
Klasa Va – historia (środa – 10 czerwca)

Kochani! Temat przedostatniej lekcji w tym roku szkolnym dotyczy świetności, tzn. dobrych chwil w
okresie panowania Jagiellonów. Kim byli Jagiellonowie? To oczywiście potomkowie Władysława
Jagiełły, którzy sprawowali władzę w Polsce do 1572 roku.

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.
1. Unia polsko – węgierska.
2. Bitwa pod Warną.
3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
4. Wojna trzynastoletnia.
5. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego.

Władysław Jagiełło po śmierci Jadwigi miał jeszcze trzy żony. Z ostatnią, Zofią, miał dwóch synów
–  Władysława i  Kazimierza.  Król  zmarł  w  1434 roku.  Władzę  objął  wówczas  w Polsce  jego
starszy syn: 10 – letni Władysław. W jego imieniu rządziła początkowo rada opiekuńcza, na czele
której stał biskup krakowski –  Zbigniew Oleśnicki, który dążył do zawarcia przez Polskę unii z
Węgrami. Kiedy w 1440 roku zmarł król węgierski, nowym władcą obwołano 16 – letniego wtedy
Władysława. W ten sposób syn Jagiełły został władcą dwóch królestw.

W tym czasie Węgrom zagrażali Turcy. Władysław początkowo, w wojnie, która wybuchła, odnosił
sukcesy. Zawarł nawet korzystny dla Królestwa Węgier pokój. Jednak, niedługo potem, za namową
wysłannika papieskiego, zerwał porozumienie i ruszył przeciwko Turkom. W 1444 roku doszło do
bitwy  pod  Warną (dzisiaj  teren  Bułgarii).  Tym  razem  zwyciężyli  Turcy.  Władysław  poniósł
śmierć, a od nazwy miejscowości, w której rozegrano bitwę, otrzymał przydomek Warneńczyk.

Po śmierci króla przez 3 lata panowało w Polsce  bezkrólewie (brak władcy). W 1447  roku tron
objął  młodszy  syn  Jagiełły  –  Kazimierz  (unia  polsko  –  węgierska  rozpadła  się  po  śmierci
Warneńczyka),  który  został  także  wielkim księciem  litewskim.  Okazał  się  on  samodzielnym  i
silnym władcą, który otaczał się zaufanymi ludźmi. W okresie jego panowania rozwinęła się  nauka
i sztuka.  Wysoką rangę odzyskała Akademia Krakowska.  (studiował  w niej  Mikołaj  Kopernik).
Powstało wiele budowli w stylu gotyckim.

Za panowania  Kazimierza  Jagiellończyka doszło  także  do  wybuchu kolejnej  wojny z  zakonem
krzyżackim. Od jakiegoś czasu Krzyżacy rozbudowywali  swą armię i  aby pozyskać na ten cel
środki,  nakładali  na  podlegającą  im ludność  pruską  wysokie  podatki.  Niezadowoleni  Prusowie
zawiązali tzw.  Związek Pruski, wszczęli przeciwko Krzyżakom  powstanie i  poprosili o pomoc
polskiego króla. Kazimierz ogłosił tzw.  inkorporację, czyli włączenie do naszego kraju Pomorza
Gdańskiego i Prus, co wywołało wojnę z zakonem. Wybuchła ona w 1454 roku i trwała do 1466,
dlatego nazwano ją trzynastoletnią. 

Początkowo Polakom udało się  zdobyć kilka miast krzyżackich np.: Gdańsk, Elbląg, Toruń, jednak
niedługo potem ponieśli oni klęskę pod Chojnicami. Dopiero po kilku latach zaczęli zwyciężać, co
doprowadziło do zawarcia w 1466 roku pokoju w Toruniu (to tzw, drugi pokój toruński, pierwszy
był w 1411 roku po wielkiej wojnie z zakonem). Na jego mocy:
-  Polska  odzyskała  Pomorze  Gdańskie  (po158  latach),  Malbork  i  ziemię  chełmińską.  Odtąd
ziemie te nazywano Prusami Królewskimi.
- Przeniesiono stolicę państwa zakonnego z Malborka do Królewca.
-  Krzyżackie  państwo,  tzw. Prusy  Książęce  stało  się  lennem Polski,  a  wielki  mistrz  został
zmuszony do złożenia hołdu królowi polskiemu.



Kazimierz  Jagiellończyk,  który  w  1454  roku  poślubił  Elżbietę,  miał  z  nią  trzynaścioro  dzieci.
Czterech, spośród sześciu jego synów, zasiadało na tronach jako królowie – nie tylko w Polsce. Z
czasem Jagiellonowie sprawowali władzę w: Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech.

Zapoznajcie się z powyższymi wiadomościami, jak również treścią lekcji w podręczniku  (str. 216 –
220). Przeanalizujcie mapę, ilustrację i ciekawostki.

Do następnego spotkania, Izabela Kornaś


