
Klasa Va – historia (środa – 3 czerwca)

Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji dotyczy unii polsko – litewskiej w XIVwieku.

Temat: Unia polsko – litewska.
1. Andegawenowie na tronie Polski.
2. Unia w Krewie.
3. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.
4. Bitwa pod Grunwaldem.

I. Materiały do lekcji znajdują się w podręczniku na stronie 208 – 212 (tekst, ciekawostki, mapa,
ilustracje). Zapoznaj się z nimi jak również z poniższą notatką.

 Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku. Nie miał syna, dlatego na nim miała się zakończyć dynastia
Piastów. Władzę w Polsce objął jego siostrzeniec – król Węgier  - Ludwik Andegaweński. Polska i
Węgry połączone zostały unią personalną.

Unia personalna – związek państw, który łączy tylko osoba władcy. 

Po śmierci Ludwika władzę w Polsce objęła jedna z jego córek – 12 letnia wówczas  Jadwiga.
Początkowo w jej  imieniu  rządziła  rada królewska.  Jadwiga była  oficjalnym władcą i  używała
tytułu  króla.   Możni  panowie  szukali  dla  niej  męża.  Ich  wybór  padł  na  Wielkiego  Księcia
Litewskiego – Jagiełłę. Litwa, podobnie jak i Polska, zagrożona była najazdem Krzyżaków. 

W 1385 roku obydwa państwa podpisały unię w Krewie. Jagiełło miał poślubić Jadwigę i zostać
królem Polski, pod warunkiem, że wraz z całą Litwą przyjmie chrzest. W następnym roku został
ochrzczony i  otrzymał  imię  Władysław.  Następnie,  kilka  dni  później  poślubił  Jadwigę i
koronowany został na króla. Wraz z małżonką sprawowali władzę przez kilkanaście lat. Jadwiga
zmarła w 1399 r. z powodu powikłań po porodzie ( po śmierci swojej jedynej córeczki).

Pod koniec XIV wieku Krzyżacy podbili Żmudź, która należała do Litwy. Przeciwko nim Litwini
wszczęli powstanie. W roku 1409 wybuchła wielka wojna z Zakonem. Litwa otrzymała wsparcie
Jagiełły. Początkowo sukcesy odnosili Krzyżacy. (zajęli  ziemię dobrzyńską). Następnie, na czas
zimy ogłoszono zawieszenie broni. Obie strony wykorzystały to na dalsze przygotowania. 

Latem 1410 roku wojska polsko – litewskie uderzyły na państwo zakonne. Ruszyły w kierunku
Malborka. Przeciwko nim wyszli Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
Do decydującej  bitwy  doszło  15  lipca  1410  r.  pod  Grunwaldem.  Wojska  polsko  –  litewskie
pokonały Krzyżaków, zginął wielki mistrz zakonu. Król Jagiełło nie wykorzystał jednak wygranej.
Zbyt późno ruszył na Malbork. Krzyżacy zdołali przygotować obronę. 

W 1411 roku W Toruniu  zawarto pokój: Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa – Żmudź.
Nie udało się jednak odzyskać Pomorza Gdańskiego.

II. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 212 „Polska i zakon krzyżacki na soborze w Konstancji” i
zrób samodzielnie krótką notatkę.

Do „zobaczenia” na kolejnej lekcji, I. K.


