
KALENDARIUM 
 

1 sierpnia 

1520 r. 

Zygmunt August przychodzi na świat w Krakowie jako trzecie dziecko i 

jedyny syn króla Zygmunta I Starego i mediolańskiej księżniczki Bony 

Sforzy 

18 grudnia 

1529 r. 

Niespełna 10-letni królewicz, wbrew protestom części szlachty zostaje 

obwołany w Piotrkowie królem Polski (elekcja vivente rege) 

20 lutego 

1530 r. 

Koronacja w katedrze na Wawelu. Zygmunt zostaje koregentem swego ojca 

6 maja 1543r. 

– 15 czerwca 

1545 r. 

Małżeństwo z Elżbietą Habsburżanką, córką arcyksięcia Fryderyka. Kres 

temu nieudanemu związkowi kładzie śmierć królowej 

lata 1543-

1548 

Samodzielne rządy Zygmunta Augusta w Wielkim Księstwie Litewskim. 

Romans z Barbarą Radziwiłłówną zakończony potajemnym małżeństwem 

1 kwietnia 

1548 r.  

Śmierć Zygmunta I Starego. Początek samodzielnych rządów króla 

Zygmunta Augusta 

7 grudnia 

1550 r. 

Koronacja królewska Barbary przy gwałtownym sprzeciwie szlachty i 

królowej Bony 

8 maja 1551 

r. 

Śmierć królowej Barbary, ukochanej drugiej żony króla Zygmunta 

30 lipca 

1553r. – 28 

lutego 1572 

r. 

Małżeństwo z trzecią żoną, Katarzyną Habsburżanką, córką arcyksięcia 

Fryderyka, siostrą pierwszej żony Elżbiety. Równie nieudane jak pierwsze. 

W 1566 r. królowa opuszcza Polskę. Małżeństwo (a raczej separację) 

zakończyła śmierć Katarzyny 

lato 1553 Przy okazji wesela z Katarzyną na Wawelu zaprezentowano pierwsze ze 170 

arrasów zamówionych przez Zygmunta Augusta. Te bezcenne tapiserie król 

zapisał w testamencie Rzeczypospolitej 

kwiecień-

czerwiec 

1555 r.  

Na sejmie piotrkowskim szlachta protestancka formuje postulat utworzenia 

w Polsce, na wzór angielski, kościoła narodowego z doktryną opartą na 

protestantyzmie i z królem jako jego głową. Wahający się monarcha 

ostatecznie nie decyduje się na zerwanie z Rzymem 

19 listopada 

1557 r. 

W Bari umiera królowa Bona. Początek sporu o egzekucję jej testamentu 

(sumy neapolitańskie) 

1558 r. Początek wojny z Moskwą o Inflanty 

28 listopada 

1561 r. 

Pakt wileński. Inflanty stają się wspólnym lennem Polski i Litwy 

13 marca 

1564 r. 

Król na sejmie warszawskim przekazuje swe dziedziczne prawa do 

Wielkiego Księstwa Litewskiego Koronie Królestwa Polskiego. Akt ten jest 

podstawą do podjęcia dyskusji o umocnieniu unii polsko-litewskiej 

1568r. Król powołuje Komisję Morską. Jej zadaniem jest organizacja morskich 

działań wojennych (kaprzy królewscy, budowa okrętów wojennych) 

1 lipca 1569 Unia lubelska. Zacieśnienie związków Korony i Wielkiego Księstwa. 



r. Wspólne: parlament, moneta i polityka zagraniczna. Oddzielne: skarb, 

urzędy i wojsko 

1570 r. Trzyletni rozejm z Moskwą 

7 lipca 1572 

r. 

Zygmunt August umiera w swej rezydencji w Knyszynie na Podlasiu 

 


