
08.06 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Jan Olbracht królem Polski 

Władztwo Jagiellonów 

 

Król Kazimierz miał wielu synów. Teraz, kiedy zwycięsko zakończył wojnę z zakonem, kiedy umocnił 

państwo i poczuł się potężnym władcą, pragnął swoich synów ujrzeć w koronach królewskich. 

Sytuacja była sprzyjająca. Najpierw w 1471 roku Czesi wybrali na swego władcę najstarszego syna 

Kazimierzowego - Władysława Jagiellończyka. W 1490 zmarł król Węgier. Kazimierz postanowił 

osadzić na tronie węgierskim młodszego syna, Jana Olbrachta. Marzył o wielkim władztwie 

Jagiellonów - Polska, Litwa, Czechy, Węgry. Byłaby to najpotężniejsza dynastia w Europie. Lecz 

marzenia ojca rozwiali niezgodni synowie. Między Władysławem a Janem Olbrachtem rozgorzała 

walka o tron węgierski. Wygrał ją Władysław, zostając tym samym władcą nie tylko Czech, ale i 

Węgier. Władysław Jagiellończyk jednak z tronem polskim nie będzie mieć nic wspólnego, więc nas 

interesować nie będzie. 

 

Kazimierz wiosną 1492 r. wybrał się na Litwę. W drodze zachorował na żołądek, a że znachorzy leczyli 

go pieczonymi gruszkami, to żołądek nie wytrzymał. Zmarł 7 czerwca 1492 r. w Grodnie. 

Przewieziono jego zwłoki do Krakowa i pochowano na Wawelu. Zwróćcie uwagę, że rok jego śmierci 

to też rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 

 

Po jego śmierci królem Polski i księciem Litwy został jego syn drugi syn Jan Olbracht (pamiętamy, że 

pierwszy – Władysław był królem Czech i Węgier). Jan Olbracht rządził w Polsce w latach 1492-1501. 

 

O królu Janie Olbrachcie chcę, byście zapamiętali jeszcze jedno powiedzenie „Za króla Olbrachta 

wyginęła szlachta”. To powiedzenie oczywiście nie jest do końca prawdziwe, bo nie wyginęła, ale 

odnosi się do przegranej wyprawy na Mołdawię. Większość rycerstwa, która wybrała się na tę 

wyprawę, zginęła. Tym natomiast, którzy nie stawili się na rozkaz króla i nie pojechali z królem na 

wojnę na Mołdawię, król za karę odebrał majątki. Jan Olbracht zmarł w Toruniu w 1501 r. mając tylko 

42 lata. Po jego śmierci tron polski i litewski objął jego brat – Aleksander. 

 


