Kamišibajaus teatro scenarijus
remiantis Jadvygos ir Jogailos santuokos istorija.
Scenarijus:

1. Susitikime su karaliais:
 Jadvyga
 Jagiełło
2. Jadvyga
 Vestuvės
 šeima
 Politika
3. Kodėl Jadvyga nenorėjo tekėti už Jagiello
 Pirtis
 Kaip ji manė, kaip jis atrodo
4. Kaip jie dirbo kartu?
 Jadvyga buvo karalius
5. Problemos santuokoje
 Jadvygos vienatvė
 Jadvygos medžioklė
6. Jadvygos mirtis.

Suskirstymas į grupes:
1 grupė
1. Kas buvo Jadvyga?
2. Kas buvo Jagiełło?
3. Sužadėtuvės su Williamu
4. Jadvygos pasiūlymas
5. Blogi gandai apie Jogailą
6. Atvykimas Jagiełło
7. Jogailos krikštas
8. Jadvygos ir Jagiełło skirtumai
9. Pareigos
10. Santykių problemos
11. Jadvygos vaikas ir mirtis
12. Nauja žmona
13. Jadvygos kanonizavimas
 Iš kur ji atsirado?
 Jadvyga Lenkijos karalius
 Sužadėtuvės su Williamu

2 grupė
1. Kas yra Jadvyga?
 Iš kur ji atsirado?
 Jadvyga Lenkijos karalius
 Sužadėtuvės su Williamu
2. Kas buvo Jagiełło?
3. Jagiełło pasiūlymas
 Jagiełło nori vesti Jadvygą
 Jadvygos mama nepritaria šiai santuokai
 Jadvyga buvo per jauna, kad suprastų politiką
 Jagiełło turėjo sumokėti baudą už sužadėtuvių nutraukimą.
3 grupė
1. Amžius
2. Atspėk, kaip atrodo Jagiełło
3. Jadvyga paprašo pasiuntinio patikrinti, kaip atrodo Vladislovas
4. Gandai apie Jogailą
5. Pasiuntinys sako tiesą apie Jogailą
6. Gandai buvo apgaulingi
4 grupė
1. Skirtumai
2. Pareigos
3. Skirtingas tikėjimas ir kultūra
4. Konfliktas su broliu Jagiełło
5. Istorija su batu
6. Mintys apie įpėdinį
5 grupė
1. Amžiaus skirtumas
2. Kultūrinis skirtumas
3. Medžioklė
4. Jadvygos religingumas
5. Problemos su vaiku
6. Nėštumas

6 grupė
1. Problemos gimdymo metu
2. Šeima
3. Vaiko mirtis
4. Jadvyga kenčia didelį skausmą
5. Jadvygos mirtis
6. Naujoji Jogailos santuoka
7. Jadvygos stebuklai
8. Šventoji Hedviga
Istorija
1. Jadwiga gimė 1973 m. Ji buvo Lenkijos karaliaus Ludwiko Andegaweńskio ir
Bosnijos Elžbietos dukra.
2. Jadvyga Lenkijos karaliumi tapo būdama 11 metų po tėvo mirties.
3. Jadvyga ir Vilhelmas susižadėjo, kai jai buvo 4 metai.
4. Jogaila buvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Jis gimė 1352 arba 1362 m.
5. Jagiełło chciał ożenić się z Jadwigą.
6. Jadvygos nelaimei, mama nenorėjo, kad ji ištekėtų.
7. Jadvyga buvo per jauna suprasti politiką ir valdyti šalį.
8. Jagiełło nutraukė Jadvygos ir Vilhelmo sužadėtuves. Jis turėjo sumokėti 200 000
auksinių.
9. Kaip Lenkija manė, kaip atrodė Lietuva.
10. O kaip iš tikrųjų atrodė Lietuva?
11. Kaip Jogaila atkeliavo į Lenkiją.
12. Karūnavimas bažnyčioje.
13. Ką meilė daro vyrui?
14. Jagiełło gyvenimas prieš ir po susitikimo su Jadvyga.
15. Lenkai nežino, ko tikėtis iš Lietuvos. Į lietuvius buvo žiūrima kaip į stiprius kovotojus ir
drąsią tautą. Tiesą sakant, su jais buvo labai lengva dirbti.
16. Jagiełło atvyko visą kelią iš Lietuvos susitikti su būsima žmona Krokuvoje.
17. Prieš susitikdamas su Jadvyga – Jagiełło buvo liūdnas žmogus.
18. Tarp Jadvygos ir Jagiełło buvo daug skirtumų. Jadvyga buvo išmintinga ir geraširdė,
o Jagiełło – greičiau strategas. Tarp jų buvo 11 metų skirtumas.
19. Kai Jadvyga pilyje tvarkė šalies reikalus, Jogaila leido laiką keliaudama po šalį.
20. Jagiełło didžiąją laiko dalį sėdėdavo tualete, iš kurio dažnai priimdavo svarbius
sprendimus.
21. Jadvyga buvo labai religinga ir daug laiko praleido melsdamasi.
22. Jie turėjo didelį konfliktą su Vladislovo broliu - Witoldu. Jagiełło manė, kad Witoldas
neprivalo mokėti mokesčių, tačiau Jadvyga manė kitaip.

23. Jadvyga buvo dosni ir noriai padėjo savo neturtingiems pavaldiniams. Kartą ji atidavė
savo batus mažai mergaitei.
24. Pagrindinis karališkosios santuokos tikslas buvo pagimdyti būsimą karalių. Tai taip
pat buvo viena didžiausių jų problemų.
25. Jadvyga santuokoje turėjo daug problemų, buvo kilę iš skirtingų kultūrų, tarp jų buvo
didelis amžiaus skirtumas – 11 metų.
26. Jie atvyko iš dviejų skirtingų šalių, Lietuva daugiausia buvo pagoniška šalis. Jie turėjo
visiškai kitokį požiūrį į gyvenimą ir Lenkiją.
27. Dėl savo konflikto jie gana dažnai vengdavo vienas kito, retai leisdavo laiką kartu.
Jogaila dažnai eidavo į medžioklę, o tai reiškė, kad Jadvyga liko viena su savo rūmu.
28. Ji dažnai melsdavosi leisdama laiką viena Vavelio karališkojoje pilyje. Tačiau jis
mėgo leisti laiką medžiodamas. Per vienerius metus jie matėsi tik 47 dienas.
29. Tarp jų dažnai kildavo konfliktų, tarp jų ir dėl vaiko neturėjimo.
30. Po beveik 12 santuokos metų Jadvyga laukėsi pirmagimio.
31. Jadvyga buvo aukšta, liekna moteris (buvo 180 cm ūgio). Gimdymo metu buvo
komplikacijų, jos klubai buvo per siauri, todėl kūdikiui buvo sunku išeiti. Atžalos
gimimas buvo labai skausmingas.
32. Gimus Elžbietos Bonifacos dukrai, šeimoje atsirado laimės vilties blyksnis.
33. Deja, praėjus mėnesiui po gimimo, princesė mirė. Po gimdymo Jadvyga vis dar buvo
labai pavargusi ir serganti.
34. Dukros mirtis Jadvygą dar labiau susilpnino. Ji žinojo, kad ji taip pat greitai išvyks,
todėl paprašė Jagiełło paskutinio interviu. Ji jam pasakė, ką jis dabar turėtų daryti,
kad išlaikytų šalį ir karūną. Jis turi susituokti dar kartą ir pagimdyti būsimą karalių.
35. Jadvyga įsakė jam vesti savo pusbrolį, kuris taip pat buvo kilęs iš Piastų dinastijos.
36. Jagiełło klausėsi Jadvygos ir vedė Aną Cylejską. Ji pagimdė jam dukrą. Vladislovas
turėjo dar dvi žmonas, tik paskutinė būsimąjį karalių atvedė į pasaulį ar net dvi.
37. Jadvyga per savo gyvenimą padarė daug stebuklų. Žmonės sakė, kad dėl savo
pamaldumo ji galėjo kalbėtis su Dievu. Buvo tikima, kad ji turi tapti šventąja.
38. Po daugelio metų Jadvyga buvo paskelbta šventąja, o 1997 metais ji tapo šventąja.

