1. Unia Polski z Litwą w Krewie 1385 r. – notatka
_______________________________________________________________________________
1. Rządy Andegawenów w Polsce
a) Ludwik Andegaweński był siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego. W 1370 r. został królem Polski na
podstawie umowy, którą Kazimierz Wielki z jego ojcem – Karolem Robertem Andegaweńskim.
b) przywilej koszycki 1374 r.
 został wydany przez Ludwika by szlachta wyraziła zgodę na przekazanie tronu polskiego jednej
z jego córek po jego śmierci,
 postanowienia:
- zmniejszył poradlne z 12 do 2 groszy z łana kmiecego,
- szlachta została zwolniona z obowiązku budowy i reparacji zamków warownych oraz
mostów,
- szlachta została zwolniona z obowiązku utrzymywania króla podczas podróży po kraju,
- król będzie opłacał szlachtę podczas prowadzenia wojny poza granicami kraju oraz wykupi
ją z niewoli
 znaczenie przywileju – znacznie ograniczył wpływy do skarbu państwa i zwiększył jego
obciążenia
2. Litwa
a) Litwini byli plemieniem Bałtów. Kolebką ich państwa była Żmudź i Auksztota.
b) państwo litewskie powstał w XIII w. Jego założycielem był Mendog.
c) w XIV w. księstwo litewskie przyłączyło znaczne obszary Rusi.
3. Przyczyny unii z Litwą:
Ze strony Polski
Ze strony Litwy
 po śmierci Ludwika Andegaweńskiego na
 Litwini byli poganami. Obawiając się
tronie polskim zasiadła małoletnia Jadwiga;
przymusowej chrystianizacji ze strony
szukano dla niej męża,
Krzyżaków szukali sposobu na pokojowe
 szlachta polska pragnęła osiedlać się na
przyjęcie chrztu.
Litwie, która miała dużą ilość nieuprawianych  Litwa była młodym krajem, zagrożonym przez
ziem,
ekspansję Krzyżaków. Szukała sojusznika do
 Polska szukała sojusznika do walki z Zakonem
walki z Zakonem.
Krzyżackim
 Młody książę Jagiełło chciał unii by umocnić
swoją władzę na Litwie i scentralizować kraj.
4. Postanowienia unii z Litwą w Krewie 1385 r.
Jagiełło zobowiązał się do:
Jagiełło miał otrzymać:
 przyjęcia chrztu z całą Litwą,
 rękę Jadwigi i koronę polską (Jadwiga ożeni się
 uwolnienia jeńców polskich,
z nim, a on zostanie królem Polski)
 odzyskania ziem utraconych przez Polskę na
własny koszt,
 włączyć Litwę do Polski
5. Znaczenie unii w Krewie
 Polska zdobyła sojusznika do walki z Zakonem
 Umocniła się pozycja państwa polskiego
 książę litewski Witold nie godząc się z postanowieniami unii oddał Krzyżakom Żmudź
 była to unia personalna – połączenie państw osobą władcy
6. W 1386 r. Jagiełło i Litwa przyjęły chrzest. Jagiełło przyjął imię Władysław. Zawarł małżeństwo z
Jadwigą i został koronowany. Był pierwszym królem polskim z dynastii Jagiellonów.

