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Paƒstwo 
W∏adys∏a-
wa ¸o-
kietka

przywileju dla stanów Ma∏opolski. Ustanowi∏
te˝ urz´dników królewskich – starostów,
wyposa˝onych w znaczne uprawnienia,
zw∏aszcza w zakresie przestrzegania prawa
i porzàdku. Chocia˝ stanowiska te obejmo-
wali cz´sto Czesi lub Niemcy, twarde rzàdy
Wac∏awa II da∏y polskim poddanym d∏u-
go wyczekiwanà stabilizacj´. U∏atwi∏a ona
królowi rozciàgni´cie w∏adzy na kolejne dziel-
nice. Korzystajàc z niepopularnoÊci rzàdzà-
cego w dawnym paƒstwie Przemys∏a II ksi´-
cia W∏adys∏awa I ¸okietka (1260 lub
1261–1333), w 1300 r. Wac∏aw II opanowa∏
Wielkopolsk´ i Pomorze Gdaƒskie. Jego pia-
stowski rywal musia∏ uciekaç za granic´.
Zjednoczenie prawie wszystkich ziem polskich
(bez ksi´stw mazowieckich i ziemi dobrzyƒ-
skiej oraz Dolnego Âlàska) Wac∏aw II przypie-
cz´towa∏ dokonanà w Gnieênie koronacjà na
króla Polski. Wydarzenia te zosta∏y opisane
w Roczniku wielkopolskim:

W roku paƒskim 1300 [mieszkaƒcy Wielkopolski], widzàc brak stanow-
czoÊci u wspomnianego ksi´cia W∏adys∏awa, wezwali Wac∏awa, króla
Czech, i obrali go sobie za pana, wygnawszy W∏adys∏awa ze wszystkich
ziem, nawet w∏asnych. Za rzàdów tego króla panowa∏ w Polsce zupe∏ny
spokój i sprawiedliwoÊç, jak za czasów w∏asnych jej panów.

Panowanie czeskie w Polsce trwa∏o nieca∏e szeÊç lat. W 1306 r. syn
i nast´pca Wac∏awa II – Wac∏aw III – zosta∏ skrytobójczo zamordo-
wany, zanim jeszcze zdà˝y∏ odbyç koronacj´ na króla Polski. Wraz
z jego Êmiercià wygas∏a dynastia PrzemyÊlidów, a do walki o w∏adz´
stan´∏o znów kilku ksià˝àt piastowskich, tytu∏ujàcych si´ „dziedzica-
mi Królestwa Polskiego”.

WÊród rywalizujàcych Piastów przewag´ zdoby∏ wspomniany ju˝
W∏adys∏aw ¸okietek. Korzystajàc z pomocy W´grów, ksià˝´ ten pota-
jemnie powróci∏ ju˝ w 1304 r. do Ma∏opolski, gdzie stanà∏ na czele
przeciwników rzàdów czeskich. Po Êmierci Wac∏awa III uda∏o mu si´
opanowaç znacznà cz´Êç ziem polskich – bez Wielkopolski, Âlàska
i Mazowsza (którego ksià˝´ta byli sojusznikami W∏adys∏awa). Nowy
w∏adca mia∏ jednak w kraju wcià˝ wielu wrogów – g∏ównie dawnych
stronników PrzemyÊlidów. W 1308 r. wojewoda pomorski i patrycjat
gdaƒski poddali si´ Brandenburgii, co skoƒczy∏o si´ zaj´ciem Pomorza
przez Krzy˝aków (zob. rozdz. 25). W 1311 r. w Ma∏opolsce wybuch∏
bunt mieszczan Krakowa i kilku innych miast, znany w tradycji hi-
storycznej jako bunt wójta Alberta. Buntownicy, przede wszyst-
kim niemieccy patrycjusze, wezwali na tron w∏adc´ czeskiego Jana
Luksemburskiego (jako spadkobierca PrzemyÊlidów tytu∏owa∏ si´ on

Porównanie granic królestw: Przemys∏a II, Wac∏awa II i W∏adys∏awa
¸okietka.

W∏adys∏aw ¸okietek na wygnaniu –
obraz Wojciecha Gersona (XIX w.).
Scena ta nawiàzuje do legendy pa-
triotycznej, przedstawiajàcej ¸okiet-
ka jako „narodowego” w∏adc´ wy-
czekiwanego przez Polaków.
W rzeczywistoÊci znaczna cz´Êç
poddanych by∏a d∏ugo niech´tna pa-
nowaniu tego ksi´cia. Powrót do
w∏adzy zawdzi´cza∏ on w du˝ym
stopniu w∏asnej ogromnej ambicji
oraz sprzyjajàcym okolicznoÊciom
politycznym: Êmierci ostatnich Prze-
myÊlidów i protekcji w´gierskiej.
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