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DYNASTIA KRÓL
WIEK 

PANOWANIA
Dynastia Piastów Boles aw Chrobry X-XI

Mieszko II XI
Boles aw mia y (Szczodry) XI

Przemys  II XIII
W adys aw okietek XIV

Kazimierz Wielki XIV
Dynastia Przemyœlidów Wac aw II XIV

Wac aw III XIV
Dynastia Andegawenów Ludwik W gierski (Andegawe ski) XIV

Jadwiga Andegawe ska XIV
Dynastia Jagiellonów W adys aw Jagie o XIV-XV

W adys aw III Warne czyk XV
Kazimierz Jagiello czyk XV

Jan Olbracht XV-XVI
Aleksander Jagiello czyk XVI

Zygmunt I Stary XVI
Zygmunt II August XVI

Królowie elekcyjni Henryk Walezy XVI
Stefan Batory XVI

Zygmunt III Waza XVI-XVII
W adys aw IV XVII
Jan Kazimierz XVII

Micha  Korybut Wi niowiecki XVII
Jan III Sobieski XVII

August II Mocny XVII-XVIII
Stanis aw Leszczy ski XVIII

August III Sas XVIII
Stanis aw August Poniatowski XVIII

Drogi 
Czytelniku
Ksi ka, któr  proponuj , stanowi 
prób  przybli enia historii Polski 
poprzez zaprezentowanie postaci 
koronowanych monarchów. 
Na kartach tej publikacji nie 
znajdziesz zatem niektórych 
wybitnych w adców, np. Mieszka I, 
Kazimierza Odnowiciela, Boles awa 
Krzywoustego, gdy   nie zwie czyli oni 
swego panowania przyj ciem ber a 
i korony. Fakt niedope nienia 
przez cz  ksi t piastowskich 

aktu koronacji najcz ciej wynika  
z przyczyn zewn trznych. Niekiedy 
pot ni s siedzi uniemo liwiali 
swoj  ingerencj  proces koronacji. 
Niektórzy Piastowie, np. W adys aw 
Herman, nie czynili stara  w tym 
kierunku.
Okresy, gdy nasi w adcy pozbawieni 
byli korony, to lata 1031-1076, 
a nast pnie 1079-1295.
Nie nosi  korony nasz pierwszy 
historyczny w adca, Mieszko I, który 
jak powszechnie wiadomo, dokona  
dzie  niezapomnianych: zjednoczy  
plemiona polskie w jeden organizm 
pa stwowy i doprowadzi  do chrztu 
Polski.

Lektura tej ksi ki niech b dzie 
jedynie pocz tkiem poznawania 
niezwykle bogatych i ciekawych 
dziejów naszych przodków. 
Zamieszczone w publikacji zdj cia 
i teksty ród owe przybli  histori  
kultury materialnej pa stwa 
polskiego i, jak mam nadziej , 
zainspiruj  do szukania ladów 
przesz o ci w najbli szej okolicy lub 
w czasie podró y po kraju.
Przyjemnej lektury.

Iwona Malec

Ksi k  t  po wi cam moim córkom 
–  Dorotce i Kasi.

Królowie polscy



8

Gotycki ko ció  w. Jakuba w Toruniu. Na 
pocz tku XIV wieku pojawia si  nowy styl 
w architekturze – gotyk, charakteryzuj cy si  
strzelisto ci  budowli oraz ostrymi ukami. 
Osi gni cie takich efektów umo liwia a zasto-
sowana w budownictwie ceg a.

Wac aw II to pierwszy w adca 
Polski, który nie nale a  do 

rodu piastowskiego. Pochodzi  
z czeskiej dynastii Przemy lidów.
Poparcia Wac awowi udzielili 
mo now adcy Ma opolski, 
zniech ceni bezskutecznymi 
dzia aniami zjednoczeniowymi ksi t 
piastowskich. Wyrazem wdzi czno ci 
króla by o nadanie przywilejów 
mieszka com Ma opolski w 1291 r.
W walce o w adanie Polsk  Wac aw 
pokona  W adys awa okietka.
Koronacja mia a miejsce w Gnie nie. 
Wkrótce po niej król poj  za on  
jedyn  córk  Przemys a II – Ryks  
El biet .
W adca wprowadzi  nowe urz dy 
– starostów, na które mianowa  
Czechów. Mimo usprawnienia 
administracji kraju takim 
post powaniem zrazi  sobie 
mo now adców i rycerstwo. Niech  
budzi o równie  przyj cie przez niego 
obcych obyczajów. Rz dy Wac awa II 
przerwa a mier  w 1305 r. Jego 
syn, Wac aw III, wyruszy  do Polski, 
aby przej  w adz . Zgin  jednak 
w wyniku zamachu w 1306 r. To 
wydarzenie zako czy o panowanie 
Przemy lidów w Polsce.

Zamek Czocha zosta  wzniesiony z inicjatywy 
króla Wac awa II.

Zamek w Ch cinach. By  on miejscem zjazdów 
ksi t i szlachty na pocz tku XIV wieku.

Lata panowania: 1300-1305
Koronowany w 1300 r. 

w Gnie nie. 
Syn Przemys a Ottokara II 
i Kunegundy, ksi niczki 

halickiej.

Wac aw II

Katedra w Gnie nie. Tu koronowany zosta  
Wac aw II (by a to ostatnia koronacja 
w Gnie nie). 
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Wawel. Na zamku wawelskim zamieszka a królowa Jadwiga po przybyciu do Polski w 1384 roku. 

Królow  czy y wi zy krwi 
z pierwsz  polsk  dynasti , gdy  

zarówno ojciec, jak i matka Jadwigi 
byli spokrewnieni po k dzieli (od 
strony matki) z rodem Piastów.
Jadwiga urodzi a si  na W grzech. 
Odebra a bardzo staranne 
wychowanie i zdoby a wykszta cenie. 
W ada a pi cioma j zykami. 
M odziutka, zaledwie dziesi cioletnia, 
Jadwiga przyby a do Krakowa i zasta a 
koronowana na króla Polski.
Mimo e rodzice za lubili kilkuletni  
Jadwig  z arcyksi ciem Wilhelmem 
Habsburgiem, pod naciskiem 
mo now adców polskich królowa 
odwo a a dzieci ce luby. Zgodnie 
z interesem Polski zgodzi a si  
po lubi  w adc  Litwy, Jagie . 
Ma e stwo stanowi o dope nienie 
unii polsko-litewskiej zawartej 
w 1385 r. w Krewie. Zwi zek obu 
pa stw mia  umo liwi  skuteczne 
przeciwstawianie si  zagra aj cej 
pot dze krzy ackiej. Decyzja ta 
po czy a Polsk  i Litw  na oko o 
czterysta lat. 
Wielkim dokonaniem królowej 
Jadwigi by o odnowienie Akademii 
Krakowskiej. Uzyska a ona zgod  

R kawiczki wi tej królowej Jadwigi, przechowywane w muzeum 
w Domu Jana D ugosza w Sandomierzu.

papie a na otworzenie wydzia u 
teologicznego oraz przeznaczy a 
kosztowno ci na odbudow  uczelni 
(10 kilogramów z ota, osobiste 
klejnoty i drogocenne suknie).
Andegawenka nie pozostawi a 
potomka. Jedyna córka Jadwigi 
i Jagie y zmar a wkrótce po 
urodzeniu. Matka prze y a j  zaledwie 
o kilka dni. Obie zosta y pochowane 
w katedrze na Wawelu.
Jadwiga wyró nia a si  nie tylko 
wykszta ceniem i urod , by a 
równie  niezwykle skromna, hojna 
i pobo na. Ju  za ycia niektórzy 
uwa ali j  za wi t . Przez Ko ció  
zosta a kanonizowana w XX wieku. 
Fundowa a liczne ko cio y i klasztory, 
obdziela a ja mu n . Poniewa  
rozda a kosztowno ci, do trumny 
w o ono jej insygnia wykonane 
z drewna i jedynie poz acane.
Jadwiga, jak podaj  ród a, by a 
kobiet  niezwykle pi kn , o jasnych 
w osach, wzrostu wysokiego, ok. 
180 cm. Potwierdzi y to badania 
szcz tków królowej przeprowadzone 
po otwarciu sarkofagu w katedrze 
wawelskiej.

Jadwiga
Andegawe ska

Lata panowania: 1384-1399
Koronowana w 1384 r. 

w Krakowie.
Córka Ludwika W gierskiego 

(Andegawe skiego) 
i El biety Bo niaczki.
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Lata panowania ostatniego 
z dynastii Jagiellonów okre lane 

s  mianem z otego wieku. W adca 
ogromnego pa stwa by  równie  
mecenasem sztuki. Utrzymywa  
kontakty ze s awnymi w Europie 
humanistami, m.in. z Erazmem 
z Rotterdamu.
Zas ugi Zygmunta II Augusta 
dla kraju s  liczne. W 1569 r. 
doprowadzi  do unii realnej 
z Litw , w wyniku której powsta a 
Rzeczpospolita Obojga Narodów 
– najpot niejsze pa stwo w tej 
cz ci Europy. Ponadto utworzy  
niezale n  flot  wojenn  na Ba tyku, 
nada  dla Gda ska nowe prawa, tzw. 
statuty karnkowskiego. Z dochodów 
z królewszczyzn zorganizowa  tzw. 
wojsko kwarciane, którego celem by a 
obrona kresów pa stwa.
Trzy kolejne ma e stwa nie da y 
oczekiwanego nast pcy tronu. Druga 
ona – Barbara Radziwi ówna, 

bardzo kochana przez króla, zmar a 
wkrótce po koronacji. Historia 
królewskiej mi o ci opiewana jest 

Zamek w Lublinie. Na tym zamku podpisany 
zosta  akt unii polsko-litewskiej w 1569 roku. 
By a to unia realna, czyli cz ca oba pa stwa 
w jedno, oparte na wspólnych instytucjach 
pa stwowych.

W a ciciel zamku w Wi niczu, wojewoda krakowski Piotr Kmita, go ci  u siebie Zygmunta II Augusta 
i jego on  Barbar . 

Jan Matejko „Barbara i król Zygmunt II August” 

w wielu utworach literackich. 
Osi gni ciem w dziedzinie kultury 
sta a si  przebudowa Wawelu 
i rozbudowa kaplicy Zygmuntowskiej 
oraz utworzenie biblioteki królewskiej 
i kolekcji arrasów wawelskich.
Zygmunt August, pozostaj c 
katolikiem, w epoce rozwijaj cej si  
reformacji reprezentowa  postaw  
tolerancji. Zapewnia  swoim 
poddanym swobody religijne. 
Pochowany zosta  na Wawelu, 
w kaplicy Zygmuntowskiej (niestety, 
z daleka od swej ukochanej ony 
Barbary, która spocz a w katedrze 
wile skiej).Zygmunt II 

August
Lata panowania: 1548-1572 

Koronowany w 1530 r. 
w Krakowie

Syn Zygmunta I Starego 
i Bony Sforzy, 

ksi niczki Bari.

Rzeczpospolita Obojga 
Narodów za panowania 

Zygmunta Augusta 
(po unii lubelskiej 1569 r.)


