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legendarna księżna Państwa Piastów

Rzepicha 
Żona Piasta, matka i babka pierwszych polskich władców. Do dzisiaj zachowało się niewiele wiadomości 
na temat Rzepichy. Z historycznych tekstów Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i autora Kroniki 
Wielkopolskiej wiadomo, że była małżonką Piasta, a także matką Siemowita.

Postać Rzepichy dziś znamy przede wszystkim dzięki dawnym przekazom oraz legendom dotyczących 
początków państwa polskiego. Historyczne przekazy mówią o tym, jak w dniu postrzyżyn Siemowita, syna 
Rzepichy i Piasta, do zamieszkałej przez nich osady przybyło dwóch wędrowców. Umęczeni drogą mężczyźni 
poprosili o ciepłą strawę oraz coś do picia, a także możliwość chwilowego odpoczynku i wzięcie udział 
w rodzinnej uroczystości. Postrzyżyny młodzieńców były uroczystością, w czasie której wraz ze ścięciem 
dziecięcych włosów, przechodzili oni spod opieki matki pod opiekę ojca. Zadaniem ojca było przygotowanie 
chłopców do dojrzałego życia. Zaproszeni goście celebrowali osiągniętą przez chłopców dorosłość, wspólną 
biesiadą. W zależności od źródła informacji przybysze określani byli jako święci Jan i Paweł, aniołowie lub 
jako Lel i Polel, bogowie słowiańscy. Mężczyźni w podzięce za gościnne przyjęcie i możliwość wzięcia udziału 
w rodzinnej uroczystości dokonali cudu rozmnożenia strawy, którą swym gościom oferowali Piast i Rzepicha. 
Para w tym niezwykłym znaku widziała nadzieję na godne życie swojego syna. Czy mogli się oni spodziewać, 
tego że po latach ich syn Siemowit zostanie księciem plemienia Polan?

Postać Rzepichy jest nadal obecna w wielu podaniach i legendach. Gall Anonim w XII wieku w swojej kronice 
wspominał o Rzepisze oraz jej mężu Piaście. Dzięki pracy historyka możemy z dużym prawdopodobieństwem 
powiedzieć, że Piast był oraczem lub kmiotkiem. Para mieszkała na podgrodziu gnieźnieńskim (niektóre 
źródła podają, że w Kruszwicy). Kronikarze spisali kilka imion kobiety: Rzepka, Rzepica, Rzepicha. To ostatnie, 
najbardziej rozpowszechnione obecnie znamy dzięki pracy twórczej Jana Długosza. Imię Rzepicha pochodzi 
od nazwy jadalnej rośliny, rzepy.

Oto jak prezentuje się chronologia męskich przedstawicieli pierwszego polskiego rodu: Piast, Siemowit,
Lestek, Siemomysł, Mieszko.
Warto zaznaczyć, że autentyczność powyższego zapisu nie jest podważana przez historyków. O Rzepisze 
pisano, że była ubogą, lecz wielkoduszną, pełną miłosierdzia kobietą. Piast z kolei utrwalony został jako 
postać sprawiedliwa, uczciwa i cnotliwa. Oboje byli rolnikami. 

Historia Rzepichy należy do polskich legend, które są nieustannie przypominane i różnorodnie 
interpretowane. Franciszek Salezy Jezierski w 1790 r. stworzył poświęconą jej powieść. Zatytułował ją: 
Rzepicha, matka królów, żona Piasta, między narodami sarmackimi słowiańskiego monarchy tej części ziemi, 
która się nazywa Polska. Książka doczekała się wznowienia w 1974 r. Powieść została napisana między 
innymi, aby przypomnieć czytelnikom o chłopskim rodowodzie Piastów. Według fabuły Jezierskiego Rzepicha 
miała w wieku 16 lat wysłuchać wróżby dotyczącej swojej przyszłości. Kapłan z Kruszwicy miał nazwać ją 
matką królów i zapewnić, że w niebie jest już przygotowane dla niej miejsce. Rzepicha nie zrozumiała jednak 
jego słów, podobnie jak towarzyszący jej rodzice.

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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okres panowania 965-977

Rzepicha Dobrawa Przemyślidka

Nazywana również Dubrowką, Dąbrówką, Dobrochną, Dobrawcą oraz z czeskiego Dubravą, Doubravką. 
W związku z jej zasługami nazywa się ją również Matką Chrzestną Polaków. Dokładne brzmienie jej imienia 
wzbudziło wiele dyskusji. Ostatecznie jednak większość badaczy wykazała, że nosiła imię Dobrawa. 

Dobrawa przyszła na świat około 930 r., zmarła w 977 r. Była czeską księżniczką pochodząca z dynastii 
Przemyślidów. Jej ojcem był Bolesław I Srogi, a matką Biagota (nie wiadomo, czy kobieta była żoną księcia). 
Żona Mieszka I i matka Bolesława Chrobrego (pierwszego polskiego króla). O faktach z jej życia możemy 
przeczytać w księgach Galla Anonima i Thietmara z Merseburga. W ich ocenie to właśnie Dobrawa miała 
przekonać Mieszka I o tym, aby Polska przyjęła chrzest. Nie znamy dokładnej daty urodzenie Dobrawy. 
Kosmasa z Pragi, w swojej kronice pisał, że kiedy brała ślub z Mieszkiem, była już w podeszłym wieku, 
możemy jedynie hipotetycznie określić jej datę urodzenia. Warto tutaj zaznaczyć, że kronikarz mógł 
popełnić błąd. 

Źródła historyczne nie podają również żadnych danych dotyczących dzieciństwa Dobrawy. Wiemy jedynie, 
że miała rodzeństwo: Bolesława II Pobożnego, Strachkwasa Chrystiana i Mlady Marii. Została wychowana 
w wierze chrześcijańskiej. Przez lata wierzono, że pierwszym mężem Dobrawy był Gunter z Merseburga, 
z którym miała mieć syna Guncelina. Przekaz ten został obalony przez historyka Oswalda Balzera w 1895 r. 

Ojciec Dobrawy w 964 r. zawarł porozumienie z Mieszkiem I. Dla jego potwierdzenia i umocnienia córka 
czeskiego księcia została wydana Piastowi. Zarówno Thietmar z Merseburga, jak i Gall Anonim są zgodni 
co do faktu, że Dobrawa miała duży wpływ na Mieszka i to dzięki jej staraniom podjął on decyzję o przyjęciu 
chrześcijaństwa. Gall Anonim opisywał też, że Dobrawa przybyła do Polski w towarzystwie duchownych, 
wśród nich miał być Jordan (późniejszy pierwszy biskup państwa polskiego). Jednym z warunków zawarcia 
małżeństwa był chrzest Mieszka. Ceremonia ślubna odbyła się w 965 r. Rok później odbył się symboliczny 
chrzest Polski. Poza wpływem Dobrawy warto też pamiętać,że przyjęcie sakramentu wiązało się z licznymi 
korzyściami politycznymi. W związku z tym niejednokrotnie historycy podważali tradycyjne przekonanie o sile 
perswazji żony Mieszka. 

Nawet jeśli Dobrawa nie wpłynęła bezpośrednio na decyzję męża, to jej rola w rozpowszechnieniu 
chrześcijaństwa we wschodniej części Europy była bardzo znacząca. Możliwe, że to z jej inicjatywy powstały 
kościoły św. Trójcy i św. Wita w Gnieźnie oraz kościół Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dobrawa 
była matką Bolesława I Chrobrego, który przyszedł na świat w 967 r. oraz Świętosławy Sygrydy (jej postać 
budzi wiele dyskusji), która mogła być królową szwedzką, duńską, norweską i angielską, żoną Swena 
Widłobrodego, a później Eryka Zwycięskiego. 

Dobrawa zmarła w 977 r. Jej śmierć spowodowała załamanie sojuszu polsko-czeskiego. Postać Dobrawy jest 
obecna w polskiej kulturze. Jej najbardziej znany wizerunek przedstawił Jan Matejko. Postać władczyni jest 
również utrwalana w literaturze, w tym w Lubonie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Bolesławie Chrobrym 
Antoniego Gołubiewa.

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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okres panowania 992-1017

Emnilda Słowiańska

Emniliada przyszła na świat pomiędzy rokiem 970 a 975, zmarła w 1016 r. lub 1017 r. Jej pochodzenie nie jest 
znane. Córka Dobromira, którego wspomina tylko jeden kronikarz, nie podając przy tym jego narodowości, 
nazywa go jedynie czcigodnym księciem. Emnilda była żoną Bolesława I Chrobrego. 

Zdecydowana większość badaczy skłania się jednak ku opinii, że pochodziła z ludu zachodniosłowiańskiego, 
morawskiego, z Mińska lub Łużyc. Prawdopodobna wydaje się również hipoteza, że pochodziła z Połabia, 
a dokładniej była księżniczką stodorańską. Wiadomo też, że Emnilda była chrześcijanką. 

Imię Emnilda wywodzi się z języka niemieckiego, zaliczane jest do imion saskich. Być może nadano jej takie 
imię w związku z tym, że jej ojciec przyjmował chrzest dzięki wpływom niemieckim. 

Jej ślub z polskim księciem miał miejsce w latach 987-989. Wcześniej Bolesław Chrobry wziął rozwód 
z węgierską księżniczką. Ich małżeństwo trwało blisko 30 lat. Historycy są zgodni co do jej dużego wpływu 
na męża. Uchodziła za łaskawą i mądrą kobietę. 

W swoich kronikach Gall Anonim pisał o niej z szacunkiem, jak o roztropnej władczyni, wspominał również, 
że ułaskawiła wiele osób skazanych na śmierć. Jej małżonek, miał nie wiedzieć o wszystkich interwencjach 
żony. Z zapisków tego kronikarza pochodzi także informacja o tym, że Emnilda miała duże wpływy polityczne 
w ówczesnej Polsce. Posiadała dar łagodzenie gniewu małżonka, kierując się przy tym dużym sprytem. 
Z kolei Thietmar z Merseburga pisał o niej, nazywając ją czcigodną, wierzącą kobietą. Dokumentalista 
opisał też wpływ, który wywierała na męża, starając się, aby jego rządy były sprawiedliwe, 
a postępowanie było rozsądne.

Emnilda Słowiańska była matką piątki dzieci. Najmłodsza córka przyszła na świat w 988 r. Jej imię jest 
nieznane, możliwe, że była zakonnicą, ksieni w jednym z ówczesnych klasztorów. Rok później na świat 
przyszła Regelinda, późniejsza żona Hermana I, margrabiego Miśni. Trzecim dzieckiem Emnildy i Bolesława 
był syn Mieszko II Lambert. Późniejszy król Polski przyszedł na świat w 990 r. W 995 roku urodziła się trzecia 
córka, która wydana została za mąż za Świętopełka I. Najmłodszy spośród rodzeństwa był Otto. 

Źródła historyczne nie wykluczają jej udziału w zjeździe w Merseburgu w 1013 r. Być może Emnilda starała 
się wtedy o uznanie jej syna Mieszka za lennika cesarskiego. Nieznana jest dokładna data śmierci Emnildy. 
Wiadomo jednak, że miała miejsce najpóźniej w 1017 r. Wynika to z faktu, że już 3 lutego 1018 r. Bolesław 
Chrobry wchodził w kolejny związek małżeński z Odą.

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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Przyszła na świat w okresie pomiędzy 996 a 1002, zmarła po 1018 roku. Była najmłodszą córką margrabiego 
miśnieńskiego Ekkeharda i Swanhildy z rodu Billungów, a także ostatnią żoną Bolesława Chrobrego.

Oda została czwartą żoną polskiego króla Bolesława Chrobrego, którego poślubiła w okresie Wielkiego 
Postu w lutym 1018 r. Miała wtedy pomiędzy 16 a 20 lat. Małżeństwo miało motywy czysto polityczne. 
Kilka dni wcześniej zawarto pokój w Budziszynie pomiędzy stroną niemiecką i polską. Traktat podpisał 
Bolesław Chrobry oraz cesarz Henryk II. Pakt doprowadził do zakończenia wojny pomiędzy cesarstwem 
a państwem słowian. 

Oda zajęła miejsce u boku Chrobrego po zmarłej Emnildzie Słowiańskiej. Z ich małżeństwa przyszła na świat 
córka Matylda Bolesławówna. Dziewczynka odziedziczyła swoje imię po siostrze matki. Była narzeczoną 
księcia Szwabii Ottona ze Schweinfurtu. Jednak ich zaręczyny zostały zerwane w związku z narastającym 
kryzysem politycznym. Istnieje jednak niepotwierdzona teza, że Matylda poślubiła Ottona. 

Małżeństwo Ody i Bolesława nie było udane. Istniała pomiędzy nimi duża różnica wieku, około 30 lat. 
Bolesław nie ukrywał, że spotykał się z innymi kobietami, między innymi z ruską księżniczką Przedsławą, 
która została przez niego porwana i uwięziona. Chrobry bezskutecznie ubiegał się o jej rękę (około 1017 r.). 
Uprowadził ją po zdobyciu Rusi Kijowskiej i zajęciu Kijowa przez polskie wojska. Oblężenie Kijowa miało 
miejsce latem 1018 roku. 

O Odzie zachowało się niewiele informacji. Miejsce i data jej śmierci nie są znane. Nie wiadomo też, 
czy brała udział w koronacji Bolesława na króla Polski. Możliwe, że wtedy już nie żyła lub została odprawiona. 
Jan Długosz pisał o niej jako o pierwszej koronowanej królowej, jednak brak jest innych potwierdzających 
tą informację danych.

okres panowania 1018-1025

Oda Miśnieńska

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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okres panowania 1025-1034

Rycheza Lotaryńska

Zwana była również Richezą, Richenzą lub Ryksą. Nie znana jest dokładna data jej narodzin, ale według 
historycznych przekazów zmarła 21 marca 1063 r. w Brauweiler. Była królową Polski oraz żoną Mieszka II.

Przyszła królowa urodziła się jako najstarsza córka Erenfrieda Ezzona (palatyna reńskiego) i Matyldy 
Saksońskiej (córki cesarza Ottona III). Rycheza dorastała i kształciła się w klasztorze w Quedlinburgu 
lub Kwedlinburgu, gdzie opatką była ciotka dziewczynki. 

Racheza została wydana za mąż za Mieszka II Lamberta (syna Bolesław I Chrobrego). Ich małżeństwo 
motywowane było względami politycznymi i było jednym z decyzji podjętych podczas zjazdu 
w Merseburgu, który miał miejsce w 1013 r. 

W czasie trwania związku małżeńskiego Rycheza urodziła Kazimierza I Odnowiciela oraz dwie córki. 
Kazimierz przyszedł na świat 25 lipca 1016 r. Imię pierwszej córki pozostaje nieznane, najmłodsze dziecko 
nazwano Gertrudą, przyszła ona na świat około 1025 r. Kazimierz w wieku 10 lat został odesłany do szkoły 
klasztornej, Gertrudę wydano za mąż za Izjasława, który był ruskim księciem. Pisała ona modlitwy łacińskie 
(Kodeks Gertrudy). Można dzisiaj mówić o niej, jako o pierwszej polskiej pisarce znanej z imienia. 

Rycheza wraz z mężem Mieszkiem II Lambertem koronowana została na królową Polski w 1025 r. Trzecią 
koronowaną osobą był ojciec Mieszka, Bolesław Chrobry, schorowany już w tym czasie starzec. Pokojowe 
panowanie pary nie trwało jednak długo. Gdy w 1031 roku Bezprym najechał na Polskę z pomocą ruskiego 
księcia Jarosława Mądrego, Rycheza wyjechała do Niemiec i zabrała ze sobą cały majątek wraz z insygniami 
koronacyjnymi (przekazała je później cesarzowi). Bezprym zmusił Mieszka do wyjazdu z Polski do Czech 
w 1031 r. i sam na krótko objął władzę nad królestwem. Został zamordowany w 1032 r. prawdopodobnie 
w wyniku spisku Ottona i Mieszka (swoich przyrodnich braci). 

Do końca życia posługiwała się tytułem polskiej królowej. Jako regentka, usiłowała pomóc swemu synowi, 
Kazimierzowi, powrócić do ojczyzny i odzyskać władzę. Z czasem zdecydowała się zamieszkać w klasztorze. 
W 1047 r. wybrała benedyktyńskie Opactwo Brauweiler. W klasztorze ufundowanym przez jej rodziców 
doczekała śmierci 21 marca 1063 r.  Jej pogrzeb wzbudził duże zainteresowanie narodu niemieckiego. 
W nekrologach nazywano ją najsławniejszą. Pochowana w Kolonii, w kościele Panny Marii ad Gradus, który 
wspierała za życia. Budynek nie zachował się do czasów współczesnych, ponieważ rozebrano go w 1817 r., 
a ciało Rychezy przeniesiono do katedry kolońskiej. 

Za życia Rycheza cieszyła się dużym szacunkiem wśród Niemców, którzy uważali ją za wyjątkowo świątobliwą 
osobę. W związku z uznaniem jej przez lud za błogosławioną ustanowiono w kościele katolickim jej 
wspomnienie liturgiczne. Przypada ono 21 maja. Przez lata była postrzegana jako czarny charakter w historii 
Polski. Warto jednak pamiętać, że bez jej ślubu z Mieszkiem Polska mogłaby nie zostać uznana za królestwo. 
W czasie zjazdu gnieźnieńskiego mogło dojść do pewnego układu zawartego przez Bolesława Chrobrego 
i cesarza Ottona III. Siostrzenica cesarza miała poślubić syna polskiego władcy. Rycheza była wtedy jeszcze 
dzieckiem. Ślub, do którego doszło 13 lat później, był pierwszym krokiem do koronacji.

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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okres panowania 1040-1058

Maria Dobroniega

Nieznana jest dokładna data urodzenia Marii, prawdopodobnie przyszła na świat pomiędzy 1010 a 1016 
rokiem. Jej mężem był Kazimierz I Odnowiciel. 

Maria pochodziła z dynastii Rurykowiczów, była ruską księżniczką. Zmarła 13 grudnia 1087 roku. Była córką 
wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego i siostrą Jarosława Mądrego. Poza bratem miała 
jeszcze osiem sióstr. 

Księżniczka została wydana za mąż około roku 1041. Poślubiła Kazimierza Odnowiciela, księcia pochodzącego 
z dynastii Piastów. Ich małżeństwo miało charakter polityczny. Umowa małżeńska wskazywała, że Dobroniega 
otrzymała od swojego brata pokaźny posag, a Kazimierz musiał przekazać 800 jeńców, którzy mieli być 
ostateczną rekompensatą za najazd Bolesława Chrobrego na Kijów. 

Maria Dobroniega była matką piątki dzieci. Jej najstarszy syn Bolesław przyszedł na świat około 1042 roku. 
Był on późniejszym królem Polski, tytułowanym Śmiałym oraz Szczodrym. Drugi syn Władysław I Herman 
urodził się rok później. W 1045 r. przyszedł na świat Mieszko, a następnie pierwsza i jedyna córka 
Świętosława Swatawa. Najmłodszym synem był Otton. Mieszko i Otton zmarli w młodym wieku.  

Przekazy historyczne podają, że drugie imię, Dobroniega, miał Marii nadać mąż. Ponoć odnosiło się ono 
do Dobrawy, jego prababki. Kronikarze, w tym Gall Anonim i kronikarz Bielski, pisali o niej z wielkim 
szacunkiem. Opisywali ślub z nią, jako bardzo dobre dyplomatyczne posunięcie. Dzięki jej zabiegom 
Kraków zyskał rozgłos i został ocalony od ruiny. Pochowano ją na Wawelu. Jej grobowiec został zniszczony 
w czasie budowy nowego kościoła.

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.
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okres panowania 1125-1138

Agnieszka Babenberg

Nieznana jest dokładna data urodzenia Agnieszki Babenberg. Wiadomo jednak, że przyszła na świat 
najwcześniej w 1111 roku. Również data jej śmierci jest niepewna, zmarła 24 lub 25 stycznia pomiędzy 1160 
a 1163 rokiem. 

Była ona żoną Władysława II Wygnańca oraz księżną śląską i krakowską. Urodziła się w rodzinie margrabiego 
Austrii Leopolda III i Agnieszki von Waiblingen, w dynastii Babenbergów. Jej ojciec został ogłoszony świętym 
kościoła katolickiego w 1485 roku oraz patronem chroniącym Austrię. 

Dziewczyna w młodym wieku poślubiła Władysława II Wygnańca. Podawane daty zawarcia małżeństwa 
to 1125 lub 1127 rok. Jej mąż był synem Bolesława III Krzywoustego. Ślub podyktowany był względami 
politycznymi, Polak chciał zbudować i potwierdzić przymierze z niemieckimi rodami Babenbergów 
i Hohenstaufów. Bolesław III Krzywousty, teść Agnieszki, przed swoją śmiercią sporządził testament, na mocy 
którego kraj został podzielony na dzielnice między potomków króla. Najstarszy syn wraz z małżonką otrzymał 
dzielnicę senioralną. Najbardziej prestiżowa lokalizacja, wraz ze stolicą kraju Krakowem, była uważana 
za wyróżnienie, jednak para nie zadowoliła się tymi ziemiami. Władysław starał się opanować wszystkie 
ziemie swego ojca. 

O Agnieszce zachowały się doniesienia (obecnie poddawane pod wątpliwość), że miała zemścić się na Piotrze 
Włostowicy (możnowładcy Śląskim, osobie bardzo wpływowej w tych czasach). Ponoć mężczyzna miał 
oczerniać ją, opowiadając, iż jest ona niewierna swemu mężowi, a także utrzymuje niewłaściwe 
stosunki z niemieckim rycerzem Dobieszem. Piotr Włostowic za karę został uwięziony i okaleczony. Popierał 
on młodszych braci Władysława. To zapewne był główny powód nałożonej na niego kary. Po śmierci Bolesława 
w 1138 roku pokój między braćmi nie trwał długo. Wojna domowa wybuchła w 1142 r. Punktem kulminacyjnym 
była bitwa pod Poznaniem w 1146 roku, którą Władysław II Wygnaniec niespodziewanie przegrał. Poniżony 
musiał uciekać do Niemiec. Niedługo potem dołączyła do niego Agnieszka, która starała się jeszcze obronić 
Kraków. Bezskuteczne zabiegi spowodowały, że musiała ona uciekać z miasta ze swoimi dziećmi Bolesławem, 
Ryską, Mieszkiem, Konradem oraz Albertem. 

O Agnieszce pisał między innymi kronikarz Wincenty Kadłubek. Kronikarz uważał kobietę za energiczną, 
ambitną, mściwą i świadomą swoich zalet panią. W źródłach pisanych nazywano ją czasami tygrysicą. 
Władczyni nawet na wygnaniu czyniła wiele zabiegów mających na celu zjednoczenie wszystkich dzielnic, 
pod władzą jej męża. Zaangażowała nawet swojego przyrodniego brata Konrada II Hohenstaufa, by ten 
zorganizował wyprawę przeciwko jej wrogom. Ostatecznie próba ta nie doszła jednak do skutku. Kobieta 
interweniowała u papieża Eugeniusza III, który dzięki jej namowom wysłał do Polski swego przedstawicie-
la. Emisariusz upomniał młodszych braci Władysława, ale nie miał żadnych realnych wpływów na działania 
mężczyzn. Po śmierci przyrodniego brata Agnieszki, władzę w Niemczech objął Fryderyk I Barbarossa. 
Dla przebywającego za granicą małżeństwa Agnieszki i Władysława oznaczało to nową szansę na odzyskanie 
tronu. Byli oni orędownikami zorganizowania wyprawy zbrojnej. Ostatecznie zorganizowana ona została 
w 1157 roku, jednak nie przyniosła żadnej zmiany. Nowy cesarz zadowolił się hołdem lennym w Krzyszkowie 
złożonym przez Bolesława Kędzierzawego. Władysław II Wygnaniec zmarł 30 maja 1159 roku, został 
pochowany prawdopodobnie w rejonie Turyngii, na terenie dzisiejszych Niemiec, gdzie wtedy przebywał. 
Jego małżonka żyła niewiele dłużej, zmarła między 1160 a 1163 rokiem, pochowana została w klasztorze 
cysterskim w Saksonii.
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okres panowania 1247-1279

Kinga Arpadówna

Święta Kinga, Kunegunda, urodzona jako węgierska królewna, wywodziła się możnego rodu Arpadów.  
Przyszła na świat 5 marca 1234 r. w Ostrzyhomiu. Tytułowana była księżną krakowską i sandomierską. 
Mężem Kingi był Bolesław V Wstydliwy. Została uznana świętą Kościoła katolickiego. 

Przyszła władczyni urodziła się jako trzecia córka w rodzinie Beli IV, węgierskiego króla oraz Marii 
Laskariny, córki cesarza bizantyjskiego Teodora I Laskarisa. Dziewczynka miała dwóch braci i pięć sióstr, 
między innymi świętą Małgorzatę Węgierską oraz błogosławioną Jolantę, która została żoną Bolesława 
Pobożnego. Rodzeństwo wychowywane było w wierze chrześcijańskiej oraz odebrało solidne jak 
na ówczesne czasy, wykształcenie. Dzieci uczyły się czytać, pisać oraz mówić nie tylko językiem ojczystym, 
ale także najważniejszymi językami ówczesnej Europy. 

Pięcioletnia Kinga w 1239 roku przyjechała do Polski. Tam, w Wojniczu odbyły się jej zaręczyny z Bolesławem 
V Wstydliwym. Ślub odbył się kilka lat późnej, w jego dniu Kinga miała 12 lat. Księżniczka przywiozła do kraju 
pokaźny posag. W tradycyjnych przekazach przetrwała informacja o tym, że dziewczyna przekazała białe 
złoto. Sól, bo o ten minerał chodzi, zaczął być wydobywany w kopalniach w Bochni i Wieliczce, do których 
Kinga sprowadziła górników. Źródła historyczne podają, że pierwsze złoża soli odkryto w Bochni w 1251 roku. 

Kinga zamieszkała w Sandomierzu, gdzie opiekowali się nią Grzymisława i pedagog Mikuła. Po pewnym 
czasie przeniosła się do Krakowa. Przez jakiś czas przebywała też na Morawach i na Węgrzech. Przyczyną 
czasowego powrotu do ojczyzny były najazdy Tatarów. W 1243, kiedy najeźdźcy wycofali się z Polski, 
małżeństwo wróciło do Krakowa. Miasto okazało się być tak zniszczone, że nie posiadało odpowiednich 
warunków do zamieszkania królewskiej pary. Kinga wraz z Bolesławem zamieszkali w Nowym Korczynie, 
na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Kinga zwierzyła się swojemu mężowi, że pragnie 
całe życie zachować czystość. Bolesław przystał na to, stąd też jego przydomek Wstydliwy. Para ślubowała 
wytrwanie w postanowieniu przed biskupem krakowskim Prandotą. Kinga podjęła decyzje o wstąpieniu 
do III Zakonu św. Franciszka. Tym samym została tercjarką. 

Cały czas wspierała jednak swojego męża w walce o odbudowę księstwa krakowskiego i sandomierskiego 
po najazdach Tatarów. Jej bogaty posag pozwolił na sfinansowanie odbudowy. Jego część przekazana została 
na klasztory benedyktynów, cystersów i franciszkanów oraz katedrę krakowską. Kinga hojnie obdarowywała 
liczne kościoły. Do Polski, dzięki jej staraniom sprowadziły się siostry norbertanki. W podziękowaniu 
za wsparcie finansowe otrzymała od swojego męża Ziemię Sądecką. 
Bolesław Wstydliwy wraz z małżonką i biskupem Prandotą, przygotowali i wysłali poselstwo do papieża, 
z prośbą o uznanie świętości Stanisława ze Szczeopanowa. Kiedy 7 grudnia 1279 r. zmarł Władysław, Kinga 
wstąpiła do zakonu klarysek. Księżna przeniosła się do ufundowanego przez siebie zakonu w Nowym Sączu. 
Wcześniej do zakonu klarysek w Zawichoście wstąpiła ciotka Kingi, błogosławiona Salomea, stąd znała ona 
regułę i zasady obowiązujące siostry. 24 kwietnia 1289 r. Kinga złożyła śluby.
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Ryksa Elżbieta
Przemysławówna

okres panowania 1303-1305

Ryksa przyszła na świat 1 września 1288 r. w Poznaniu. Urodziła się jako córka Przemysła II (króla Polski) 
i Ryksy Szwedzkiej (córki króla szwedzkiego Waldemara). Była dzieckiem ostatniego Piasta z linii wielkopol-
skiej, nazywana także Eliška Rejčka, która to wersja pochodziła z języka czeskiego. Tytułowana była królową 
Polski i Czech, jej mężem był Wacław II z dynastii Przemyślidów. 

Dziewczynka otrzymała imię po matce, która zmarła miesięcy kilka po jej urodzeniu. Wychowaniem 
księżniczki zajęła się ciotka Anna. Razem mieszkały w klasztorze cysterek w Owińskach. Kiedy Ryksa 
Elżbieta miała trzy lata, zaręczono ją z Ottonem, synem margrabiego brandenburskiego Albrechta III. Ojciec 
Ryksy, król polski Przemysł II, został zamordowany w 1296 r. w Rogoźnie. Zginął on w wyniku napadu zorga-
nizowanego przez margrabiów brandenburskich. Przemysł II był królem Polski niespełna rok. 

W związku z niespodziewaną śmiercią ojca, Ryksa trafiła pod opiekę trzeciej żony Przemysła i jednocześnie 
siostry swojego narzeczonego, Małgorzaty Askańskiej. Kobieta postanowiła opuścić Polskę i razem ze swo-
ją podopieczną wyjechała do Brandenburgii. W roku 1298 lub 1299 zmarł narzeczony Ryksy. Przyszłość 
księżniczki ponownie się skomplikowała, ale z racji urodzenia była odpowiednią partią dla każdego preten-
denta do polskiego tronu. Dlatego też, kiedy Wacław II zaczął starać się o władzę, możnowładcy wielkopolscy 
postawili mu warunek. Musiał on poślubić Piastówę, by otrzymać tron polski. Jak podają źródła historyczne, 
czeski król był siedemnaście lat starszy od Ryksy. Wacław II został koronowany na króla Polski 25 lipca 1300 
r. w Gnieźnie. Ryksa zamieszkała z nim w Pradze. Dziewczyna otrzymała nową opiekunkę, Gryfinę. Na ślub 
czekano trzy lata, para pobrała się 26 maja 1303 roku, gdy dziewczyna miała piętnaście lat. Wtedy też Ryksa 
otrzymała czeską i polską koronę. Zgodnie z wolą męża przyjęła też imię Elżbieta. Wkrótce na świat przyszła 
ich córka Agnieszka. Królewskie małżeństwo trwało bardzo krótko. Zakończyła je śmierć Wacława II 21 czer-
wca 1305 r. Władzę po nim objął Wacław III (syn króla, pasierb Ryksy). Jego rządy trwały zaledwie rok, został 
zamordowany 4 sierpnia 1306 Szybko znalazł się kolejny kandydat do ręki Ryksy. Był nim Rudolf III Habsburg. 
Poślubił on młodą wdowę 16 października 1306 roku, tym samym został królem Czech i tytularnym władcą 
Polski. Mężczyzna szybko po ślubie zachorował i zmarł 3 lipca 1307 r.  

W wieku dziewiętnastu lat Ryksa Elżbieta była już dwukrotną wdową. Po śmierci obu mężów otrzymała 
odprawę wdowią. Dzięki niej mogła pozwolić sobie na dostatnie życie i zakup kilku miast w Czechach, 
z czego największym był Hradec. Jednak z powodu wojny domowej musiała opuścić miasto. Powróciła do 
niego w sierpniu 1308 r. W Hradecu ufundowała budowę gotyckiego kościoła świętego Ducha, gdzie pro-
mowała także kulturę i sztukę. Gdy w 1310 roku królem Czech został Jan Luksemburski, poślubił on córkę 
Wacława II, Elżbietę. Nie zdecydował się na ślub z Ryksą co według przekazów, ugodziło w dumę kobiety. 
Nowemu królowi nie sprzyjali czescy możnowładcy, a także sama Ryksa. Przeciwnicy króla zawiązywali 
liczne sojusze, jednym z nich była współpraca Ryksy z marszałkiem Henrykiem z Lipy. Do czasów współcze-
snych zachowały się informacje o bliskiej relacji pary. Aby zmniejszyć wpływy Henryka, Jan Luksemburski 
nakazał aresztowanie mężczyzny. Wcześniej odebrał mu wszystkie stanowiska i zaszczyty. Wpływy Ryksy nie 
pozwalały jednak na długie więzienie marszałka, który dzięki niej niedługo później przywrócony został na 
stanowisko. Ryksa sprzedała część swoich dóbr ziemskich, dzięki samodzielności finansowej mogła zamiesz-
kać z ukochanym w Nowym Brnie. Partner i wielka miłość Ryksy, Henryk z Lipy, zmarł 26 sierpnia 1329 r. 
Ryksa zdecydowała się wstąpić do klasztoru cysterek, gdzie zmarła w wieku 47 lat. Jest pierwszą Polką, 
której znamy dokładne daty urodzenia i śmierci. Pochowano ją u boku Henryka z Lipy.
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okres panowania 1320-1333

Jadwiga Kaliska

Znana również jako Jadwigą Bolesławówną. Nieznana jest dokładna data jej urodzenia, wiemy jednak, 
że przyszła na świat w Kaliszu ok. 1270 r. Zmarła 10 grudnia 1339 roku w Starym Sączu. 

Została żoną Władysława I Łokietka, przysługiwał jej tytuł królowej Polski w latach 1320-1333. 
Urodziła się jako księżna kaliska. Była córką księcia dzielnicowego Bolesława Pobożnego i Jolanty Heleny 
(późniejszej błogosławionej). Niewiele wiemy o czasach młodości Jadwigi. Została zaręczona z Władysławem 
I Łokietkiem (wówczas księciem brzeskim) 14 kwietnia 1279 r. Ich ślub odbył się najpewniej 6 stycznia 1293 r. 
Według przekazów Władysław Łokietek słynął ze swojego awanturniczego stylu życia, co mogło na początku 
utrudniać zbudowanie dobrej relacji między małżonkami. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci, choć nie 
wszystkie dożyły wieku dojrzałego. 

Koronacja Jadwigi i Władysława na władców Polski odbyła się 20 stycznia 1320 r. w Krakowie. Dzięki 
ceremonii władczyni wzmocnila swoją pozycję, miała także pewną sprawczość, która objawiała się 
w wystawianych i podpisywanych przez nią dokumentach. Jadwiga dysponowała także królewską pieczęcią.
Królewska para rządziła wspólnie przez trzynaście lat. Władysław zmarł w wieku około siedemdziesieciu 
trzech lat, a jego ciało złożono na Wawelu.
Owdowiała Jadwiga postanowiła zamieszkać w Sączu, a po pewnym czasie wstąpiła do zakonu klarysek. 
Zmarła 10 grudnia 1339 r. 
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okres panowania 1333-1339

Aldona Anna
Giedyminówna

Przyszła na świat pomiędzy rokiem 1311 a 1313, a zmarła 25 maja 1339 r. w Krakowie. Wywodziła się 
z litewskiej dynastii Giedyminowiczów, została żoną Kazimierza Wielkiego. 

Rodzicami dziewczynki byli wielki książę Litwy Giedymin oraz Jewna. W przyszłości para została dziadkami 
króla Władysława Jagiełły.  Aldona Anna Giedyminówna zawarła małżeństwo z Kazimierzem I Wielkim. 
Nie był to związek z miłości, lecz miał on wymiar polityczny, którego celem było wzmocnienie sojuszu Polski 
i Księstwa Litewskiego oraz ochrona kraju przed zakonem krzyżackim. Sojusz okazał się jednak nieprzydatny 
i sprowadził na Polskę zarzuty i ataki sąsiadów. 

Aldona przyjęła chrzest w 1325 r. po swoim przyjeździe do Krakowa. Wybrała dla siebie imię Anna czego, 
dowodem są zapisy w Roczniku Traskim, gdzie zanotowano chrzest dnia 30 kwietnia. Inną datę podaje Jan 
Długosz, jednak obecność tego wydarzenia w dwóch odrębnych źródłach historycznych potwierdza ich 
wiarygodność. Kilka miesięcy po chrzcie odbył się ślub pary. Małżeństwo zawarte zostało w Krakowie 
16 października 1325 roku. W dniu uroczystości Kazimierz miał zaledwie piętnaście lat, Aldona Anna około 
czternaście. Para doczekała się dwóch córek. Starsza Elżbieta przyszła na świat około 1326 r. Wydano ją za 
mąż za księcia wołogosko-słupskiego Bolesława V. Młodsza Kunegunda urodziła się ok. 1328 r. Jej mężem 
został Ludwik Rzymski, pierwszy elektor Brandenburgii. 

Kazimierz, mimo młodego wieku, z czasem podupadał na zdrowiu. Szczególnie ciężko przeszedł chorobę 
w 1327 r. Wtedy jego matka Jadwiga Kaliska prosiła o wstawiennictwo papieża. Wcześniej zmarli jego dwaj 
starsi bracia, więc tylko Kazimierz mógł więc zapanować nad nowo zjednoczonym krajem. 

W kronikach zachowały się zapisy dotyczące charakteru Aldony Anny, jej wesołości i umiłowaniu 
do przyjemności, w tym tańca. Według przekazów niechęcią darzyła ją teściowa Jadwiga Kaliska, która 
początkowo nie chciała wyrazić zgody na jej koronację. Sam Kazimierz miał traktować ją pobłażliwie. 
Kronikarze zwracają też uwagę na to, że nie była ona wychowana w wierze chrześcijańskiej, stąd być może 
jej umiłowanie do ziemskich uciech. Na władczynię Polski koronowana razem z mężem 25 kwietnia 1333 r. 
Kazimierz władzę otrzymał po śmierci ojca Władysława Łokietka. Jeszcze za jej życia Kazimierz zawarł pakt 
o dziedziczeniu, który po jego śmierci dawał pierwszeństwo do tronu mężowi lub synowi jego siostry Elżbiety 
Łokietkówny, a nie mężom jego córek. Tym samym Kaźmierz wydziedziczył ich wspólne córki.
Brak męskiego potomka i umiłowanie do frywolnego życia, a także niechęć szanowanej królowej matki 
sprawiła, że nikt nie liczył się z Aldoną Anną. Dowodem na to może być, chociażby postępowanie papieża Jana 
XXII, który w 1334 r. informację o przyjeździe papieskiego delegata wysłał do Jadwigi Kaliskiej, mimo 
że tradycja nakazywała poinformowanie panującej królowej. 
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okres panowania 1365-1370

Jadwiga Żagańska

Przyszła na świat pomiędzy 1340 a 1350 roku. Jadwiga Żagańska była czwartą żoną Kazimierza Wielkiego, 
a także królową Polski w latach 1365-1370. Po śmierci pierwszego męża poślubiła księcia Ruprechta 
Legnickiego. Zmarła 27 marca 1390 r. w Legnicy.
Córka księcia żagańskiego Henryka Żelaznego (szanowanego Piasta ze śląskiej gałęzi tego rodu) 
oraz księżniczki Anny, prawnuczka Giedymina (ojca pierwszej żony polskiego króla Aldony Anny). 
Jadwiga Żagańska miała czworo rodzeństwa. Jej małżeństwo z Kazimierzem Wielkim miało zbliżyć 
księstwo żagańskie do Polski.

Uroczystość zawarcia małżeństwa odbyła się pomiędzy 25 lutym a 29 kwietnia 1365 roku. W jego dniu 
Jadwiga mogła mieć od piętnastu do nawet dwudziestu pięciu lat. Kazimierz był ponad pięćdziesięcioletnim 
mężczyzną. Niestety, źródła historyczne nie podają jednoznacznej daty ślubu, trudno także orzec, czy 
w czasie tej samej uroczystości została ona koronowana na polską królową. Ślub z młodą księżniczką 
żagańską wywołał spory skandal. Kazimierza oskarżano o bigamię, ponieważ żyła wtedy jeszcze jego 
wcześniejsze żona, Adelajda. Tym samym wątpliwości budziła legalność małżeństwa króla z Jadwigą. 
Zdaniem Adelajdy papież nie udzielił im rozwodu, tym samym Kazimierz nie mógł wziąć kolejnego ślubu. 
Kobieta wysłała do papieża Urbana V skargę, a ten przyznał jej rację. Kazimierz otrzymał od papieża pisemny 
nakaz rozstania się z Jadwigą. Pismo datuje się na 29 września 1365 r. Tym samym Jadwiga w świetle 
prawa kościelnego była jedynie konkubiną, a nie małżonką króla. Para lubiła przebywać na zamku 
w Żarnowcu, który wcześniej zajmowała odprawiona Adelajda. Z racji młodego wieku Jadwiga trzymała się z 
dala od polityki. Z chęcią spełniania jednak swoje dworskie obowiązki. Kazimierz cenił sobie młodą żonę. 
Z ich małżeństwa przyszły na świat trzy córki. Coraz bardziej niecierpliwy Kazimierz, który nie mógł się 
doczekać męskiego potomka, zadbał jednak o losy dziewczynek. Wymógł na swoim siostrzeńcu Ludwiku 
Węgierskim, który miał po nim dziedziczyć tron, że ten zadba o losy księżniczek. 

Najstarszą córką Jadwigi była Anna, księżna Teck, urodziła się w 1366 lub 1367 r. Wydano ją za mąż za 
hrabiego Celje Wilhelma. Rok później urodziła się Kunegunda. Dziewczynka jednak szybko zmarła. Najmłodsza 
Jadwiga urodziła się w 1369 lub 1370 r. Dziewczynki dorastały na węgierskim dworze pod okiem Elżbiety 
Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku. Nie doczekał się 
męskiego potomka. Zgodnie z królewską wolą tron objął jego siostrzeniec Ludwik Węgierski, który 
od 1342 r. był już królem Węgier. Jadwiga wzięła udział w koronacji następcy swego męża, a następnie 
powróciła do księstwa żagańskiego. Kazimierz Wielki nie pominął jej w swoim testamencie. Kronikarz Janko 
z Czarnkowa pisze o sowitym majątku, który przekazano Jadwidze. Po dwóch latach Jadwiga wyszła po raz 
drugi za mąż. Poślubiła księcia legnickiego Ruprechta. Urodziła dwie córki. Kobieta zmarła w 1390 r. 
w Legnicy. Tam też pochowano ją w miejscowej kolegiacie Świętego Grobu.
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okres panowania 1370-1382

Elżbieta Bośniaczka

Elżbieta Bośniaczka przyszła na świat około 1340 roku. Tytułowana była królową węgierską. Była 
niekoronowaną królową polski oraz żoną Ludwika Węgierskiego, a także matką królowej Jadwigi 
Andegaweńskiej. Elżbieta zmarła w styczniu 1387 r. w Novigradzie. Przyszła władczyni była jedyną córką 
władcy Bośni Stefana II Kotromanicia i Elżbiety Kujawskiej (wywodzącej się z dynastii Piastów). Matka Elżbiety 
była dwórką węgierskiej królowej Elżbiety Łokietkówny. Jedyny brat Elżbiety zmarł niedługo po narodzeniu. 

Elżbieta Bośniaczka wychowana została na dworze węgierskiej królowej Elżbiety Łokietkówny. Wówczas był 
to jeden z najzamożniejszych i najważniejszych dworów europejskich. Nie wiadomo, kiedy dokładnie opuściła 
rodzinną Bośnię. Na węgierskim dworze otrzymała bardzo dobre wykształcenie. Przekazy historyczne 
głoszą, że dziewczynkę osobiście uczyła królowa, która w klasztorze klarysek w Budzie prowadziła 
nieoficjalną szkołę dla arystokratek. Przyszła królowa uważana była za kobietę wyjątkowej urody, toteż 
Ludwik (syn króla Węgier) zapragnął ją poślubić. Młodzieniec był wdowcem, który chciał poślubić własną 
kuzynkę w czwartej linii. Do tego czynu, wedle obowiązującego prawa, potrzebował zgody papieża 
Innocentego VI. Niecierpliwy Ludwik poślubił Elżbietę 20 czerwca 1353 r. Papież wydał zgodę dopiero 
w sierpniu. Elżbieta w dniu ślubu miała trzynaście lub czternaście lat. Przez bardzo długi czas nie potrafiła 
zdobyć uznania i szacunku większego niż jej teściowa. Rzeczywistą władzę sprawowała Elżbieta Łokietkówna, 
wraz z synem Ludwikiem. Mężczyzna ponoć kochał swą żonę, jednak w sprawach dyplomacji i polityki nie 
rozważał jej opinii. 

Elżbieta Bośniaczka uważana była za osobą o lekkomyślnym charakterze, wysokich ambicjach oraz żądnej 
władzy. Współcześnie znane są przekazy o zuchwałym czynie kobiety. Ukradła ona relikwie świętego Szymona 
z kościoła w dalmackim Zadarze. Legenda głosi, że po dokonaniu tego czynu Elżbieta źle się czuła, zarówno 
na ciele, jak i duszy, dlatego postanowiła zwrócić relikwie. Pokutą, jaką wyznaczyła sobie węgierska 
królowa, było podarowanie obrabowanemu kościołowi srebrnej trumny do przechowywania chrześcijańskiej 
pamiątki. Elżbieta urodziła cztery córki. Pierwsza żyła jedynie trzy miesiące. Jej druga córka Katarzyna 
przyszła na świat w 1370 r. Przeżyła osiem lat. Rok później urodziła się Maria, a następnie Jadwiga (król Pols-
ki od 1384 r.).
Ludwik, ojciec dziewczynek, bardzo kochał swoje córki. Jego celem stało się zapewnienie królewnom 
dobrobytu, pragnął, aby po jego śmierci otrzymały korony. W 1370 r., po śmierci Kazimierza Wielkiego, 
Ludwik został koronowany na króla Polski. Elżbieta Bośniaczka nie wzięła udziału w koronacji męża. Nigdy nie 
odwiedziła Polski ani nie była koronowana na polską władczynię. Mimo to używała łacińskiego tytułu Regina 
Poloniae.
Kiedy w 1382 r. zmarł Ludwik Węgierski, władza spoczęła w rękach Elżbiety. Kobieta stała się główną postacią 
na scenie politycznej. Została regentką, władzę sprawowała w imieniu swoich nieletnich dzieci. 
Była władczynią bezwzględną i nieugiętą. Podejmowała decyzje, nie zawsze uznawane za przemyślane 
i dobre w skutkach. Przeciwnicy polityczni podkreślali brak doświadczenia politycznego kobiety. Elżbieta 
Bośniaczka zmieniła także decyzje swego zmarłego męża o losach córek. Podjęła decyzję, że korona 
węgierska przypadnie starszej córce Marii, a korona polska młodszej Jadwidze. Jadwigę wydano za mąż 
za Władysława Jagiełłę. 

Zeskanuj telefonem kod QR i posłuchaj opowieści.

wystawa_ZŁOTY WIEK_B2_48_68.indd   14 2022-08-03   15:38:49



okres panowania 1384-1386

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga przyszła na świat między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zmarła 17 lipca 1399 r. 
w Krakowie. Pochodziła z dynastii Andegawenów. Król Polski.

Córka Elżbiety Bośniaczki i Ludwika Węgierskiego, króla Węgier i Polski. Jadwiga była pierwszą kobietą 
koronowaną na króla Polski. Została uznana świętą kościoła katolickiego. Jej pełny tytuł już po koronacji 
brzmiał: Jadwiga z Bożej łaski królowa Polski, a także pani i dziedziczka ziem krakowskiej, sandomierskiej, 
sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej. Po ślubie z Władysławem Jagiełłą tytułowano ją: królowa 
Polski oraz najwyższa księżna Litwy i dziedziczka Rusi. 

Była trzecim i zarazem najmłodszym dzieckiem króla Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. 
Jej urodzenie rozczarowało rodziców, którzy liczyli, że na świat przyjdzie chłopiec, następca tronu. 
Dorosłego wieku dożyły tylko dwie siostry: Maria i Jadwiga. Dziewczynka otrzymała imię po księżnej 
Jadwidze Śląskiej, którą kanonizowano w 1267 r. lub po żonie Władysława Łokietka, Jadwidze Kaliskiej. 
Małżeństwo Elżbiety i Ludwika, zdając sobie sprawę, że nie doczekają się już męskiego potomka, poczyniło 
starania, by dostosować prawo dziedziczenia do obecnej sytuacji. Jadwiga została zaręczona z Wilhelmem 
Habsburgiem, z którym z czasem, dzięki częstym odwiedzinom, nawiązała przyjaźń. W czasie zaręczyn 
ustalono, że będą one mogły być zerwane przez obie strony. Po czasie matka Jadwigi wykorzystała to, 
aby umożliwić córce wyjazd do Polski. Jadwiga od wczesnego dzieciństwa przygotowywana była 
do odziedziczenia tronu. 

Dziewczynka odebrała solidne wykształcenie. Znała pięć języków obcych, chętnie czytała, lubiła też sztukę 
i muzykę. Dzieciństwo spędziła na zamku w Budzie.

Celem króla Ludwika było podzielenie władzy między swoje córki, zgodnie z jego wolą Jadwiga miała 
objąć węgierski tron, a Maria tron polski. Po jego śmierci wdowa po Ludwiku, Elżbieta zmieniła decyzję 
męża. Sugerowała, by to Maria otrzymała obie ojcowskie korony. Tym planom sprzeciwiły się ówczesne 
polskie elity, które pragnęły władczyni mieszkającej w ich kraju. Z tego powodu Jadwiga została 
wyznaczona na przyszłą królową Polski, a jej starsza siostra na panującą krajem węgierskim. 

12 października 1384 roku najmłodsza córka Ludwika przybyła do Krakowa, gdzie cztery dni później 
została koronowana. Mimo jej młodego wieku nie powołano regenta, który w jej imieniu sprawowałby władzę. 
Zdaniem kronikarza Jana Długosza, decyzja ta wynikała z jej rozwagi i świadomości podejmowanych działań. 
Zgodnie z sugestią panów krakowskich matka Jadwigi zgodziła się na ślub dziewczyny z księciem litewskim 
Władysławem Jagiełłą. Miało to zacieśnić sojusz polsko-litewski. Jadwiga nie chciała zostać żoną świeżo 
ochrzczonego Władysława. Możliwe, że skrycie kochała swojego pierwszego narzeczonego. Do ślubu doszło 
18 lutego 1386 r. w katedrze wawelskiej. Władysław Jagiełło został koronowany 4 marca. Istnieją sprzeczne 
opinie dotyczące małżeństwa Jadwigi i Władysława. Według części badaczy było one nieszczęśliwe, a duża 
różnica wieku tylko potęgowała małżeńskie problemy. Według innych Jadwiga traktowała Władysława jak 
ojca i dzięki temu wypracowali harmonijną relację.
22 czerwca 1399 urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca 1399. Królowa Jadwiga zmarła 
cztery dni później prawdopodobnie na gorączkę połogową i została pochowana w katedrze wawelskiej 19 
lipca. Jej sarkofag był kilkakrotnie otwierany. Pierwszy raz w XVII wieku, w czasie przebudowy katedry. W XIX 
wieku został otwarty  w obecności Jana Matejki, który przygotowywał portrety polskich władców. Wykonał on 
szkic czaszki, po czym szczątki królowej umieszczono w trumnie i zamurowano.
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okres panowania 1402-1416

Anna Cylejska

Zwana również Anną z Celje. Nieznana jest dokładna data jej urodzenia. Badacze przypuszczają, że przyszła 
na świat w 1380 r. lub 1381 r., a zmarła 20 lub 21 marca 1416 r. w Krakowie. 
Była drugą żoną Władysława Jagiełły i tym samym królową Polski. 

Anna Cylejska urodziła się jako córka hrabiego cylejskiego Wilhelma von Cilli i Anny Kazimierzówny. Była 
wnuczką Kazimierza Wielkiego. Kiedy w 1394 r. zmarł ojciec dziewczyny, a matka ponownie wyszła 
za mąż, Anna trafiła pod opiekę swojego stryja Hermana II Cylejskiego. Według tradycji, jej małżeństwo 
z Władysławem Jagiełłą zostało zainicjowane przez umierająca Jadwigę Andegaweńską, pierwszą żonę 
Jagiełły. Anna była spokrewniona z Jadwigą, dlatego też papież Bonifacy IX musiał wyrazić zgodę 
na małżeństwo. Otrzymali ją 23 kwietnia 1401 roku. 

Wpływy Jagiełły po śmierci żony, nazywanej przez możnowładców panią przyrodzoną, znacznie osłabły. 
Dlatego też, aby zapobiec walce o tron, zdecydował się na ślub z Piastówną. Anna przyjechała do Krakowa 
16 lipca 1401 r. Nie znała języka polskiego, dlatego też zamieszkała w klasztorze, gdzie pobierała nauki. 
Możliwe jest też, że Jagiełło odwlekał małżeństwo, gdyż nie urzekła go uroda kobiety. Ostatecznie do ślubu 
doszło 29 stycznia 1402 r. Ponad rok później, 25 lutego 1403 r. Anna Cylejska została koronowana na królową 
Polski. Małżeństwo przyniosło Jagielle wiele korzyści. Najważniejszą było umocnienie swojej pozycji. 

Anna była kilka razy oskarżana o niewierność mężowi, jednak nigdy nie udowodniono jej winy. Po sześciu 
latach małżeństwa, 8 kwietnia 1408 r. Anna urodziła swą jedyną córkę, której nadano imię Jadwiga. 
Dziewczynka w 1413 roku, na zjeździe w Jedlni, ogłoszona została następczynią tronu. Królowa pod koniec 
1415 roku rozchorowała się. Lekarze nie potrafili pomóc kobiecie, zmarła w Krakowie 20 lub 21 marca 1416 r. 
Pochowano ją w katedrze wawelskiej, w pobliżu ołtarza świętej Doroty.
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okres panowania 1454-1492

Elżbieta Rakuszanka

Zwana również Elżbietą Habsburżanką. Urodziła się pomiędzy 1436 a 1439 w Wiedniu, zmarła 30 sierpnia 1505 
roku w Krakowie. Polska królowa i wielka księżna litewska. 

Elżbieta była trzecim dzieckiem króla niemieckiego Czech i Węgier Albrechta II Habsburga i Elżbiety 
Luksemburskiej (córki cesarza Zygmunta Luksemburskiego i Barbary Cylejskiej), a także prawnuczką 
Kazimierza Wielkiego. Ojciec dziewczynki zmarł w 1439 r. Cztery miesiące później na świat przyszedł brat 
Elżbiety, Władysław Pogrobowiec, późniejszy król Czech, Węgier i Chorwacji. Po trzech latach zmarła matka 
dzieci. Osieroconym rodzeństwem zajęli się krewni. Elżbieta trafiła na dwór króla niemieckiego Fryderyka III 
Habsburga, gdzie odebrała solidne wykształcenie, zaznajamiając się z łaciną, niemieckim i polskim. 
Początkowo planowano wydać ją za mąż za Fryderyka II Łagodnego, księcia saskiego. Doszło nawet 
do zaręczyn w 1450 r., jednak nie do małżeństwa. O rękę Elżbiety zabiegali polscy dyplomaci już od 1437 r. 
Ostatecznie Elżbietę wysłano do Polski, aby poślubiła Kazimierza IV Jagiellończyka. 

Kazimierz Jagiellończyk, ujrzawszy ją po raz pierwszy, nie był chętny do ożenku, ponieważ 
w dzieciństwie przeszła ona gruźlicę kości, co odbiło się na jej wyglądzie. Miała skrzywioną sylwetkę, 
a głowę nosiła przechyloną w jedną stronę. Cierpiała również na poważną wadę zgryzu. Kazimierz został 
jednak przekonany do ślubu. Pobrali się 10 lutego 1454 r. w katedrze krakowskiej. Wtedy też Elżbietę 
koronowano na królową. W dniu ceremonii miała 17 lat. Ich małżeństwo trwało prawie 40 lat i uznawane było 
za zgodne i szczęśliwe. Źródła podają, że Elżbieta była dobrą i mądrą żoną. Wspierała politykę męża, 
chętnie brała udział w niemieckojęzycznych negocjacjach. Często, wraz z dziećmi, towarzyszyła 
Kazimierzowi w podróżach dyplomatycznych. 

W 1457 roku, po śmierci swego brata Władysława, Elżbieta została dziedziczką Czech i Węgier. Elżbieta 
nazywana jest przez historyków matką królów. Wydała na świat trzynaścioro dzieci, spośród których jednie 
dwie córki zmarły w dzieciństwie. Pierworodnego syna urodziła dwa lata po ślubie, a ostatnią córkę w wieku 
47 lat. Czterech jej synów zasiadło na tronie: Władysław II Jagiellończyk (król Czech i Węgier), Jan I Olbracht 
(król Polski), Aleksander Jagiellończyk (król Polski i wielki książę litewski), Zygmunt I Stary (król Polski 
i wielki książę litewski). Dwaj synowie poświęcili swoje życie Bogu: Fryderyk został kardynałem i prymasem 
Polski, a Kazimierza wyniesiono po śmierci na ołtarze. Sześć córek wyszło za mąż za największych 
europejskich władców tamtych czasów. 

Kiedy w 1492 r. zmarł Kazimierz Jagiellończyk, Elżbieta wywalczyła tron dla swojego syna Jana Olbrachta. Jej 
zdrowie nadszarpnęła nie tylko strata męża, ale również śmierć synów. Odeszła 30 sierpnia 1505 r. 
Pochowano ją u boku Kazimierza w katedrze krakowskiej w kaplicy Świętego Krzyża, którą ufundowała 
wraz z mężem.
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okres panowania 1501-1506

Helena Moskiewska

Helena, zwana również Heleną Iwanówną i Heleną Rurykowiczówną, przyszła na świat 19 maja 1476 r. 
w Moskwie, a zmarła 20 stycznia 1513 r. w Wilnie. Była żoną Aleksandra Jagiellończyka, 
a także niekoronowaną polską władczynią oraz wielką księżną litewską. 

Była córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III i Zofii Paleolog, bratanicy ostatniego cesarza 
bizantyjskiego. Względy dyplomatyczne zdecydowały, że Helena została wydana za mąż za wielkiego księcia 
litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. Małżeństwo było próbą zbliżenia się księstwa litewskiego do Moskwy. 
Miało też być gwarantem długo wyczekiwanego sojuszu. Starania o jej rękę rozpoczęły się w 1493 roku. 
Dyskutowano nie tylko o warunkach małżeństwa, próbowano też ustalić granicę litewsko-moskiewską.  

Ostatecznie zaręczyny Heleny z Aleksandrem odbyły się 6 lutego 1494 r. Wtedy też Iwan III wymógł 
na Aleksandrze obietnicę, że jego córka nie będzie zmuszona do zmiany wiary. Kobieta, podobnie jak rodzice, 
należała do kościoła prawosławnego. Aleksander podpisał nawet akt, który był potwierdzeniem, że dotrzyma 
słowa i nie będzie wpływał na decyzję małżonki. 
Ślub zorganizowano rok później 15 lutego 1495 r. w Wilnie. Helena mimo licznych nacisków ze strony 
teściowej Elżbiety Rakuszanki, nie zmieniła wiary. W związku ze swoim innowierstwem spotykała się 
z licznymi szykanami. Zawsze jednak znajdowała wsparcie i zrozumienie w mężu. 

Kiedy w 1501 r. zmarł król Jan Olbracht, Aleksander wyruszył do Krakowa, aby objąć tron po bracie. Helena 
musiała pozostać w Wilnie, ponieważ jako osoba innego wyznania nie otrzymała zgody Kościoła katolickiego 
na koronację. Mogła posługiwać się tytułem królowej, jednak do aktu koronacji nigdy nie doszło. Z czasem 
otrzymała od męża rozległe ziemskie dobra, w tym Kniażyce, Teteryn, Smolniany, Hradyszcze i Łosice. Był to 
wraz wyjątkowej hojności, zważywszy na fakt, że ona sama nie otrzymała od ojca żadnego posagu.

Helena słynęła z niezwykłej urody i zamiłowania do muzyki. Stosunkowo szybko nauczyła się też języka 
polskiego. Była dla męża wsparciem w czasie negocjacji politycznych prowadzonych z Moskwą, w tym 
w czasie wojny litewsko-moskiewskiej. Mimo że wojnę prowadził jej ojciec, Helena była lojalna wobec męża 
i nowych poddanych. Kiedy Aleksander zachorował, Helena dbała o niego, aż do jego śmierci w 1506 roku. 

Pragnęła wrócić do Moskwy, nadal zabiegając o dobre relacje między krajami sąsiedzkimi, jednak nowy król, 
następca Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunt I Stary, nie wyraził na to zgody. Badacze stawiają tezę, 
że Zygmunt obawiał się wywozu z kraju znaczącego majątku Heleny. Po pewnym czasie kobiecie udało 
się wyjechać do Brasławia na terenie dzisiejszej Białorusi. 

Zmarła w 1513 roku w tejże miejscowości, w wieku trzydziestu sześciu lat. Została pochowana  w cerkwi 
Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie. Nieznana jest przyczyna jej śmierci. Istnieją spekulacje, jakoby miała być 
otruta na zlecenie Radziwiłłów.
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okres panowania 1518-1556

Bona Sforza
Bona Sforza d’Aragona przyszła na świat 2 lutego 1494 r. w Vigevano, zmarła 19 listopada 1557 r. w Bari. 
Królowa Polski i wielka księżna litewska. Druga żona Zygmunta Starego. Matka Zygmunta Augusta i Anny 
Jagiellonki. Jej pełny tytuł brzmiał: Bona, z Bożej łaski królowa Polski, wielka księżna Litwy, księżna Bari 
i Rossano, pani Rusi, Prus, Mazowsza. 

Urodziła się w rodzinie Giana Galeazza Sforzy i Izabeli Aragońskiej (neapolitańska królewna). Pochodziła 
z rodu książąt Mediolanu Sforzów. Jej ojciec był księciem Mediolanu, jednak faktyczną władzę sprawował 
jego stryj Ludwik Sforza. Kiedy była niemowlęciem, Gian Galeazza został zamordowany. Dorastała na dworze 
wuja (mordercy swojego ojca), a później wraz z matką rozpoczęła podróż po Włoszech. Ostatecznie 
zamieszkały w Bari. Jej rodzeństwo nie dożyło wieku dorosłego. Tym samym Bona pozostała jedyną 
spadkobierczynią dóbr matki. Bona odebrała solidne wykształcenie. Znała się na literaturze, geografii, 
historii, prawie i administracji. Nauczono ją także gospodarności. Była biegła w sztuce wypowiedzi, potrafiła 
przekonać innych do swojej racji. Potrafiła jeździć konno i polować. 

W związku ze słabnącymi wpływami politycznymi rodziny, Izabela Aragońska rozpoczęła starania o jak 
najkorzystniejsze wydanie córki za mąż. Ostatecznie Bonę zaręczono z królem Polski Zygmuntem Starym. 
Ślub Bony i Zygmunta odbył się 18 kwietnia 1518 r. w Krakowie. Panna młoda otrzymała też wtedy polską 
koronę. W czasie trwania małżeństwa Bona urodziła syna Zygmunta Augusta oraz cztery córki: Izabelę, Zofię, 
Annę i Katarzynę. Królowa należała do kobiet ambitnych, prócz opieki nad własnymi dziećmi, szybko 
rozpoczęła budowę własnego stronnictwa politycznego. Umiejętnie wpływała na męża i obsadzała urzędy 
zaufanymi osobami. Z czasem papież Leon X powierzył jej pieczę nad częścią stanowisk kościelnych. 
Przeciwnicy zarzucali Bonie liczne przekupstwa, sprzedaż stanowisk, intrygi, a nawet trucicielstwo.   

Osoby, które doceniały pozytywne aspekty jej rządów, dostrzegły umiejętność zarządzania majątkami 
ziemskimi, które przekazał jej Zygmunt Stary. Fortuna, którą zgromadziła, umożliwiała kupowanie nowych 
wsi i miast. Dbała o zagospodarowanie nieużytków, budowała mosty, młyny, zamki. Z czasem przejęła też 
nadzór nad komorami celnymi na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zabieg ten przyniósł ogromne 
dochody. Na Litwie przeprowadziła reformę podatkową i rolną. Chętnie finansowała wyjazdy edukacyjne 
młodzieży. Kojarzona jest również ze wzbogaceniem polskiej kuchni. Wraz z nią na stoły miały trafić 
rozmaite warzywa, takie jak marchewka, sałata, kapusta, brokuły oraz przyprawy korzenne, makarony 
i wina. Bona uwielbiała konie, pod Wawelem wybudowano dla niej niewielkie zoo. Chętnie tańczyła i słuchała 
muzyki. Lubiła piękne i kosztowne przedmioty. Na skutek upadku z konia w 1527 r. przedwcześnie urodziła 
syna Olbrachta (było to w okolicach Niepołomic, w czasie polowania na niedźwiedzia). Chłopiec zmarł w dniu 
urodzin. Wypadek przyczynił się też do późniejszych trudności z zajściem w ciążę. Bona nie mogła mieć już 
więcej dzieci. Z obawy o dalsze losy dynastii Jagiellonów postanowiła za wszelką cenę doprowadzić 
do koronacji swojego jedynego syna Zygmunta Augusta. Chłopiec otrzymał koronę w 1530 r., choć żył wtedy 
jeszcze jego ojciec Zygmunt Stary.  

W 1544 r. Zygmunt August mógł objąć samodzielne rządy nad Litwą. W związku z jego wyjazdem, wpływy Bony 
znacząco zmalały. Po śmierci Zygmunta Starego w 1548 r. królowa razem z córkami wyjechała na Mazowsze. 
Uważano, że matka nie zadbała o losy trzech kobiet, których nie wydała za mąż w odpowiednim czasie. Bona 
była bardzo niechętna swojej synowej Barbarze Radziwiłłównie. Po kilku latach w 1556 r. wyjechała do Bari, 
wbrew woli swojego syna. Decyzja ta wiązała się ze zrzeczeniem praw do wszystkich dóbr, które posiadała 
w Polsce. Została otruta przez Jana Wawrzyńca Pappacodę rok po powrocie na Bari. Jej zabójstwo zlecili 
Habsburgowie. Pochowano ją w Bazylice św. Mikołaja w Bari.
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okres panowania 1548-1551

Barbara Radziwiłłówna

Przyszła na świat 6 grudnia 1520 lub 1523 w Wilnie. Królowa zmarła 8 maja 1551 r. w Krakowie. Była drugą 
żoną Zygmunta II Augusta, tytułowano ją królową Polski i wielką księżną litewską.

Urodziła się w rodzinie hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła i Barbary z Kolów. Nie należała 
do królewskiej dynastii. Bratem Barbary był Mikołaj Radziwiłł, zwany Rudym, którego ambicje sięgnęły 
stanowiska kanclerza wielkiego litewskiego oraz hetmana wielkiego litewskiego. Barbara uważana była 
za nieprzeciętnej urody kobietę, o białej alabastrowej cerze. Jej pierwszym mężem był wojewoda 
nowogródzki Stanisław Gasztołd (późniejszy wojewoda trocki). Razem przez cztery lata mieszkali 
w Gieranojach. Nie doczekali się potomka. Stanisław był ostatnim męskim przedstawicielem swojego rodu, 
zgodnie z litewskim prawem, całe jego dobra przechodziły na rzecz kraju. Kiedy wojewoda zmarł, 
Barbara wraz z bratem wystosowali do królowej Bony prośbę o możliwość zatrzymania, chociaż części 
majątku. Wtedy do Gieranojów przyjechał król Zygmunt August. Celem wizyty było załatwienie spraw 
spadkowych po Gasztołdach. Uczucie między Barbarą a Zygmuntem pogłębiło się do tego stopnia, że król 
przedłużył swój pobyt w Gasztołdach, oficjalnie z powodu panującej zarazy. 

Po pewnym czasie Barbara zamieszkała wraz z matką w Wilnie. Rozwiązaniem sprawy spadku zajął się 
osobiście król Zygmunt August. Wtedy też prawdopodobnie nawiązał się romans między królem a Barbarą. 
Spotykali się najczęściej w pałacu Radziwiłłów w Wilnie. Potajemny ślub wzięli w 1547 roku, po śmierci 
pierwszej żony króla Elżbiety Austriaczki. Na wieść o tym rodzice Zygmunta wpadli w wielki gniew. Wybuchł 
skandal, próbowano nawet unieważnić ich ślub. Ślub w kręgach politycznych i towarzyskich uznawany był 
za mezalians. Barbara uważana była za niegodną korony królewskiej, ponieważ jej rodzina nie wywodziła się 
z rodu królewskiego. Nierzadko była obrażana, posądzano ją o posiadanie licznych kochanków i publicznie 
nazywano nierządnicą. Król odpierał jednak wszystkie ataki na żonę. Ślub Radziwiłłówny z polskim królem 
umocnił pozycję rodu na Litwie. Równocześnie doprowadził do sporu Zygmunta Augusta z matką. 

Barbara ten trudny czas przypłaciła własnym zdrowiem. Słabnącą kobietę koronowano na królową Polski 
i wielką księżną litewską pod koniec życia 7 grudnia 1550 r. Barbara zmarła młodo 8 maja 1551 r. Pochowano 
ją w katedrze wileńskiej. Życie Radziwiłłówny inspirowało wielu twórców do wykorzystania elementów 
biograficznych kobiety, we własnych dziełach. Na przestrzeni wieków powstały utwory literackie, opery 
oraz produkcje filmowe.
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okres panowania 1575-1587

Anna Jagiellonka

Anna Dei gratia Infans Regni Poloniae. Przyszła na świat 18 października 1523 r. w Krakowie, zmarła 
9 września 1596 r. w Warszawie. Była najmłodszą córką Bony Sforzy oraz Zygmunta I Starego, miała trójkę 
rodzeństwa. Jej mężem był Stefan Batory. 

Anna była ostatnim królem Polski z dynastii Jagiellonów.

Rodzina nie interesowała się zbytnio Anną Jagiellonką, właściwie od dnia narodzin. Jej matka, królowa Bona, 
była zawiedziona faktem, że nie urodził się syn, a kolejna córka nie była dla niej powodem do radości. 
Przygotowano szybki chrzest i oddano Annę pod opiekę piastunek. W późniejszych latach dla królowej Bony 
córki stanowiły jedynie tło do prezentacji własnej osoby. Często towarzyszyły jej w przyjęciach, nosząc 
jednakowe stroje. Wszystkie odebrały solidne wykształcenie, jednak matka szczególnie dbała o znalezienie 
mężów dla dwóch najstarszych córek, w wyniku czego Anna nie wyszła za mąż. W dniu śmierci swojego ojca 
miała 25 lat. Wówczas był to już wiek staropanieński. Kiedy jej brat Zygmunt August poślubił Barbarę 
Radziwiłłównę (ich matka była przeciwna temu małżeństwu), Anna Jagiellonka opuściła Kraków 
i zamieszkała na Mazowszu. 

Po kilku latach przeniosła się do Wilna, a później Płocka. Jej matka nie chciała pogodzić się z odsunięciem od 
władzy, o brak kandydatów do ręki córek, obwiniała swojego syna, nowego króla, sama jednak nie czyniła 
nic, by pomóc córkom. Zygmunt zainteresował się losami sióstr dopiero po śmierci Barbary Radziwiłłówny. 
Rozpoczęły się próby wydania za mąż najstarszej siostry. Ostatecznie Zofia poślubiła księcia Brunszwiku. 
Anna była kolejna do ożenku. Nie było jednak kandydatów zainteresowanych ręką panny. Uchodziła 
za brzydką i nieciekawą osobę o trudnym, hipochondrycznym charakterze. Była też energiczna 
i zdeterminowana do realizacji własnych założeń. Słynęła ze swojej religijności. Dzisiaj jej problemy 
są postrzegane również przez pryzmat stłamszenia przez matkę, która nie cieszyła się dobrą sławą. Kiedy 
w 1557 r. Bona wróciła na Bari, dwie siostry pozostały pod opieką brata, który miał już wtedy trzecią żonę, 
Katarzynę Habsburżankę. 

Anna doznała wielu upokorzeń w związku z licznymi odmowami małżeństwa. Planowano, aby poślubił 
ją cesarze Ferdynand I Habsburg, któremu zmarła żona. Następnie oferowano jej rękę księciu pomorskiemu 
Janowi Fryderykowi, a później królowi Szwecji Erykowi XIV. Proponowani kandydaci albo nie byli 
zainteresowani ręką Anny, albo nie spełniali podstawowych wymagań. W tym czasie atmosfera stawała się 
coraz bardziej gęsta. Ponieważ Jan Fiński Waza, który miał być kandydatem do ręki Anny, zakochał się 
ze wzajemnością w jej młodszej siostrze Katarzynie. Zgodnie z tradycją Anna, jako starsza powinna wyjść 
za mąż pierwsza. Ostatecznie, po wielu upokorzeniach, oddała swojej siostrze pierwszeństwo 
do zamążpójścia (1952 r.).  
Anna popadała w coraz to większa rozpacz, była na tyle zdesperowana, że rozważała nawet kandydatów wiele 
młodszych od niej. Przykładem może być o 26 lat młodszy książę na Pomorzu Barmin XII, czy 30 lat młodszy 
książę pruski Albrecht Fryderyk. Wreszcie, decyzja króla w 1572 r. zaprzestano swatania. 
7 lipca 1573 r. zmarł Zygmunt August. Cierpiał na gruźlicę, zmagał się również z depresją po śmierci 
ukochanej Barbary Radziwiłłówny. Po śmierci brata, który nie doczekał się potomstwa, Anna Jagiellonka 
została najważniejszą osobą w państwie. Przed śmiercią brat wyręczył jej również testament, otrzymała 
liczne dobra ziemskie, bogatą kolekcję dzieł artystyczny. W swojej ostatniej woli Zygmunt zawarł też prośbę 
o spalenie jego osobistych listów i druków, w tym rachunków za zakup arrasów.  
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okres panowania 1592-1598

Anna Habsburżanka

Anna Habsburżanka przyszła na świat 16 sierpnia 1573 r. w Grazu na terenie Austrii, zmarła 10 lutego 1598 r. 
w Warszawie. Była ona pierwszą żoną króla Zygmunta III Wazy. Tytułowana królową Polski i Szwecji. 

Należała do dynastii Habsburgów. Jej ojcem był arcyksiążę austriacki Karol II Styryjski, który zadbał 
o solidne wykształcenie córki. Dziewczyna poznała łacinę, język hiszpański, włoski, niemiecki i polski. Kiedy 
Anna Jagiellonka w 1586 r. rozpoczęła poszukiwania żony dla Zygmunta III, skierowała się w stronę 
znakomitego niemieckiego rodu. Anna była już wtedy zaręczona z Henrykiem Lotaryńskim. Ostatecznie 
planowany ślub nie doszedł do skutku. Zaręczyny zerwano w 1590 r. Zygmunt III rozpoczął wtedy swoje 
starania o rękę młodej Habsburżanki. W jego imieniu ustalenia prowadził kardynał Jerzy Radziwiłł. Pomysł 
małżeństwa spotkał się z chłodnym przyjęciem przez polskich senatorów oraz samego kanclerza wielkiego 
koronnego Jana Zamoyskiego. Negocjacje trwały długo. Ustalenia przypieczętowano ślubem per procura 
(z udziałem przedstawiciela Jagiellończyka) dopiero na początku maju 1592 r. w Wiedniu, wtedy na ślubnym 
kobiercu w imieniu Zygmunta stanął Albrecht Radziwiłł. Do oficjalnego ślubu i jednocześnie koronacji Anny 
Habsburżanki na królową Polski doszło 31 maja 1592 roku w Krakowie. 

Była lubianą i szanowaną władczynią. Sympatią darzyli ją zarówno poddani, jak i sam król. Małżeństwo 
uznawano za udane i szczęśliwe. Z ich związku przyszedł na świat syn Władysław IV (1595 r.) król Polski 
w latach 1632–1648. Anna była w ciąży pięć razy. Spośród jej dzieci, przeżył tylko Władysław. 

Kiedy zmarł Jan III Waza król Szwecji i jednocześnie ojciec Zygmunta, Anna razem z mężem wyjechała do 
Szwecji. Tam w Uppsali została koronowana na królową Szwecji. Uroczystość odbyła się 1 marca 1594 r. 

Anna zmarła wraz z nowo narodzonym synem Krzysztofem 10 lutego 1598 r. w Warszawie. Powodem jej 
śmierci były komplikacje związane z porodem. Pochowano ją w katedrze wawelskiej. Po śmierci pierwszej 
żony Zygmunt III poślubił jej siostrę Konstancję.
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okres panowania 1646-1667

Ludwika Maria Gonzaga

Maria przyszła na świat 8 lub 18 sierpnia 1611 r. w Nevers (a według niektórych źródeł w Paryżu). Zmarła 10 
maja 1667 r. w Warszawie. Była żoną dwóch polskich władców: Władysława IV Wazy, a po jego śmierci także 
Jana II Kazimierza. 

Ludwika była księżniczką Montferrat, Mantui i Nevers. Wywodziła się ze znakomitego, arystokratycznego 
francuskiego rodu Gonzagów. Była córką księcia Karola Gonzagi (księcia Mantui i Nevers, gubernatora 
Szampanii) i Katarzyny de Guise. Miała dwójkę starszego rodzeństwa oraz dwoje młodszego. Jej ojcem 
chrzestnym był sam król Francji Ludwik XIII, co potwierdzało znaczenie rodu Gonzagów w środowisku 
arystokracji francuskiej. Dorastała w zamku w Nevers. Kiedy miała około siedmiu lat, straciła matkę. Ojciec 
zdecydował się opiekę nad dziećmi powierzyć ich ciotce. Dwie siostry Ludwiki skierowano do klasztoru. 
Pozostałe rodzeństwo odebrało solidne wykształcenie. Maria uczyła się nie tylko języków obcych, ale także 
przedmiotów ścisłych. W 1626 r. przeszła ciężką chorobę. 

Niedługo później jej ojciec pochłonięty polityką, wykorzystując śmierć ostatniego potomka mantuańskiej linii 
rodu, postanowił ogłosić się księciem Mantui. Musiał jednak zyskać poparcie, dlatego udał się w długą 
i kosztowną podróż. Wyprawa doprowadziła do poważnych kłopotów finansowych rodziny. W związku z tym 
Maria nie mogła już mieszkać w Nevers. Przeniosła się do Paryża i zamieszkała z ciotką. Jej mężem miał 
zostać brat króla Francji Gaston Orleański. Zarówno król francuski Ludwik XIII, jak i królowa-matka 
Maria Medycejska nie zgodzili się jednak na małżeństwo, a w ramach przestrogi Marię wtrącono do twierdzy 
Vincennes. Tam przebywała przez trzy lata.  

Po śmierci ojca w 1637 r. Maria przejęła dobra rodzinne oraz tytuł księżnej de Nevers. Było to sprzeczne 
z obowiązującym wówczas we Francji prawem pierwszeństwa męskiego potomka. Dzięki uzyskanemu 
majątkowi stała się dobrą i atrakcyjną partią. W Paryżu prowadziła salon literacki.
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Maria Kazimiera 
d’Arquien vel Marysieńka

okres panowania 1676-1696

Najprawdopodobniej przyszła na świat 28 czerwca 1641 r. w Nevers, zmarła 30 stycznia 1716 r. w Blois. 
Żona Jana III Sobieskiego i królowa Polski. 

Jej rodzina wywodziła się ze starego, francuskiego rodu d’Arquien. Pochodziła z wielodzietnej rodziny 
markiza Henriego Alberta de La Grange d’Arquien i Franciszki de la Châtre. Jej ojciec był wojskowym, 
matka ochmistrzynią na dworze Ludwiki Marii Gonzagi. Stąd też dziewczynka, jako czterolatka przybyła 
na polski dwór razem z nową królową, której służyła jako dama dworu. 

Przeciwnicy Ludwiki Marii spekulowali, że dziewczynka jest nieślubną córką władczyni. Plotka ta nie znajduje 
jednak potwierdzenia w żadnych źródłach historycznych. Marię Kazimierę, szybko zaczęto nazywać 
Marysieńką. Dziewczynka doskonale poznała polski język i kulturę. W wieku siedmiu lat musiała jednak 
wrócić do Francji, gdzie zamieszkała w szkole klasztornej. Powodem jej wyjazdu była śmierć króla 
Władysława IV. Na polski dwór powróciła około 1653 r. W czasie jednej z dworskich zabaw poznała miłość 
swojego życia Jana Sobieskiego. Było to w marcu 1655 r. Królowa uważała jednak, że lepszą partią dla jej 
młodej podopiecznej będzie zamożniejszy i lojalny względem króla Jan Sobiepan Zamoyski wojewoda 
sandomierski. Uroczystość zaślubin Marysieńki i Jana odbyła się 3 marca 1658 r. Z Janem Zamoyskim miała 
czworo dzieci. Żadne z nich nie dożyło jednak dorosłości. Po kilku latach małżeństwa Zamoyski zmarł. 

Marysieńka wykorzystała okazję i potajemnie poślubiła wtedy Jana Sobieskiego. Ich oficjalny ślub odbył się 
5 lipca 1665 roku. Współcześni uważali drugie małżeństwo Marysieńki za decyzję powziętą z miłości, 
co uważane było za rzadkość. Ze związku Marii i Jana urodziło się trzynaścioro dzieci. Czworo dożyło 
dorosłości: Jakub (1667–1737), Teresa Kunegunda (1676–1730), Aleksander (1677–1714) i Konstanty (1680–1726). 
Po śmierci królowej Ludwiki Marii Marysieńka ponownie wyjechała do Paryża. Chciała zamieszkać razem 
z mężem we Francji. Jan Sobieski był jednak przeciwny jej planom. Odnosił wtedy coraz większe sukcesy 
militarne. 
Kiedy w 1673 r. zmarł Michał Korybut elekcyjny król polski od 1669 r. rozpoczęły się starania o koronę dla 
Jana Sobieskiego. Plan został zrealizowany i Jan Sobieski w 1674 r. został polskim królem. Marysieńka 
została koronowana na królową polski 2 lutego 1676 r. na Wawelu. Małżonkowie darzyli się gorącym 
i szczerym uczuciem. Świadczy o nim liczna korespondencja. Listy miłosne pisali do siebie, kiedy byli daleko 
od siebie, na przykład w czasie odsieczy wiedeńskiej, czy wyjazdów Marysieńki do Paryża. Jan Sobieski 
swoją ukochaną nazywał Różą, ona jego Feniksem.
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okres panowania 1704-1733

Katarzyna Opalińska

Katarzyna przyszła na świat 13 października 1680 r. w Poznaniu, a zmarła 19 marca 1747 r. w Lunéville.  
Za życia tytułowana była królową Polski, księżną Lotaryngii i Baru. 
Jej mężem był król Stanisław Leszczyński. 

Katarzyna pochodziła z magnackiego rodu Opalińskich herbu Łodzia. Była jedyną córką kasztelana 
poznańskiego Jana Karola Opalińskiego i Zofii Anny Czarnkowskiej. W swoich czasach uważana była za damę 
dobrych manier, skromną oraz urodziwą. Katarzyna, wchodząc w związek małżeński, w posagu otrzymała 
60 miast i 150 wsi. W maju 1698 r. Katarzyna wychodziła za mąż za Stanisława Leszczyńskiego, był on 
starostą odolanowskim. Już rok po ślubie urodziła ich pierwsze dziecko, córkę Annę. Ich druga córka 
Maria, późniejsza królowa Francji i żona Ludwika XV, przyszła na świat w 1703 r. Ślub córki znacząco podniósł 
status Leszczyńskich, których potomkami w przyszłości mieli się stać władcy Francji: Ludwik XVI, Ludwik XVIII 
oraz Karol X. 

Po detronizacji króla Augusta II Mocnego, na kolejnego króla elekcyjnego wybrano Stanisława 
Leszczyńskiego. Cieszył się on poparciem władcy Szwecji Karola XII. Koronacja Stanisława i Marii odbyła się 
4 października 1705 r. w Warszawie. Polska szlachta była nieprzychylna nowemu królowi. Na brak sympatii 
wpłynęła przede wszystkim jawna interwencja Szwedów w tryb elekcji. 

Katarzyna początkowo była szczęśliwa w małżeństwie. Polityka zmieniła jednak jej spokojną codzienność. 
Nie było jej dane cieszyć się królewskimi przywilejami, co więcej od czasów koronacji spotykały ją coraz 
to nowe upokorzenia. Po kilku latach mąż, zajęty licznymi wojnami, odesłał Katarzynę wraz z dziećmi. 
Katarzyna opuściła Polskę 20 listopada 1708 r. Już nigdy nie powróciła do ojczyzny. Tułała się po Europie, 
na jakiś czas osiadła w Księstwie Dwóch Mostów w Bawarii. W 1717 r.  zmarła jej pierworodna córka. Maria 
bardzo cierpiała po jej śmierci. Uczucie to potęgowała tęsknota za ojczyzną, życie w stałym napięciu i lęk 
o przyszłość. Rodzina zamieszkała we Francji w 1719 roku. 

Tam kilka lat później córka Stanisława i Katarzyny, Maria, została koronowana na królową Francji. Rodzina 
zamieszkała w zamku Chambord. Po śmierci Augusta II i dzięki wpływom zięcia Stanisław Leszczyński 
powrócił do Polski i ponownie starał się o koronę. Katarzyna nie wyjechała z nim. Najpierw na króla wybrano 
Stanisława Leszczyńskiego, potem Augusta III, następnie powrócono do pierwszej decyzji. Tak zaczęła się 
walka o polski tron, którą ostatecznie wygrał August III. Dla Stanisława Leszczyńskiego oznaczało to 
zakończenie kariery politycznej. Powrócił on do żony i razem osiedli w Lotaryngii. Kobieta zmarła 19 marca 
1747 r. Pochowano ją w kościele w Nancy razem ze współmałżonkiem.
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okres panowania 1734-1757

Maria Józefa

Przyszła na świat 8 grudnia 1699 r. w Wiedniu, zmarła 17 listopada 1757 roku w Dreźnie. 

Była ona ostatnią królową Polski oraz żoną Augusta III Sasa. Pochodziła z rodu Habsburgów. Jej siostra Maria 
Amalia Habsburg była cesarzową. O jej rękę dla jednego ze swoich synów (Fryderyka Augusta) starał się król 
Polski August II Mocny. Maria była katoliczką, dlatego jej przyszły mąż musiał zmienić wyznanie (był luterani-
nem). Zaręczyny pary odbył się 3 marca 1719 r. w Wiedniu. Z kolei ślub miał miejsce 20 sierpnia tego samego 
roku. Po ślubie wyjechali do Saksonii. Tam zorganizowano huczne wesele, które trwało ponad miesiąc. 
Zostało ono uznane za jedno z największych wydarzeń epoki baroku. Wydano na nie około 4 mln talarów. 

Niedługo później w 1733 roku Fryderyk August został kolejnym elekcyjnym królem Polski. Parę koronowano 
17 stycznia 1734 roku w Krakowie. Maria rzadko bywała w Polsce. Maria Józefa została zapamiętana jako 
ambitna, obowiązkowa i inteligentna osoba, która potrafiła podejmować trudne politycznie decyzje. Była 
kobietą o głębokiej wierze. Dlatego też hojnie wspierała liczne kościoły. Szczególną sympatią darzyła zakony 
jezuitów i paulinów. W podziękowaniu za ustawiczne wzmacnianie pozycji katolicyzmu otrzymała od papieża 
Złotą Różę. Para była udanym małżeństwem, żyli w wierności. Maria urodziła czternaścioro dzieci, co tylko 
umocniło jej pozycję na dworze. Dwaj pierworodni synowie zmarli bardzo młodo. Maria Józefa osobiście 
doglądała swoje potomstwo, wbrew panującej modzie, by maleństwa przekazywać mamkom i widywać swoje 
dzieci tylko raz dziennie.

Była najstarszą przedstawicielką Habsburgów, dlatego po śmierci Karola VI rozpoczęła starania o cesarską 
koronę i Czechy. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów, 19 lipca 1742 r. zrzekła się wraz 
z Augustem III praw do niej. W czasie wojny siedmioletniej królowa pozostawała w Dreźnie, który okupowany 
był przez Prusy. Jej małżonek wyjechał w tym czasie do Warszawy. Maria Józefa zmarła w tym mieście 
17 listopada 1757 roku.
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