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Historie dworskie 

Dawno temu, w XIV w. żył król Władysław Łokietek z żoną Jadwigą Bolesławówną.  Mieli oni 

troje dzieci: Elżbietę , Kunegundę i Kazimierza. W owych czasach tron odziedziczył syn, więc po śmierci 

ojca do władzy miał dojść Kazimierz.  

Pewnego dnia, podczas przygotowań do pogrzebu Władysława Łokietka ,  na dworze króla została 

zorganizowana uczta. Była to również okazja, aby uczcić koronację Kazimierza.  Krewni  Władysława nie 

mogli się pogodzić z decyzją Łokietka  o koronowaniu  królewicza na króla państwa polskiego.  Najbliższe 

siostry, w tym Elżbieta, nie popierały ostatniej woli króla. Kiedy królowa była w swojej komnacie,                       

z wizytą przybył mężczyzna . Oświadczył jej, że do zamku została dostarczona trucizna. Jadwiga bardzo 

przestraszona o życie swoje i swoich bliskich, głośno powiedziała do poddanego:  

-  Niech krajczy i podczaszy próbują wszystkie dania! Musimy być surowi i ostrożni. Nawet najmniejsza 

zdrada musi być surowo ukarana . Jak znajdziesz winnego, przyprowadź go do mnie! 

-Tak jest - wyrzekł sługa. 

Poddany Jadwigi natychmiast udał się do kuchni, gdzie przy stole siedziała kobieta , z pochodzenia 

Litwinka. To ona właśnie podała informację o rzekomej truciźnie na Wawelu. Kobieta  rozprawiała                      

z mężczyzną o tym, kim mógł być truciciel. Podejrzewała, że mógł to być pomocnik, który podczas 

zamieszania  w kuchni wniósł worki z mąką. 

Królowa coraz bardziej bała się o życie, więc nakazała poddanym, żeby ściąć wszystkich, którzy są 

zamieszani w  chęć jej otrucia.   

Tymczasem niczego nieświadomy Kazimierz udał się na ucztę. Do królowej podszedł  

sługa, żeby zapytać, co podać na stół. Królowa, mimo że utrzymywali post, nakazała podać dla wszystkich 

miód, sama zaś poprosiła o napar z ziół benedyktyńskich.  Po pewnym czasie trwania posiedzenia matka 

Kazimierza głośno rzekła: 

-Bóg  ocenia króla najbardziej surowo. Mądrość można znaleźć, jeśli ktoś jej naprawdę szuka.  

Wstała  z miejsca i jeszcze głośniej wypowiedziała: 



-Niech żyje król! 

Świta zasiadająca przy stole równo chórem odpowiedziała na te słowa: 

- Niech żyje król Polski! 

Jednak nie wszystkim obecnym spodobały się słowa królowej. Wnuk Łokietka z oburzeniem 

zaprotestował. 

-Nie zgadzam się! -zawołał. - Chyba mam tu coś do powiedzenia! 

Na dworze powstał gwar. Zaproszeni na ucztę przekrzykiwali się, chcąc dojść do słowa. 

-Po co nam  król? - rzekł jeden z zaproszonych 

 -Podzielmy ziemie, jak  nasz  pradziad.  

Narada trwała. Coraz częściej zgromadzeni wspominali o podzieleniu ziemi. Kazimierz długo milczał, 

zastanawiał się, co ma powiedzieć. W pewnym momencie nie wytrzymał obelg płynących w jego stronę               

i dumnym, ale bardzo zdenerwowanym tonem krzyknął: 

- Dosyć! Król poświęcił życie, aby zjednoczyć Polskę. Łatwo się wam mówi, bo nic nie poświęciliście! 

Uderzcie się w piersi! Jeśli się rozdzielimy, będzie wojna – kontynuował. - Ludzie nie chcą  już wojen! 

Nastała cisza, nikt nie ośmielił się więcej sprzeciwić Kazimierzowi. 

Królowa również bardzo się oburzyła. Było jej przykro, że nawet jej córka Kunegunda sprzeciwiła się woli 

ojca oraz papieża. Stało się tak, gdyż Kunegunda miała już dość bycia uległą i poddaną ojcu i matce. 

Uważała swojego brata za niekompetentnego do sprawowania władzy jako ostatni Piast Polski. 

Zamieszanie przy stole na chwilę odwróciło uwagę królowej o informacji o truciźnie. Kiedy służba 

szykowała zioła dla niej, do kuchni wszedł mężczyzna. Litwinka od razu rozpoznała w nim podejrzanego.  

-To ten – zawołała. - To on przyniósł mąkę po śmierci Władysława. 

W tym momencie wbiegła straż, pojmując oskarżonego. Charcik, bo tak miał na imię, nie przyznał się do 

zarzuconego mu czynu. W jego obronie stanęła jego żona , kucharka na wawelskim dworze.  Straż jednak 

była nieubłagana i pojęła domniemanego zdrajcę.  

Po jakimś czasie jeden z  rady królewskiej chciał przesłuchać  Charcika. Ten do końca wypierał się  

zarzucanych mu  czynów. Wspomniał o mężczyźnie w kapturze, który zapłacił mu  tylko za wniesienie 

ziół. Nie  miał on pojęcia , że ten mężczyzna miał złe zamiary. Skuszony solidną zapłatą zgodził się na 

wszystko. Okazało się ,że był to Węgier, który spotykał się w jednej  karczm  z dwoma towarzyszami.  

Szybkie schwytanie oszusta nie ochroniło przed dostaniem się trucizny do zamku. Jak nakazała 

królowa, podczaszy próbował każdej potrawy, zanim spróbował ją gość.  Przy jednej z nich zaczął się 



dziwnie czuć, aż w końcu stracił przytomność  i zmarł na oczach całej zebranej przy stole rodziny. Zbyt 

pewne złapania mordercy straże przeoczyły fakt szantażowania strażnika wjazdowego , który zastraszony 

utratą rodziny wpuścił prawdziwego mordercę. Cała straż została świetnie zmylona i oszukana przez 

jednego ,sprytnego mężczyznę, planującego otruć nowego króla. Jednak życie Kazimierza zostało ocalone 

dzięki czujności jego matki  Jadwigi. 


