o jego nieudolności). Chrobry poparł Jarosława Mądrego 

jako godnego władcę i podpisał z nim pakt o nieagresji.  

  

Bolesław Chrobry na banknotach i monetach  

W 1925 roku z okazji dziewięćsetlecia pierwszej polskiej koronacji 

wybito pamiątkowe złote monety o nominale 10 i 20 zł z wizerunkiem 

Bolesława Chrobrego. Na pięć dni przed wybuchem II wojny światowej, 

26 sierpnia 1939 roku wprowadzono do obiegu banknot z portretem 

Bolesława Chrobrego o nominale 1 złotego z datą 1 października 1938 

roku. Formalnie w obiegu pozostawał do 20 maja 1940 roku. Jego 
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projektantem był Leonard Sowiński. Z kolei w PRL wizerunek Bolesława 

Chrobrego umieszczono na rewersie banknotu o nominale 2000 złotych 

(z datą 1 maja 1977). Banknot był w obiegu od 11 lipca 1977 do 31 

grudnia 1996 roku. W czasie denominacji (1995) natomiast 

wprowadzono ozdobiony portretem Chrobrego banknot 20-złotowy                

(z datą 25 marca 1994). Projektantem dwóch ostatnich banknotów 

był Andrzej Heidrich). 

 

  
Moneta i banknot z wizerunkiem króla Bolesława Chrobrego 

     

Ciekawostki  

1. Przydomek Chrobry został mu nadany za czasów panowania jego 

syna, Mieszka II, i oznacza człowieka mężnego, dzielnego                              

i odważnego, później był także określany przydomkiem Wielki.  

2. Blask królewskiej korony towarzyszył księciu już od ćwierć wieku, 

odkąd na pamiętnym Zjeździe Gnieźnieńskim w roku 1000 cesarz 

Otton III symbolicznie nałożył mu na skronie swój własny diadem, 

co późniejsza polska tradycja interpretowała jako właściwy moment 

koronacji. Podjęte wówczas w Stolicy Apostolskiej starania o zgodę 

na koronację zostały jednak storpedowane przez przeciwników 

polskiego władcy, a przygotowaną już podobną koronę otrzymał 

książę węgierski Stefan Święty. Dalszym dążeniom w tym kierunku 

przeszkodziła śmierć życzliwego Polsce cesarza Ottona III                    

oraz konflikt z jego następcą Henrykiem II, co na długie lata 

opóźniło realizację planów koronacyjnych polskiego monarchy.  
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Jan Matejko, Koronacja pierwszego króla Polski 

 

Polecam linki:  

Polscy królowie i książęta - Bolesław Chrobry - Czytanka PL - YouTube  

 

Gry: Bolesław Chrobry - Sortowanie grup (wordwall.net)  

HISTORIA 4 Bolesław Chrobry - Test (wordwall.net)  

Bolesław Chrobry pierwszy król polski - Samolot (wordwall.net)  

  

 

Oliwier Wyciślok 

 

Święty Wojciech urodził się w Libicach. Jedna z legend mówi,                          

że początkowo rodzice chcieli, by syn został rycerzem. Jednak, gdy 

Wojciech ciężko zachorował, złożyli śluby, że gdy wyzdrowieje, poślą 

go do zakonu mię Adalbert (pod którym jest znany w krajach 

zachodnich) przybrał podczas bierzmowania na cześć swego 

mentora, arcybiskupa Magdeburga, Adalberta, pod którego opiekę 

został oddany w 972. Pobierał nauki w szkole Oktryka, jednej                         

z najlepszych w ówczesnych Niemczech. Poznał łacinę, niemiecki,                       

a w Magdeburgu nauczył się także języka Lutyków (Wieleci). W 981,   

po śmierci swego mentora, wrócił do Czech jako subdiakon. W tym też 

https://wordwall.net/pl/resource/387005/historia/boles%c5%82aw-chrobry
https://wordwall.net/pl/resource/8386986/historia/historia-4-boles%c5%82aw-chrobry
https://wordwall.net/pl/resource/10201024/historia/boles%c5%82aw-chrobry-pierwszy-kr%c3%b3l-polski
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roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk praskiego biskupa Dytmara,   

po jego śmierci od 3 kwietnia 983 – w wieku 27 lat – stanął                        

na czele diecezji praskiej. Wobec konfliktów z wiernymi wywoływanymi 

bezkompromisową postawą wobec religii przodków ok. 989 Wojciech 

opuścił Pragę i wyjechał do Rzymu, gdzie zrzekł się urzędu biskupa 

Pragi. Potem poprzez Gdańsk – gdzie przeprowadził masowy chrzest          

i rozkazał wycięcie świętego dębu – łodzią, osłaniani przez 30 wojów 

Chrobrego, Wojciech razem z przyrodnim bratem Radzimem oraz 

prezbitrem Boguszą-Benedyktem dotarli do ziemi Prusów. Ich 

działalność misyjna nie spotkała się z przychylnym przyjęciem. 

Misjonarze nie znali nawet języka Prusów.  

 

 
Święty Wojciech 

 

W czasie pobytu na jednej z wysp nadbrzeżnych doszło do spotkania  

z pruskimi rybakami, którzy próbowali się z nimi porozumieć. 

Gdy obcy nie potrafili powiedzieć nic zrozumiałego jeden z Prusów 

uderzył Wojciecha wiosłem w plecy. Wkrótce z pomocą jednego                   

z pruskich możnych dostali się na teren osady. Jako goście podlegali 

ochronie swego gospodarza i dzięki jego pozycji 17 kwietnia stanęli 

przed pruskim wiecem, na którym Wojciech z pomocą tłumacza 

przemawiał oraz objaśniał zasady chrześcijaństwa. Jednak po 5 dniach 



9 
 

w okolicy pruskiego grodu granicznego Cholin 23 kwietnia 997 

odpoczywających po mszy odprawionej w świętym gaju zaskoczyło 7 

strażników prowadzonych przez kapłana, niejakiego Sicco. Wojciech – 

jako przywódca – uderzony toporem lub włócznią w serce został zabity 

przez kapłana, który – według żywotów – miał wcześniej stracić                       

w walkach z Polakami brata. Ciału odcięto głowę i nabito na pal na znak 

hańby. Jego towarzyszy oszczędzono i odesłano do Polski.  

Miejsce śmierci, znajdujące się według źródeł w pobliżu pruskiego 

grodu Cholin lub Chollinun lokalizuje się albo na południowych brzegach 

jeziora Drużno   

 

Link do gry: https://wordwall.net/pl/resource/6787159/teleturniej-

o-%C5%9Bw-wojciechu  

  

 

Marta Wolny 

Władysław Łokietek  

 

1. Książę i król Polski z dynastii Piastów. Urodził się jako syn księcia 

dzielnicowego Kazimierza I.  

2. W 1267 roku odziedziczył Kujawy brzeskie i Dobrzyń.  

3. Wielką karierę polityczną rozpoczął pod koniec lat 80.  

4. W 1296 roku, po śmierci Przemysła II, przejął władzę                                     

w Wielkopolsce.  

5. Powrócił do kraju w 1304 roku, stopniowo jednocząc jego prowincje 

pod swoim panowaniem.  

6. Na przełomie lat 80. i 90. poślubił wielkopolską księżniczkę Jadwigę 

Bolesławównę.  

7. Ostatnie lata panowania poświęcił na trudne i w większości nieudane 

walki z Zakonem Krzyżackim.  

 8. Brał udział w słynnej bitwie pod Płowcami, na wyrost uznanej                        

za zwycięstwo i punkt zwrotny w zmaganiach.  

https://wordwall.net/pl/resource/6787159/teleturniej-o-%C5%9Bw-wojciechu
https://wordwall.net/pl/resource/6787159/teleturniej-o-%C5%9Bw-wojciechu
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9. Zmarł w podeszłym wieku, najprawdopodobniej w następstwie 

wylewu. Przydomek Łokietek – ukuty od słowa „łokieć” – otrzymał                     

z uwagi na swój niski wzrost.  

10. Istotną rolę u boku Władysława odgrywała żona, nazywana Jadwigą 

Kaliską.   

11. Władzę po ojcu przejął jedyny żyjący syn – Kazimierz Wielki.  

 

 

Król Władysław Łokietek 

 

Nicola Kałuża 

Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 

1370 w Krakowie) – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi 

Bolesławówny, król Polski w latach 1333–1370, ostatni monarcha                      

z dynastii Piastów na tronie polskim. W historiografii jest uważany              

za jednego z najwybitniejszych władców Polski.  

 



11 
 

Ciekawostki - tego możesz nie wiedzieć:  

 Zmarł w wyniku powikłań, które nastąpiły po upadku z konia 

(podczas polowania).   

 Założył pierwszy uniwersytet w Krakowie.   

 Był ostatnim monarchą z dynastii Piastów.   

 Otaczał miasta murami obronnymi, budował: zamki, kościoły, 

spichrze na zboża.   

 W chwili jego narodzin, jego ojciec (Władysław Łokietek) miał 50 

lat a jego matka (Jadwiga Bolesławówna) kończyła 44 rok życia.   

 Miał cztery żony.   

 Jako jedyny władca polski miał przydomek "Wielki".   

 

 

Król Kazimierz Wielki 

Od najmłodszych lat Kazimierz przygotowywany był do objęcia tronu 

po swym ojcu Władysławie. W ostatnich latach panowania ojca na tronie 

brał czynny udział w rządzeniu krajem. Po śmierci ojca głównym celem 

polityki nowego władcy stało się umocnienie Księstwa Polskiego, a także 

poprawne stosunki polityczne ze Stolicą Apostolską jak i węgierskimi 

Andegawenami. Za jego panowania terytorium Polski zwiększyło się 
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ponad dwukrotnie. Kazimierz Wielki był autorem wielu reform, m.in. 

reformy monetarnej, kodyfikacji prawa zwyczajowego. Miał też wielki 

wpływ na podniesienie poziomu edukacji. Czterokrotnie żonaty, z tych 

związków posiadał 5 córek. Zmarł w 1370 roku w Krakowie 

pozostawiając tron bez następcy.  

Kazimierz III Wielki unormował stosunki z królestwem 

Czech i Zakonem krzyżackim. W 1335 udało mu się uzyskać                              

od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji                

do polskiego tronu. Ostatecznie w 1348 w Namysłowie zawarł pokój                

z Czechami na zasadzie status quo nie zrzekając się praw do Śląska. 

Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 odzyskał zajęte przez 

Krzyżaków Kujawy i ziemię dobrzyńską, w zamian zrzekając się 

tymczasowo praw do Pomorza Gdańskiego. Głównym sojusznikiem 

Kazimierza Wielkiego na arenie międzynarodowej było królestwo 

Węgier. Z pomocą węgierską w latach 1340–1349 przyłączył do Polski 

większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Po śmierci Kazimierza – 

na mocy wcześniejszych układów – tron polski przypadł jego 

siostrzeńcowi, Ludwikowi Węgierskiemu.  

 

Legenda mówi, że monarcha lubił przebierać się w nędzne odzienie 

chłopskie i wędrował po okolicznych wsiach, by na własne oczy 

przekonać się, jak wygląda życie jego poddanych. Stąd 

też Kazimierza Wielkiego nazywano Królem Chłopów.  

 

W historiografii jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców 

Polski.  

 

 
Król Kazimierz Wielki na banknocie o nominale 50 zł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Czech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Czech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Luksemburski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Namys%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_kaliski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_dobrzy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_W%C4%99gier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_W%C4%99gier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_halicko-wo%C5%82y%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_W%C4%99gierski
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Wiktoria Kunce 

 

Władysław Jagiełło ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434            

w Gródku. Wielki książę litewski w latach 1377-1381 i 1382-

1401. Ożenił się z Jadwigą Andegaweńską. Władysław Jagieło miał 

kuzyna Witolda.  

 

 
Król Władysław II Jagiełło 

 

Objął tron wielkoksiążęcy w Wilnie po śmierci ojca w 1377, odsunął     

od władzy swojego stryja, współksięcia Kiejstuta. W 1385 zawarł            

z Polską unię w Krewie, zobowiązując się do przyjęcia chrztu a także 

chrystianizacji Litwy oraz poślubienia królowej Jadwigi w zamian                 

za tron Polski, który objął rok później. W 1401 oddał władzę na Litwie 

swojemu stryjecznemu bratu, księciu Witoldowi, zachowując tytuł 

najwyższego księcia Litwy. Prowadził wielką wojnę z zakonem 

krzyżackim (1409- 1411) i dowodził zwycięskimi wojskami polsko-

litewskimi w bitwie pod Grundwaldem.  

 

Przyczyna śmierci: król dotarł do Gródka, gdzie po kilku 

tygodniach agonii zmarł o godzinie trzeciej w nocy 1 czerwca 1434 roku 

podobno odsyłając pierścień zaręczynowy ofiarowany mu niemal pół 

wieku wcześniej przez królową Jadwigę Andegarweńską. Spoczął            

na Wawelu niemal u jej boku.  
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Oliwia Bohm 

 

Królowa Jadwiga  

Jadwiga Andegaweńska – królowa Polski z dynastii Andegawenów, córka 

Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, w 1384 koronowana                    

na króla Polski. Święta Kościoła katolickiego i patronka Polski.   

 

Miejsce urodzenia: Buda. 

Data i miejsce śmierci: 17 lipca 1399, Kraków. 

Mąż: Władysław II Jagiełło. 

Dzieci: Elżbieta Bonifacja  

 

 
Królowa Jadwiga Andegaweńska 

Ciekawostki  

Była osobą nieustępliwą o silnym charakterze. Zmarła w wieku 25 lat, 

po czym została pochowana na Wawelu. Królowa 

Jadwiga Andegaweńska została ogłoszona świętą 8 czerwca 1977 roku. 

Kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II w trakcie mszy odprawianej  

na krakowskich błoniach.  

 

https://www.google.com/search?q=jadwiga+andegawe%C5%84ska+miejsce+urodzenia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLNFSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVYFOYnJqQr5aQpJmUUlGYtY1bMSU8oz0xMVEvNSUtMTy1OPthRnJyrkZqZmFQMVlhblp1Sl5mUmAgDYky18WAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0Q6BMoADAWegQIKRAC
https://www.google.com/search?q=Buda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLFECs_JyDTK0FLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQU5icqpCfppCUmZRScYiVhan0pTEHayMAAONyB9CAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0QmxMoATAWegQIKRAD
https://www.google.com/search?q=jadwiga+andegawe%C5%84ska+data+i%C2%A0miejsce+%C5%9Bmierci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLNGSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEqpeVmFKemZ6okJiXkpqeWJ56tKU4O1EhJbEkUSHz0ILczNSs4uRUhaOzgayi5EwAk8Kmul4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0Q6BMoADAXegQIKBAC
https://www.google.com/search?q=Krak%C3%B3w&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLFGCsCwNK7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsnsXJWYf3ly-g5URAGOsttREAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0QmxMoATAXegQIKBAD
https://www.google.com/search?q=jadwiga+andegawe%C5%84ska+m%C4%85%C5%BC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLNGSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFBfmlxamLWKWzElPKM9MTFRLzUlLTE8tTj7YUZycq5B5pPboHAP6FSwNEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0Q6BMoADAYegQIJxAC
https://www.google.com/search?q=W%C5%82adys%C5%82aw+II+Jagie%C5%82%C5%82o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLFECs5IKioq1JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcUF-aXHqIlbJ8KNNiSmVxUCyXMHTU8ErMT0z9WjT0ab8HayMAPANlr5PAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0QmxMoATAYegQIJxAD
https://www.google.com/search?q=jadwiga+andegawe%C5%84ska+dzieci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLNGSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYZbISU8oz0xMVEvNSUtMTy1OPthRnJyqkVGWmJmcCAIxJWpdHAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0Q6BMoADAaegQIGRAC
https://www.google.com/search?q=El%C5%BCbieta+Bonifacja&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDGtLFHiArEyitLKi5K0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVmHXnKN7kjJTSxIVnPLzMtMSk7MSd7AyAgAq61npTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-5-Po_PDuAhVlkIsKHRTNBV0QmxMoATAaegQIGRAD
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Legenda o grosiku Królowej Jadwigi 

Akademia Krakowska była pierwszym uniwersytetem w Polsce. Powstała 

w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Po jego śmierci uczelnia 

zaczęła podupadać, ale swoją opieką i hojnością wsparła ją Królowa 

Jadwiga. Do Krakowa ściągali najzdolniejsi i żądni wiedzy młodzi ludzie 

z najodleglejszych stron Polski, również z Biecza.  

Jak mówi legenda związana z tym miastem, po nauki do Krakowa przybył 

również Piotr, młody, czternastoletni, ciekawy świata chłopak.              

Do Krakowa dotarł pieszo, był biedny, zmęczony i głodny. Trudno się 

dziwić, że wmieszał się w tłum proszących o jałmużnę żebraków, którzy 

oczekiwali przed kościołem na pojawienie się Królowej. Gdy Pani 

Wawelska pojawiła się, od razu zwróciła uwagę na młodego, zdrowego 

chłopca, który wyciągał rękę po datek. Zdziwiła się i zapytała: 

"Dlaczego ktoś tak młody i zdrowy żebrze?" Piotr rozpłakał się                    

i opowiedział o swojej sytuacji: "Przybyłem tu, aby się uczyć, 

przeszedłem wiele mil pieszo, ale w tej chwili jestem bez pieniędzy, 

głodny i nie mam dachu nad głową".  

Królowa przygarnęła i pocieszyła młodego żaka. Skierowała                              

go do akademii i aby nie był głodny obdarowała grosikiem prosząc, aby 

w przyszłości w podobny sposób wspomógł innych.  

Piotr postanowił na pamiątkę zachować pieniążek, ale głód zmusił               

go do wydania pieniędzy na pachnącą bułkę z pobliskiego straganu. 

Jakie było jego zdziwienie, gdy na drugi dzień znalazł ponownie monetę 

w kieszeni. I tak cudowny grosik wielokrotnie ratował żaczka Piotra 

przed głodem. Piotr szczęśliwie dokończył nauk w Akademii 

Krakowskiej i został cenionym iluminatorem ksiąg Królowej. Był 

człowiekiem szanowanym i poważanym. Po śmierci Królowej Jadwigi 

otrzymał ważne stanowisko od króla i pewnego dnia musiał wyjechać         

z Krakowa. Przy wyjeździe w bramie krakowskiej podbiegł do niego 

młody, wątły żak i tak jak kiedyś on sam, poprosił o wsparcie. Wtedy 

Piotr z Biecza zrozumiał intencję Królowej, wyciągnął z kieszeni grosik 

i podarował go chłopcu. "Pamiętaj - powiedział - daję ci cudowny grosik 

od Królowej Jadwigi, dzięki niemu przeżyłem i wykształciłem się, teraz 

jest twój, ale zapamiętaj jak skończysz studia przekaż go następnemu 

potrzebującemu żakowi".   
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Legenda o stópce Królowej Jadwigi 

Oto historia, w której pięknie łączą się dwie przeciwności: miękkie 

serce dobrej królowej i twardy kamień, w którym odcisnął się ślad jej 

stopy.  

W ścianę kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zwanego 

także kościołem Na Piasku, przed wiekami wmurowano kamień, 

otoczony dla ochrony kratą i opatrzony wyrytym napisem: „Stópka 

Królowej Jadwigi”. Według legendy, ta mądra i dobra władczyni, 

późniejsza święta, pewnego dnia przechodziła wraz z orszakiem obok 

budowanego właśnie kościoła na Piasku. Spostrzegła wówczas, że jeden 

z robotników jest bardzo smutny. Gdy dowiedziała się, że strapiony 

biedak nie ma czym opłacić lekarza dla chorej żony, obiecała mu pomoc. 

Oparła stopę na kamieniu, odpięła złotą klamrę z bucika i ofiarowała ją 

kamieniarzowi. Gdy odeszła, robotnicy spostrzegli, że w kamieniu, jak 

w miękkiej glinie, odciśnięty jest ślad królewskiej stopy. Wspólnymi 

siłami obkuli kamień i wyryli na datę tego wydarzenia: rok 1390. Kamień 

wmurowali w ścianę świątyni – tkwi on tam do dziś na chwałę dobrego 

serca królowej Jadwigi.  

 

 
 

Legenda o fiołkach Królowej Jadwigi 

Już za czasów królowej Jadwigi miała stać na wzgórzu Gołonoga 

kapliczka, w której był obraz cudami słynący. Dowiedziała się o nim 

Jadwiga, żona Jagiełły i pewnego razu wybrała się na pielgrzymkę                  
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do kapliczki gołonoskiej. Skalna góra była wówczas znacznie wyższa,             

a stoki jej zawalone odłamkami kamieni. Dostęp na szczyt był bardzo 

utrudniony, lecz królowa nie zważała na to, tylko przybywszy                   

na miejsce, zdjęła obuwie, postanawiając wyjść na szczyt boso.  

Towarzyszący królowej dwór, odradzał swej pani podróży na bosaka, 

lecz nie na wiele się to przydało. Rozpoczęła się podróż na szczyt 

wzgórza. Wszyscy z trwogą spoglądali na bose nóżki monarchini                   

i czekali rychło, aż poleje się krew z pokaleczonych ostrymi odłamkami 

skały nóg. Lecz o dziwo! Patrzą i oczom nie wierzą. Gdziekolwiek 

spocznie stopa bosych nóg królowej, tam wszędzie wyrasta trawa i 

kępy przecudnych, wonnych fiołków. Zdumiony dwór skwapliwie 

zdejmuje obuwie i w wielkiej pokorze kroczy boso za swą panią. Tak 

doszli do kościoła, gdzie dzisiaj widnieje maleńka kapliczka                          

na cmentarzu. Od tego czasu nie uświadczysz fiołków w okolicy - tylko 

na górze gołonoskiej.  

 

 
 

Legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi 

Mroźna i śnieżna była to zima, gdy królowa Jadwiga odwiedzić 

postanowiła Sandomierz. Było to jedno z miast, które ukochała sobie 

spadkobierczyni rodu Piastów i Andegawenów. Jednak nie tylko miejsce 

to ukochała szczególnie, ale też ludzi, którzy zamieszkiwali w jego 

centrum i w okolicach. Tego dnia monarchini odwiedziła sandomierską 

kolegiatę Najświętszej Maryi Panny, by przed ołtarzem wyprosić łaski 
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i błogosławieństwo, gdyż marzeniem Jadwigi było obdarzenie swego 

męża, króla Jagiełły, potomkiem. Żarliwe modły o potomka                                  

i spadkobiercę korony trwały długo, bo i marzenie było ogromne.                     

Po modlitwie i przyjęciu komunii ruszyła królowa Jadwiga czym prędzej 

na powrót do Krakowa, do swojego męża  

 

Bogato zdobione sanie, zaprzężone w najsilniejsze i najpiękniejsze 

konie czekały na swoją panią przez świątynią. Jadwiga wsiadłszy do nich 

i okrywszy się futrami nakazała ruszać w drogę. Z nieba zaczął sypać 

wolno biały puch. Opad jednak z każdym kolejnym odcinkiem drogi 

przybierały na sile, aż zmieniły się w potężną kurzawicę. Woźnica nie 

był w stanie odnaleźć drogi w pokładach białego puchu, który goniony 

silnym wiatrem przesłonił widok. Mając świadomość tego, iż wiezie 

żonę swego króla wozak jął okładać konie batem i prowadził sanie                     

na oślep, byle przed siebie, byle w obranym na Kraków kierunku.  

  

Trudy drogi potęgował zapadający z wolna mrok, jednak dobry Bóg,              

do którego tak żarliwie modliła się Jadwiga, czuwał nad podróżującymi. 

W szarówce dostrzegła królowa światełko. Nakazała woźnicy kierować 

się w miejsce, gdzie je zauważyła. Po chwili sanie stanęły przed starą           

i wynędzniałą chałupą.  

- Hej ludziska - zawołał woźnica, stukając kułakiem do drzwi.  

- Któż to woła po nocy? - odpowiedział otwierający dom mężczyzna,                

a ledwie skończył wypowiadać te słowa, głos mu cichł z lekka, bowiem 

dostrzegł dobrze ubraną postać i widoczne za nią bogato zdobione 

sanie.  

- Przyjmiecie zagubionych w śnieżycy podróżnych? - zapytał woźnica.  

- Ano biedni my ludzie, ale w taką pogodę nikomu się nie odmawia 

pomocy. Wejdźcie - zaprosił odstępując od drzwi i robiąc miejsce n               

a przejście gospodarz.  

- Jaśnie Pani, schronienie mamy w podróży. Pora nam na odpoczynek się 

zatrzymać - rzucił woźnica w stronę okrytej futrami kobiety na saniach 

i w tym momencie gospodarz stanął jak wryty. "Jaśnie Pani"? - pomyślał. 

"Toż to nie może być prawda" - wątpił w to co go spotkało wieczorową 

porą.  
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W te pędy zaczął domownikom dyspozycje wydawać, by jadło i napitek 

przygotowano. Swoją izbę nakazał wymościć najlepszymi kocami                      

i kożuchami, by królowej wygodnie było do rana doczekać i aby wyspać 

się mogła niemal jak w swoich piernatach. Wieczerzę przygotowano jak 

na wesele.  

- Wielka i kochana Pani. O wybaczenie proszę, ale i o zmiłowanie                 

nad nami i całą wsią - mówił niemal szlochając. - Racz nas królowo 

uchronić od Pana, który srogo nas karze za pracę, która jest ponad 

nasze siły. Bata nam nie żałuje za każde przewinienie, a zimową porą  

na mrozie każe pracować, nie patrząc na zgrabiałe ręce i brak sił.   

- Wasze męczarnie ukrócić pora, a na złego pana przyjdzie odpowiednia 

kara - to mówiąc sięgnęła między poły futrzanego płaszcza i wyciągnęła 

z nich parę lśniących, białych rękawiczek. - Oto gwarancja mojej 

obietnicy - rzekła, po czym wsiadła na sanie i odjechała. Nie minęło 

jednak kilka tygodni, gdy chłopi zobaczyli orszak we wsi. To byli 

wysłannicy królowej, która w podzięce za ocalenie jej od śnieżycy, 

postanowiła dotrzymać danej nad ranem obietnicy. Pan okrutny zniknął 

wraz z orszakiem, a lud oswobodzony został, jednak w zamian                        

za obowiązek pełnienia posługi w sandomierskiej kolegiacie. Wieś                

zaś otrzymała nazwę Świątniki. Rękawiczki złożone jako gwarancję 

przekazali chłopi do depozytu do katedralnego skarbca. Dziś można               

je oglądać w Domu Długosza w Sandomierzu, a podczas posługi do mszy 

można nadal spotkać ministrantów ze wsi Świątniki.  
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Wojciech Muskalla 

 

Zawisz Czarny  

  

1. Urodził się w 1375 roku. Od herbu Sulima, był 

nazywany Sulimczykiem. Zasłynął jako obrońca Europy, walcząc                 

z wdzierającymi się do niej Turkami.  

2. Jego rodzicami byli Mikołaj z Garbowa, kasztelan konarsko – 

sieradzki oraz Dorota. Miał również dwóch młodszych braci: starostę 

spiskiego i stolnika krakowskiego – Jana, zwanego 

także Farurejem   oraz Piotra Kruczka.  

3. Pierwsza historyczna wzmianka na temat Zawiszy Czarnego jest               

z roku 1397.  

 

 
 

4. Zanim Zawisza Czarny został rycerzem, musiał przejść standardowe 

szkolenie, które miało na celu przygotowanie go właśnie do stanu 

rycerskiego. Szkolenie to, obejmowało naukę zasad walki, zarówno 

pieszej, jak i konnej oraz naukę sztuki wojennej. Musiał także zapoznać 

się z regułami katolickiej wiary, której miał bronić bez względu                       

na wszystko, narażając nawet swoje życie. Opanował też język 

niemiecki, węgierski oraz łacinę.  
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5. Uchodził za wzór cnót oraz ostatnie wcielenie moralnych ideałów 

średniowiecznego rycerza.  

6. Aby wziąć udział w bitwie pod Grunwaldem opuścił dwór Zygmunta 

Luksemburczyka i przybył do Polski, aby dołączyć do wojska 

Władysława Jagiełły.  

7. Po skończonej wojnie z zakonem krzyżackim, jako wysłannik Jagiełły 

wrócił na dwór w Budzie – stanowiącą obecnie część Budapesztu.  

8. Jego życie było podzielone pomiędzy służbę cesarzowi Zygmuntowi 

Luksemburczykowi, a służbę własnemu królowi.  

9. W roku 1414 reprezentował interesy Polski na soborze powszechnym 

w Konstancji, jako jeden z dwóch świeckich delegatów. Został wtedy 

wybrany jednym z dwudziestu czterech tak zwanych stróżów porządku 

i wolności, co oznaczało, że uważano go, za godnego zaufania rycerza 

Europy, strzegącego bezpieczeństwa obrad. Był zwolennikiem 

tolerancji religijnej, broniąc Jana Husa, czeskiego myśliciela, 

spalonego w późniejszym czasie na stosie.  

10. Wyruszył do Hiszpanii z Zygmuntem Luksemburczykiem, z nadzieją 

znalezienia godnych siebie przeciwników, bowiem niewielu rycerzy, 

nawet podczas turniejów, miało odwagę zmierzyć się wtedy z Zawiszą. 

Podczas tej podróży doszło do sławnego pojedynku pomiędzy Zawiszą, 

a dotąd niepokonanym Janem z Aragonii. W obecności kilku 

Monarchów, Zawisza Czarny zwyciężył w tym pojedynku.  

11. Sława Zawiszy Czarnego przekraczała polską granicę i mówiono                   

o nim na dworach europejskich władców. Niektórzy zabiegali nawet                

o to, aby przeszedł do ich służby, jednak on nigdy nie zyskał żadnego 

państwowego urzędu. I chociaż monarchowie europejscy obiecywali mu 

mnóstwo przywilejów, to Zawisza zawsze pozostawał wierny swojej 

ojczyźnie.  

12. Zginął w roku 1428 w bitwie pod Golubacem. Według źródeł Zawisza 

poległ, osłaniając ucieczkę wojsk na drugą stronę Dunaju. Inna wersja 

mówi jednak, że został wzięty do niewoli, a następnie zamordowany.               

O śmierć Zawiszy obwiniano króla Zygmunta Luksemburskiego, który 

nie sprawdził się jak naczelny dowódca tej wyprawy.  

13. W listopadzie 1428 roku w kościele franciszkanów w Krakowie odbył 

się symboliczny pogrzeb Zawiszy Czarnego.  
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14. Jan Długosz w swoich Kronikach wymienia imię Zawiszy Czarnego, 

charakteryzując go jako najznakomitszego polskiego rycerza. 

Natomiast Adam Świnka – poeta i krakowski kanonik ułożył epitafium 

na cześć Zawiszy po łacinie. W korespondencji do wielkiego księcia 

litewskiego Witolda, Zygmunt Luksemburski pisał po śmierci rycerza 

o wielkiej starcie w postaci najobrotniejszego i najzręczniejszego 

wodza. Opisywał Zawiszę jako najdzielniejszego i najbardziej 

doświadczonego wojownika oraz dyplomatę.  

15. Jest on bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Zawisza 

Czarny”, który nie został jednak dokończony. Również jako duch 

symbolizujący dawną chwałę Polski, pojawia się w „Weselu” Stanisława 

Wyspiańskiego. Jest również tytułowym bohaterem historycznej 

powieści Stefana M. Kuczyńskiego pt. „Zawisza Czarny”. Jego postać 

występuje także w Trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego, 

„Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza oraz u Dariusza Domagalskiego          

w jego cyklu krzyżackim.  

16. Jego imieniem został nazwany trzymasztowy żaglowiec wybudowany 

w Szwecji, a następnie kupiony przez Związek Harcerstwa Polskiego           

w roku 1934 i przebudowany na szkolny statek. Do 1939 roku statek 

ten pływał po Morzu Północnym i Bałtyku, później został przejęty przez 

Niemców.  

 

 
Statek Zawisza Czarny 
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17. Od syna Jana i wnuczki Barbary z Rożnowa wywodzą się potomkowie 

w linii prostej Zawiszy Czarnego. Wśród nich możemy odnaleźć księcia 

Bogusława Radziwiłła, znanego z „Potopu”, hetmana Stanisława 

Koniecpolskiego, a także mjr. Henryka „Hubala” Dobrzańskiego  

18. Polegać na kimś jak na Zawiszy Czarnym.  

 

Polecam 

film: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web

&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLp4br_vDuAhVJpIsKHeVeAdc

QwqsBMAN6BAgHEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3DD6Cys1DiDkA&usg=AOvVaw0tldtyColaNmCfDfbBQu

Ow  

 

*** 
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