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    Lekcja 

 

Temat: Rządy Jagiellonów- Władysław Warneńczyk. 

Władysław Warneńczyk (1424-1444)– król Polski i Węgier 

 

1434 – 1444 – panowanie Władysława Warneńczyka w Polsce  

1440 – 1444 – panowanie Władysława Warneńczyka na Węgrzech  

1444 – klęska Władysława Warneńczyka w bitwie z Turkami pod Warną 

Sam król Władysław walczył do upadłego; a lubo go wielu błagało, „żeby się na 

oczywiste nie narażał niebezpieczeństwo, i gdy wojska jego pierzchły, sam 

jeden nie szukał zguby ze szkodą i zgubą całego chrześcijaństwa”, [...] rzucił się 

w najgęstszy tłum nieprzyjaciół i przez pewien czas dzielnie wytrzymywał 

walkę; aż w końcu otoczony [...] tłoczącymi się zewsząd tłumami 

barbarzyńców, legł śmiercią bohatera, z poświęceniem krwi własnej, klęską 

niesłychaną całego chrześcijaństwa i Polski. 

 

Na podstawie obrazu: 
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1. Wskaż na obrazie postać króla Władysława Warneńczyka.  

2. Po czym można rozpoznać, przedstawionych na obrazie, wojowników 
muzułmańskich? 

3. Sprawdź na mapie, gdzie leży Warna. Ustal przynależność państwową Warny 
w XV w. i dziś. 

4. Ile lat miał Władysław Warneńczyk, gdy objął tron w Polsce, a ile, gdy objął 
tron na Węgrzech? 
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    Lekcja 

 

Temat: Rządy Jagiellonów- Kazimierz Jagiellończyk. 

 

Król Kazimierz Jagiellończyk (1427 – 1492) niewątpliwie należał do 

najwybitniejszych władców, jakich posiadała Polska. 

Od 1454 do 1466 (XV w.) roku prowadził decydującą wojnę z Zakonem 

Krzyżackim, nazywaną wojną trzynastoletnią. Po początkowych porażkach, 

zdołał doprowadzić do zajęcia najważniejszych twierdz zakonu, łącznie ze 

stołecznym Malborkiem, którego zaciężna załoga została przekupiona. 

Na mocy zawartego pokoju Polska zdobyła Pomorze Gdańskie, ziemię 

chełmińską i Warmię, a wielki mistrz zakonu uznał zwierzchność króla, jako 

swojego suwerena. 

Kazimierz Jagiellończyk był twórcą jagiellońskiego imperium dynastycznego, 

obejmującego przez krótki czas olbrzymi obszar nie tylko Polski i Litwy, ale też 

Czech i Węgier, gdzie na tronie osadzono monarszego syna Władysława. Przez 

wielu historyków jest uznawany za jednego z najwybitniejszych – lub nawet 

najwybitniejszego – spośród polskich monarchów. 
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Z wyjątkowo dobranego i zgodnego małżeństwa z Elżbietą Rakuszanką 

doczekał się aż trzynaściorga dzieci, w tym przyszłych polskich królów:  

 Jana Olbrachta, 

 Aleksandra Jagiellończyka  

 Zygmunta Starego. 

 Wiadomo, że potomków wychowywał w sposób bardzo surowy, a w opinii 

renesansowego publicysty Stanisława Orzechowskiego „największą 

przyjemność sprawiał mu płacz syna, kiedy go bił rózgą ów nauczyciel”. 

Przepisz temat, zapoznaj się z tekstem, wpisz zasługi króla Kazimierza 
Jagiellończyka dla Polski. 
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