
15.04.2020  -Religia kl. VIII 

 Temat: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne Zapoznanie z biografią św. Jadwigi. Omówienie 

chrystianizacji Litwy. 

Podręcznik str. 104-106 

Pomódlmy się za naszą Ojczyznę – Polskę, aby zawsze była wierna Bogu i Kościołowi 

 Pod Twoją obronę… 

Katecheta prosi o wykonanie zadania 1 w „Kartach pracy”: 

 Aby dowiedzieć się, kto będzie dziś głównym bohaterem naszego spotkania, rozwiążmy krzyżówkę: 

Zadanie 1 str. 52. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło: 

Wraz z odkryciem imienia bohaterki naszego dzisiejszego spotkania rodzi się w nas pytanie, kim była 

Jadwiga Andegaweńska, jaką rolę odegrała w dziejach naszego narodu, w jaki sposób zasłużyła się dla 

Polski i Polaków. Na dzisiejszej katechezie poznamy bliżej postać św. Jadwigi i ważne wydarzenia, 

które dokonały się dzięki jej poświęceniu i odwadze.  

Zapiszmy temat lekcji: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy. 

Po śmierci Kazimierza Wielkiego naród polski znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ król nie 

pozostawił męskiego potomka. Wraz z jego śmiercią wygasła królewska dynastia Piastów, a tym 

samym pojawiło się pytanie o to, kto zastąpi ostatniego z Piastów na polskim tronie? Zaszczytu tego 

dostąpił król węgierski Ludwik I będący najbliższym krewnym Kazimierza Wielkiego. Po jego śmierci 

tron węgierski przypadł jego córce Marii, zaś najmłodszą, dziesięcioletnią wówczas Jadwigę osadzono 

na tronie polskim. Przyjrzyjmy się bliżej jej biografii. 

Dzieło i życie Świętej Jadwigi Jadwiga była najmłodszym dzieckiem Ludwika Węgierskiego i Elżbiety 

Bośniaczki. Prawdopodobnie urodziła się w lutym 1374 roku. Jesienią 1384 roku przybyła z Węgier do 

Polski i została koronowana na króla (nie królową). Ulegając naleganiom panów polskich, zgodziła się 

zrezygnować z małżeństwa z zaręczonym Wilhelmem z dynastii Habsburgów i poślubić, znacznie 

starszego od siebie, wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę. Uczyniła to, kierując się 

dobrem Polski, a także troską o wiarę Litwinów. Wielki książę przyrzekł bowiem dokonać całkowitej 

chrystianizacji Litwy. Królowa Jadwiga wsławiła się również działalnością na rzecz kultury i oświaty. Z 

jej inicjatywy odnowiono Uniwersytet Krakowski, a także założono liczne szpitale i fundacje 

pomagające biednym. Na te cele przeznaczała swój majątek. Zmarła w 1399 roku niebawem po 

urodzeniu córki. Została beatyfikowana 31 maja 1979 roku, a 8 czerwca 1997 roku kanonizowana. 

Obu tych aktów dokonał bł. Jan Paweł II. Święta Jadwiga jest patronką Polski. 

 Katecheta poleca przeczytanie życiorysu królowej z podręcznika i jednoczesne wykonanie zadania 2 z 

„Kart pracy” str.53 



Katecheta prosi o analizę mapy zamieszczonej w podręczniku: Mówiąc o Świętej Jadwidze i wyliczając 

jej dokonania, nie sposób nie zapytać o cechy jej charakteru, o to jakim była człowiekiem. W ich 

odkryciu pomogą nam słowa bł. Jana Pawła II i zadanie 3 w „Kartach pracy”:  

Zadanie 3.  

Korzystając z fragmentów homilii bł. Jana Pawła II oraz wiadomości zdobytych podczas katechezy, 

wypisz w diagramie cechy charakteru św. Jadwigi: Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. 

Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej epoki. A przy tym ona, córka króla Węgier, 

potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. 

Podejmując wielkie dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla 

siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w 

kunszcie dyplomatycznym, położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i 

kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielekroć była 

sławiona przez poddanych […]. Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości 

jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie 

oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie 

również na służbę powierzonego jej ludu.  

Jan Paweł II. Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej bł. Królowej Jadwigi  

Notatka  

Święta Jadwiga była jedynym w dziejach Polski królem – kobietą. Jej zasługą było ponowne 

przyłączenie do Polski Rusi Halickiej i chrystianizacja Litwy. Podejmowała również liczne inicjatywy w 

celu pokojowego rozwiązania konfliktu polsko-krzyżackiego. Przyczyniła się do odnowienia Akademii 

Krakowskiej, zapisując jej w testamencie posiadane kosztowności. Opieką otaczała także chorych i 

biednych. Siłę do działania czerpała z głębokiej wiary w Boga. 

Praca domowa  

Wyjaśnij pisemnie, jakie wskazówki przekazałbyś dzisiejszej młodzieży w imieniu królowej Jadwigi. 

Lub: Wykonaj herb św. Jadwigi i przedstaw w nim to, co było dla niej najważniejsze w życiu. 


