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Wstęp
●
●

Dziś przedstawimy wam najciekawsze historie miłosne polskich królów
Ta prezentacja powstała ze względu na zbliżające się walentynki i nasze
zainteresowanie historią

Kazimierz IV Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka
●
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Kazimierz IV Jagiellończyk (30 listopada 1427 r. 7 czerwca 1492 r.) i Elżbieta Rakuszanka (1436 r.
- 30 sierpnia 1505 r.).
Elżbieta nie była szczególnie piękna, i podobno
król wahał się czy ją poślubić.
Ostatecznie jednak do ślubu doszło, a małżeństwo
okazało się udane.
Małżonkowie przeżyli wspólnie 38 lat i doczekali
się trzynaściorga dzieci: sześciu synów i siedmiu
córek. Czterech synów zostało królami, jeden
biskupem, jednego ogłoszono świętym. Córki
poślubiły władców wielu państw, dzięki czemu
Jagiellonowie spokrewnili się z licznymi rodzinami
królewskimi z Europy.

Zygmunt Stary i Bona Sforza
●
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Zygmunt Stary (1 stycznia 1467 - 1 kwietnia 1548)
i Bona Sforza (2 lutego 1494 - 19 listopada 1557)
Ślub Zygmunta Starego i Bony odbył się 18
kwietnia 1518
Mieli 4 córki i syna: Zygmunta Augusta.
Bona otrzymała od Zygmunta Starego: cztery
łańcuchy, trzy wisiorki ze złota, szafirów,
diamentów, pereł, rubinów i szmaragdów, cztery
sztuki drogiej materii na suknie.
Mieli odmienne zdania na temat Hołdu Pruskiego i
się o to bardzo kłócili. Bona uważała, że Zygmunt
nie powinien się na to zgadzać, a król uważał
odwrotnie.

Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna
●

Zygmunt II August (1 sierpnia 1520 - 7 Lipca
1572) i Barbara Radziwiłłówna
(6 grudnia 1520, - 8 maja 1551) to wielka
miłość ostatniego króla z dynastii Jagiellonów

●
●
●
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Zygmunt podczas pobytu na Litwie zakochał
się w młodej i pięknej Barbarze
Wzięli potajemny ślub, którego nie
zaakceptowała szlachta.
Podczas obrad sejmu Zygmunt August
stwierdził, że abdykuje jeśli małżeństwo z
Barbarą nie zostanie zaakceptowane.
Ciekawostką jest to, że w ostatnich dniach
Radziwiłłówny król sam ją pielęgnował w
agonii.

Jan II Kazimierz Waza i Ludwika Maria Gonzaga
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Jan II Kazimierz Waza (22 marca
1609-16 grudnia 1672) i Ludwika
Maria Gonzaga (18 sierpnia
1611-10 maja 1667)
Maria Gonzaga poznała Jana
Kazimierza, gdy ten wyszedł na
wolność po prawie dwóch latach
spędzonych w francuskim
więzieniu, gdyż był oskarżony o
szpiegostwo.
Z początku była żoną jego brata,
ale Władysław zmarł więc
uradowany Kazimierz w końcu
mógł ją poślubić
W czasie potopu szwedzkiego
razem prowadzili wojskiem
Śmierć żony przyczyniła się do
abdykacji Jana Kazimierza.

Jan Sobieski i Maria Kazimiera d’Arquien
●
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Jan Sobieski (17 sierpnia 1629 r. - 17 czerwca 1696 r.) i
Maria Kazimiera d’Arquien (28 czerwca 1641 r. - 30
stycznia 1716 r.) to wielka miłość od zawsze aż do
śmierci.
Maria Kazimiera d’Arquien była żoną Jana
Zamoyskiego.
Nie była to szczęśliwa miłość więc potajemnie spotykała
się z Janem Sobieskim.
Po śmierci Zamoyskiego poślubiła Sobieskiego.
Razem mieli aż ósemkę dzieci.
Jan III Sobieski w między czasie stał się królem. Do
historii przeszły jego piękne listy z wypraw wojennych
zaadresowane “do Marysieńki”.
Wiadomo też, że Pałac w Wilanowie był zbudowany
jako podarunek od Jana dla Marii w postaci jednej
rezydencji

Dziękujemy za uwagę!

