
28.05 CZWARTEK  

Temat: Władysław Warneńczyk królem Polski 

Proszę, przeczytaj ten tekst. To jest to, co chciałbym wam powiedzieć, gdybyśmy byli w szkole: 

 

W 1419 roku Władysław Jagiełło ożenił się po raz czwarty. Miał 72 lata, a jego żona księżniczka ruska 

Zofia Holszańska miała lat 17. Dopiero z tego małżeństwa narodził się w 1424 roku upragniony syn. 

Nadano mu imię ojca Władysław. W roku 1427 urodził się drugi syn, Kazimierz. Sędziwy król pod 

koniec życia poprosił możnych o zgodę na przyrzeczenie tronu jednemu ze swoich potomków. Możni 

i szlachta zgodzili się, ale zażądali zapłaty w postaci przywilejów. Jagiełło zgodził się, zrezygnował z 

prawa karania jej więzieniem i odbieraniem majątku. Odtąd miał o tym decydować tylko sąd. 

Oczywiście następcy Jagiełły musieli również się do tego stosować. W zamian za otrzymane 

przywileje po śmierci Jagiełły zgodzili się oddać władzę jednemu z książąt. 

 W kwietniu 1434 roku król wybrał się w podróż do Halicza. W czasie tej podróży z łagodnej wiosny 

zrobiła się jakby druga zima, a ziemię ściął mróz.  Władysław Jagiełło mocno się przeziębił, a że liczył 

84 lata, starania lekarzy nic nie dały. Zmarł pierwszego czerwca, a pochowano go w katedrze 

wawelskiej w grobowcu z czerwonego marmuru. 

 Po jego śmierci królem został jego 10 letni syn Władysław, ale on nie sprawował władzy lecz w jego 

imieniu jego matka Zofia i panowie krakowscy z biskupem Zbigniewem Oleśnickim na czele. 

Właściwie sam biskup najczęściej decydował o sprawach państwowych. 

 w XIII wieku w Azji Mniejszej pojawili się Turcy osmańscy. Ziemie, na których organizowali swoje 

państwo, należały kiedyś do cesarstwa rzymskiego. Później, po podzieleniu cesarstwa na dwie części, 

powstało tam Cesarstwo Bizantyjskie ze stolicą w Konstantynopolu. Turcy podbijali ziemie 

bizantyjskie, a w końcu XIV wieku ominąwszy Konstantynopol, wtargnęli do Europy. W XV wieku 

podbiły część Półwyspu Bałkańskiego i stanęły u granicy Węgier. Po śmierci Zygmunta 

Luksemburskiego na Węgrzech rządził krótko jego zięć Albrecht Habsburg. zmarł akurat w chwili 

wielkiego zagrożenia państwa i nie pozostawił następcy. Węgry potrzebowały króla. i nie tylko króla 

ale też sojusznika, który pomógłby im pokonać Turków. 

 Wczesną wiosną 1440 roku do Krakowa przyjechało poselstwo węgierskie, ofiarowując 

Władysławowi koronę. Po dłuższym namyśle po wysłuchaniu zdania doradców i matki 16-letni 

monarcha postanowił przyjąć tron węgierski. Jego wahaniom położyła kres stanowcza namowa 

biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Zaraz też wspólnie z nim udał się na Węgry, tam został ukoronowany 

i przyjął na siebie ciężkie zadanie obrony kraju przed Turkami. 

 W 1443 roku wybuchła wojna. Zdołano powstrzymać napór wroga a nawet wyzwolić część Półwyspu 

Bałkańskiego. W następnym roku zawarty został pokój z Imperium osmańskim na 10 lat. Zwycięstwo 

przyniosło królowi sławę, a w niektórych państwach Europy uwierzono w możliwość całkowitego 

pokonania Turków i wypędzenia ich do Azji. Wysłannicy papieża zachęcali Władysława do zerwania 

pokoju i rozpoczęcia wojny, obiecywali udział w niej rycerstwa z krajów chrześcijańskich, a także 

pomoc silnej floty weneckiej. Wreszcie kuszono ambitnego króla rozgłosem, jaki mu przyniesie 

rozgromienie niewiernych. Król posłuchał papieża i zerwał pokój. 

Wszystkie te plany i nadzieje rozwijały się w decydującej bitwie pod Warną na terenie Bułgarii. 

Obiecana pomoc nie nadeszła kropka z potęgą turecką zmierzyły się wojska polskie i węgierskie i 10 

listopada 1444 roku poniosły druzgocącą klęskę. Władysław zginął w bitwie, a jego ciała nigdy nie 

odnaleziono. Podobno odciętą głowę zawieziono władcy tureckiemu - sułtanowi. 

 Młody i dobrze zapowiadający się król poległ mając 20 lat. Nie zdołał rozwinąć swoich uzdolnień. 

Zginął wplątany w tę wojnę przez złych doradców. Na pamiątkę tego smutnego wydarzenia Nadano 

mu przydomek Warneńczyk ( od miejscowości w której zginął -  Warny)  

Powracający do Polski ocaleni z pogromu rycerze przywieźli straszliwe wieści o bitwie, ale nikt nie 

znał losów króla. Nie było pewności czy zginął, czy żyje, czy może dostał się do niewoli . Długo nie 



wiedziano w Polsce co czynić.  Czy oczekiwać na powrót króla, czy ogłosić bezkrólewie i wybrać 

nowego. Czekano 3 lata. 

 

Zapisz temat i notatkę do zeszytu: 

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK (1434-1444 r.) 

- zostaje królem Polski i Węgier  

- pokonuje Turków i zawiera z nimi pokój 

- namówiony przez papieża zrywa pokój i rusza na Turków 

- ginie w bułgarskiej miejscowości Warna 1444 r. 

 

 


