
 
 
 
 
 
 Piotrek i Franek bawili się w chowanego na podwórku, gdy zauważyli przybycie cioci 
Anastazji. Pobiegli ją powitać. 
 – Co u was słychać? – zapytał gość, uśmiechając się.  
 Franek zachichotał i zerknął na kuzyna. Ten w zamian obdarzył go kuksańcem w bok. 
 – Od dwóch tygodni mamy w klasie nową koleżankę. Spodobała się Piotrkowi! –  
relacjonował Franek. 
 – Nieprawda! – bronił się Piotrek. – Jest sympatyczna, więc z nią rozmawiam.  
 – To bardzo miło z twojej strony. – Ciocia pochwaliła siostrzeńca.  
 – Pewnie zostanie jego żoną! – Franek naśmiewał się z kuzyna. Przestał pod wpły-
wem karcącego spojrzenia kobiety i wymamrotał: – No dobra, przepraszam. 
 – Macie jeszcze mnóstwo czasu, zanim zaczniecie myśleć o żonach. Kiedyś dzieci nie 
miały tyle szczęścia, a te wysoko urodzone to już w ogóle! Często były narzędziem  
do zawierania – poprzez małżeństwa – sojuszy, na przy-
kład między państwami.  
 – Jak to? Dzieci mogły brać ślub? – zapytał z za-
ciekawieniem Piotrek.  
 – Zaręczano ich, kiedy byli mali. Istniały też dzie-
cięce śluby, które po latach potwierdzano. Dziewczynki 
już w wieku 12 lat mogły zostać mężatkami. Chłopcy mu-
sieli mieć 14.  
 – Straszne… – wyszeptał Franek. – Szybko dora-
stali. Ja tam wolę jak najdłużej być dzieckiem. Ciociu, po-
bawisz się z nami w chowanego?  

 Pani w kapeluszu przystała na propozycję. Zakryła oczy dłońmi i zaczęła odliczać.  
 Franek sprawnie wdrapał się na niskie, ale bujne drzewo. Piotrek, zły na siebie,  
że nie znalazł lepszej kryjówki, ukucnął za pojemnikami na śmieci.  
 Nagle do ich uszu dobiegł dziecięcy szloch. Wyjrzeli dyskretnie z kryjówek. Nie stali 
na znanym sobie podwórku, lecz na zamkowym dziedzińcu. Nieopodal siedziała skulona 
dziewczynka. Ruszyli w jej stronę. 
 – Dlaczego płaczesz? – zapytał Piotrek, gdy znaleźli się przy niej.  
 Zaskoczona dziewczynka wstała. Była od nich wyższa i nieco starsza. Delikatną twarz 
okalały długie włosy.  

Łobuziaki 
i Jadwiga Andegaweńska 

 

Tekst: Joanna Kostencka 
Ilustracje: Adam Święcki 

SuperKid.pl 

Copyright©SuperKid.pl                                  - 1 -                      źródło: www.superkid.pl 



  – O nie… – jęknęła. – Myślałam, że nikt mnie tu nie 
znajdzie. Poddani nie powinni widzieć, jak król maże się 
niczym dziecko! Co wy robicie na Wawelu? 
  Nie czekając na odpowiedź, pociągnęła nosem  
i odeszła. Chłopcy nie mogli pojąć znaczenia usłyszanych 
właśnie słów. Postanowili porozmawiać z nieznajomą, 
ale zanim zdołali ją dogonić, na jej drodze stanęli dwaj 
mężczyźni. Franek i Piotrek zatrzymali się.  

  – Wasza Wysokość – powiedział do dziewczynki 
jeden z dworzan. – Prosiliśmy, abyś nie uciekała. Mamy cię chronić, ale uniemożliwiasz nam 
wykonywanie tego zadania. 
 – Chronić – parsknęła. – Chciałeś powiedzieć „pilnować”. Czy wasza władczyni nie 
zasługuje na chwilę samotności? Zabronicie mi tego? 
 Mężczyźni nie odpowiedzieli.  
 – Chcę iść do miasta – oznajmiła.  
 – Królowo Jadwigo, wybacz, ale dopóki nie będziemy mieć pewności, że książę Wil-
helm opuścił Kraków, pozostaniesz w murach Wawelu.  
 Mężczyźni spostrzegli chłopców. 
 – Szpiegujecie? – zapytał głośno jeden z nich.  
 Królowa skorzystała z tego, że ich uwaga skupiła się na nieznajomych i odeszła. Dwo-
rzanie machnęli na chłopców ręką i ruszyli za swą panią. Zauważywszy, że weszła do  
kościoła, dali jej spokój.  

 Po kilku minutach Franek i Piotrek spostrzegli, że królowa Jadwiga opuściła świąty-
nię. Niezauważona oddaliła się na jej tyły. Poszli tam za nią.  
 – To znowu wy? – Zdumiał ją ich widok. – Czego ode mnie chcecie? 
 – Chcemy tylko porozmawiać. Byłaś bardzo smutna… Wasza Wysokość… – Piotrek 
się zmieszał. Ze słów tamtych mężczyzn wynikało, że stała przed nim królowa. Co więcej, 
ona sama nazwała siebie królem.  
  Dziewczynka westchnęła. A potem zaczęła mówić: 
 – Wczoraj wyrzucono z zamku Wilhelma, który miał zostać moim mężem. On, a nie 
jakiś trzy razy starszy ode mnie dziki Litwin, którego nigdy nie widziałam. Wielki Książę Li-
tewski Jagiełło! Nie jest nawet chrześcijaninem.  
 Sprawiała wrażenie, jakby wyrzucanie swych żali obcym przynosiło jej ulgę.  
 – Ile masz lat? – zapytał Franek. Słowa dziewczyny wprawiły go w zdumienie.  
 – Niebawem skończę dwanaście – odpowiedziała.  
 – W tym wieku myślisz o ślubie? 
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  Opowiedziała im, jak jej ojciec Ludwik – król Polski i Węgier – oraz książę Austrii po-
stanowili, by ich dzieci weszły w związek małżeński. Jadwiga miała cztery lata, a Wilhelm 
osiem, gdy odbył się ich dziecięcy ślub. Mieli zostać pełnoprawnymi małżonkami, kiedy ona 
ukończy dwunasty rok życia. Polska szlachta jednak nie chciała Wilhelma na tronie. Zdecy-
dowała, że mężem królowej będzie książę Jagiełło.  

 Franek i Piotrek słuchali z zapartym tchem. Nie pojmowali, jakim sposobem tak 
młoda dziewczyna została władczynią całego kraju. Zapytali o to.  
 – To długa historia – zaczęła. – Król Polski, Kazimierz, na swego następcę wyznaczył 
siostrzeńca – Ludwika. To właśnie mój ojciec. Nie miał syna, dlatego postarał się o to,  
aby gdy umrze, na tronach mogły zasiąść jego córki. Tak oto, mówiąc w skrócie, mając za-
ledwie dziesięć lat, zostałam królem Polski. 
 – Dlaczego jesteś królem, a nie królową?  
 – Abym mogła mieć pełną władzę w państwie, koronowano mnie na króla. Polskie  
i węgierskie prawo nie przewidywało do tej pory tej funkcji dla kobiety. Ale to tylko tytuł, 
na co dzień mówią do mnie „królowo” – wyjaśniła. Miała smutną minę.  
 – Może pobawisz się z nami w chowanego, żeby poprawić sobie nastrój? – zapropo-
nował Franek. 
 – Tak! – Oczy dziewczyny pojaśniały.  
 – To ja szukam – powiedział Piotrek i zaczął odliczać.  
 Franek złapał Jadwigę za rękę i wyruszyli w poszukiwaniu kryjówek.  

 – Hej, ty! Chłopcze! – wykrzyknął nagle ktoś obok 
Piotrka. – Gdzie królowa? 
 – My tylko bawimy się w chowanego. – Na ustach 
chłopca zagościł niewinny uśmiech.  
 – Mały huncwocie, jeśli pomogłeś jej uciec… 
 – Nie pomógł. – Nadeszła Jadwiga prowadzona 
przez jednego z pilnujących ją mężczyzn. Nie udało się jej 
skryć. – Są jakieś wieści w sprawie zjazdu w Krewie? – 
zapytała z powagą. 
  – Owszem – odpowiedział jeden ze szlachciców. 
 – Dobrze, w takim razie chodźmy do zamku. Pozwólcie temu chłopcu odejść.  
 W międzyczasie Franek dołączył do kuzyna. Obaj ukłonili się królowej. Potem zostali 
wyprowadzeni za wawelskie mury. Gdy zatrzaśnięto za nimi bramę, ich oczom ukazał się 
znajomy widok. Znów byli na podwórku przed domem Franka.  
 – Kiepskie znajdujecie kryjówki. – Obok stała ciocia Anastazja. Obdarzyła ich znaczą-
cym uśmiechem. 
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 – Ciociu, co się stało z królową Jadwigą? – spytał 
Piotrek. 
 – Zaręczyny, lub jak kto woli dziecięcy ślub z Wil-
helmem, anulowano. Poślubiła księcia Litwy Jagiełłę. 
Zgodnie z umową podpisaną w Krewie ochrzczono go za-
raz po przybyciu do Krakowa. Przyjął on imię Władysław – 
dlatego znany jest jako król Władysław Jagiełło. Para  
władała Polską i Litwą przez kilkanaście lat. Jadwiga miała 
duży udział w podejmowaniu decyzji. Prowadziła roz-
mowy dyplomatyczne, wybrała się nawet na wyprawę 
wojenną. Niestety jej jedyna córka zmarła po trzech tygodniach. Królowa krótko potem 
podzieliła los dziecka. Król Władysław ożenił się ponownie i miał synów. Tak powstała dy-
nastia Jagiellonów. 

 – To wszystko jest smutne – stwierdził Piotrek. – Myślę, że królowa Jadwiga chciała 
więcej czasu spędzać na zabawie, ale nie pozwalano jej na to. Poza tym wolała Wilhelma. 
 – Nic w tym dziwnego. Wilhelm był młody, miała okazję spędzić z nim trochę czasu  
i go poznać. Jagiełło w chwili ślubu z Jadwigą miał około 30 lat. Ona zaledwie 12. Dzieciń-
stwo kiedyś wyglądało zupełnie inaczej, było krótsze... Trzeba być poważnym, gdy wymaga 
tego sytuacja, ale osobiście uważam, że nawet dorośli powinni zachować w sobie coś  
z dziecka. – Ciocia zakończyła opowieść, mrugając do chłopców. – To kto teraz szuka?  
 Wypadło na Franka. Ciocia i Piotrek pospiesznie ruszyli się skryć.     
   

   
  
  

   
  
  
 

Ciąg dalszy nastąpi… 
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