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Władysław Łokietek i ostatni Przemyślidzi

[...] Wielkopolanie widząc niestałość [...] księcia 
Władysława przywołali króla Czech Wacława 
i przyjęli go za swego pana, a Władysław uciekł 
ze wszystkich ziem, także swoich własnych.

Powyższy cytat, pochodzący z Rocznika Wielkopolskiego, odnosi się 
do jednego z najbardziej dramatycznych epizodów w karierze politycz
nej Władysława Łokietka, kiedy w roku 1300 wyzuty ze wszystkich 
swoich ziem, zmuszony został do opuszczenia kraju. Tym, który wy
musił na nim podjęcie tak drastycznego kroku, był ówczesny władca 
Czech, niebawem koronowany na króla Polski, Wacław II z rodu Prze- 
myślidów. Właśnie o rywalizacji i zmaganiach Łokietka o tron Polski 
z ostatnimi przedstawicielami tej dynastii traktuje niniejszy artykuł.

Władysław, urodzony w 1260 lub 1261 r., zwany z racji wyjąt
kowo niskiego wzrostu „Łokietkiem” lub „Łokciem”, pochodził z li
nii książąt kujawskich. Był jednym z trójki młodszych synów księcia 
Kujaw Kazimierza i wnukiem księcia mazowieckiego Konrada. Ka
riera polityczna Władysława Łokietka rozpoczyna się w roku 1288, 
po bezpotomnej śmierci jego przyrodniego brata Leszka Czarnego, 
władającego w latach 1279-1288 ziemiami: sieradzką, krakowską 
i sandomierską. Władysław został wówczas samodzielnym księciem 
w Brześciu i w odziedziczonym po Leszku Czarnym Sieradzu. Jego 
pierwsze oficjalne wystąpienie na arenie politycznej nastąpiło rok póź
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niej, w 1289 r., kiedy postanowił wesprzeć ubiegającego się o tron 
byłej stolicy senioralnej w Krakowie księcia płockiego Bolesława II. 
Niebawem, po rezygnacji Bolesława z ubiegania się o Małopolskę, Ło
kietek sam przyjął tytuł księcia Krakowa i Sandomierza. Wprawdzie 
udało mu się na krótko zająć Kraków, ale niebawem został stamtąd 
wyparty przez kolejnego pretendenta, księcia wrocławskiego Henryka 
Probusa.

Władysław Łokietek - przynajmniej w początkowej fazie swej ka
riery politycznej - reprezentował tradycyjny i anachroniczny już typ 
księcia dzielnicowego. Terytorium, którym przyszło mu władać, było 
niewielkie. Podobnie jak pozostali Piastowie dążył w zasadzie jedynie 
do utrzymania i powiększenia swej ojcowizny. Związany z lokalnym 
rycerstwem był bardziej patrymonialnym dziedzicem rodowego ma
jątku aniżeli mężem stanu. Nieco szersze spojrzenie na sprawy poli
tyczne mieli ci książęta, których posiadłości graniczyły bezpośrednio 
z obcymi i potężnymi sąsiadami. Tak było w przypadku Henryka IV 
Probusa, częstego bywalca na praskim dworze Przemyślidów. Dyna
stia ta w drugiej połowie XIII w. aspirowała do odegrania pierwszopla
nowej roli w Europie Środkowej. Spośród wszystkich współczesnych 
mu kandydatów do krakowskiego tronu Łokietek był - rzec by można 
- w sytuacji najgorszej. Jego horyzonty polityczne, w początkowej fa
zie działalności zjednoczeniowej, były stosunkowo ograniczone. Za
równo w skali Polski, jak i w skali międzynarodowej i przynajmniej na 
początku nie wychodziły poza sferę spraw lokalnych.

W tym samym czasie, kiedy książęta piastowscy (Władysław Ło
kietek, Henryk Probus, Przemysł II) rywalizowali ze sobą o tron w Ma- 
łopolsce, w sąsiednich Czechach panował kolejny przedstawiciel rodu 
Przemyślidów - Wacław II. W XIII w. pod władzą tej dynastii pań
stwo czeskie osiągnęło, niespotykany do tej pory, wzrost swej potęgi 
politycznej i gospodarczej. Jeszcze pod koniec XII w., a więc znacz
nie wcześniej niż sąsiednia Polska, Czechy zdołały zakończyć wła
sną fazę rozbicia dzielnicowego. W roku 1198 książę Przemysł I uzy
skał dla Czech dziedziczną koronę, co zostało potwierdzone w 1212 r. 
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Złotą Bullą sycylijską przez cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Apo
geum potęgi Przemyślidów w XIII w. przypadło na lata panowania 
Przemyśla Ottokara II (1253-1278). Ten wyjątkowo zdolny i ambitny 
władca chciał nie tylko wzmocnić pozycję Czech w ramach Rzeszy, 
ale zamierzał nawet sięgnąć po koronę cesarską. Wprawdzie główny 
nurt swej politycznej i terytorialnej ekspansji skierował na południe, 
dążąc do przejęcia spadku po austriackich Babenbergach, ale nie za
niedbywał także północnego, tradycyjnego kierunku ekspansji w stro
nę Śląska i pozostałych ziem polskich. Aby zwiększyć swoje wpływy 
w Polsce, nawiązał ścisłe kontakty z książętami polskimi, m.in. w roku 
1255 z księciem krakowskim i sandomierskim Bolesławem Wstydli
wym. Zdaniem niektórych historyków czeskich (J. Śusta), w swych 
dalekosiężnych planach Przemysł Ottokar II, który nawet dwukrotnie 
(1255, 1267) stał na czele krucjaty przeciw pogańskim Prusom, dą
żył do stworzenia jednej wielkiej, uniwersalnej monarchii, której czę
ściami składowymi byłyby zarówno Czechy, jak i Polska. Te śmiałe 
i ambitne plany przekreśliła jednak klęska, jaką władca czeski poniósł 
w bitwie pod Suchymi Krutami (1278), walcząc z królem rzymskim 
Rudolfem Habsburgiem o spadek po Babenbergach. Ta dwukierunko- 
wość w polityce zagranicznej, jaką zaryzykował Przemysł Ottokar II, 
okazała się zgubna zarówno dla niego, jak i państwa czeskiego, które 
na pewien czas znalazło się w stanie anarchii i walk wewnętrznych. 
Na szczęście dla Przemyślidów ów stan politycznej zapaści nie trwał 
długo i już pod koniec lat 80. XIII w. samodzielne rządy w Czechach 
objął syn i następca poległego pod Suchymi Krutami władcy - Wacław 
II. Pod wpływem Habsburgów porzucił on dawne plany parcia na po
łudnie na rzecz ekspansji w kierunku północnym, powracając tym sa
mym do idei swojego ojca połączenia Polski i Czech w jeden organizm 
państwowy pod berłem Przemyślidów.

Swą nową „polską politykę” rozpoczął Wacław II tradycyjnie, od 
umacniania wpływów czeskich na terenie Śląska. W 1289 r. na zjeź- 
dzie w Opawie uzyskał poparcie kilku książąt górnośląskich, czego 
konsekwencją były hołdy lenne złożone w latach 1289-1291 przez 
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Kazimierza bytomskiego, Mieszka cieszyńskiego i Bolka opolskiego. 
Podstawę do wysunięcia czeskich roszczeń do Małopolski stworzyły 
dwa bezpotomne zgony. W roku 1288 zmarł Leszek Czarny, a w 1290 
Henryk IV Probus. Wacław II już wtedy podjął zabiegi o sukcesję po 
Henryku Probusie, zarówno we Wrocławiu, jak i w Krakowie. Świad
czą o tym trzy dokumenty wystawione w 1290 r. przez króla rzym
skiego Rudolfa Habsburga, traktujące ziemie Henryka Probusa jako 
lenna Rzeszy i z tego tytułu nadane Wacławowi II. Ostatecznie jednak, 
wobec perspektywy objęcia tronu w Krakowie, król czeski na przeło
mie 1290/1291 r. porzucił zamiar opanowania Wrocławia. Za główną 
podstawę prawną do zajęcia Małopolski przyjęto w otoczeniu Wacła
wa II zapis, jaki na rzecz siostrzeńca miała dokonać wdowa po Leszku 
Czarnym, Gryfina. Według zgodnej opinii większości badaczy zapis 
ten z punktu widzenia prawa i obyczaju polskiego nie przedstawiał 
większej wartości. Możliwość dziedziczenia tronu w linii żeńskiej, 
jakkolwiek znana na Zachodzie i w Czechach, w Polsce piastowskiej 
nie była dotąd praktykowana. W tej sytuacji najbardziej realne wyda
je się istnienie skupionego wokół Gryfiny proczeskiego stronnictwa 
w Krakowie, które mogło po prostu dokonać elekcji Wacława II. Był
by to i tak ewenement oraz wyłom w dotychczasowej praktyce obsa
dzania tronu senioralnego, bowiem do tej pory możni małopolscy ni
gdy nie szukali władców za granicą. Na mocy ogłoszonego wcześniej, 
rzekomego testamentu Henryka Probusa jego następcą w stołecznym 
Krakowie miał zostać książę Wielkopolski i dziedzic Pomorza Gdań
skiego, Przemysł II. Dlatego też poważnym atutem prawnym w ręku 
Wacława II miało być skłonienie Przemyśla II do zrzeczenia się jego 
praw do Krakowa, co nastąpiło w styczniu 1291 r. Krok podjęty wów
czas przez księcia wielkopolskiego można tłumaczyć nie tylko naci
skiem polityczno-militarnym ze strony silniejszego, czeskiego part
nera. Łatwość, z jaką Przemysł II rezygnował z przysługujących mu 
praw, może dowodzić, iż w ówczesnych warunkach czuł się on - po
dobnie jak inni książęta dzielnicowi - jedynie władcą Wielkopolski. 
Był to bez wątpienia duży sukces dyplomatyczny dworu praskiego, 
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ponieważ Wacław II i jego otoczenie musieli się liczyć z faktem, że 
książęta piastowscy byli w Polsce uważani za domines naturales. Jako 
tacy - pomimo rozbicia dzielnicowego - posiadali wyłączne prawo do 
zasiadania na senioralnym tronie w Krakowie.

Dopiero wiosną 1291 r. na Kraków ruszyła czeska wyprawa zbrojna 
pod wodzą biskupa bamberskiego Arnolda. Na stronę króla czeskiego 
bardzo chętnie przeszło przeciwne Przemysłowi II i Łokietkowi stron
nictwo możnych małopolskich, na czele z biskupem Pawłem z Prze- 
mankowa. Być może też za radą biskupa Arnolda król czeski na żąda
nie rycerstwa i duchowieństwa małopolskiego wystawił w Litomyślu 
(1 września 1291 r.) wielki przywilej ziemski dla wszystkich stanów 
tej dzielnicy. W przywileju tym obiecał m.in. zachować dawne prawa 
i wolności, uznać darowizny na rzecz rycerstwa i kleru, zaś na urzędy 
powoływać tylko miejscowych możnych. Tym zręcznym posunięciem 
Wacław II pozyskał sobie przychylność Małopolan, którzy w zamian 
uznali jego prawa do krakowskiego tronu. Nie powiodła się natomiast 
akcja zbrojna biskupa Arnolda, wymierzona przeciw Łokietkowi, któ
ry wsparty posiłkami z Węgier zdołał na pewien czas utrzymać się 
w ziemi sandomierskiej. Dopiero latem 1292 r. Wacław II wyprawił 
się na Sandomierz, skąd ostatecznie wyparł Władysława Łokietka. Po
konany i oblężony w Sieradzu Łokietek zmuszony był nie tylko zrezy
gnować z pretensji do Krakowa, lecz także złożyć hołd lenny z księstw 
brzeskiego i sieradzkiego. Nie był to koniec sukcesów króla czeskiego. 
Niemal w tym samym czasie podobne akty hołdownicze złożyli mu 
książęta górnośląscy. Przymierze z Wacławem II zawarł także niedaw
ny pretendent do tronu krakowskiego Bolesław II mazowiecki, przy- 
pieczętowując je małżeństwem z siostrą króla, Kunegundą.

Zmuszenie do uległości Łokietka oraz sojusz z księciem mazo
wieckim otworzyły Wacławowi drogę na północ, w stronę Pomorza 
Gdańskiego i Wielkopolski. Sukcesy króla czeskiego poważnie zanie
pokoiły rządzącego Wielkopolską Przemyśla II i skłoniły go do szu
kania porozumienia ze swym niedawnym rywalem do krakowskiego 
tronu, Władysławem Łokietkiem. Do ugody między nimi doszło dzię
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ki pośrednictwu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki. Umowa 
podpisana w Kaliszu 6 stycznia 1293 r. zobowiązywała obu kontrahen
tów do wzajemnego wspierania się w wysiłkach zmierzających do od
zyskania Krakowa. Zawarto też zapewne wzajemny układ o przeżycie 
oraz zaaranżowano małżeństwo Władysława Łokietka z Jadwigą, cór
ką Bolesława Pobożnego, stryja Przemysła II. Wzmocniony tym so
juszem i wsparty autorytetem arcybiskupa Jakuba Świnki Przemysł II 
w dniu 26 czerwca 1295 r. koronował się w Gnieźnie na króla Polski. 
Była to pierwsza od przeszło 200 lat koronacja królewska w rodzie 
Piastów. Ten spektakularny sukces był jednak krótkotrwały, bowiem 
już po siedmiu miesiącach Przemysł II został brutalnie zamordowany 
w Rogoźnie (8 lutego 1296 r.), najprawdopodobniej z poduszczenia 
margrabiów brandenburskich.

Po tragicznej śmierci Przemysła II o swoje dynastyczne prawa po
nownie upomniał się Władysław Łokietek. W tych staraniach poparli 
go zarówno możni wielkopolscy, jak i pomorscy. Jako władca Wiel
kopolski Łokietek przyjął tytuł „księcia Królestwa Polskiego”. Tytu
łu tego używał jednak także książę Henryk głogowski, który na mocy 
dawnego układu z 1290 r. rościł sobie pretensje do spuścizny po Prze
myśle II. Aby uniknąć walk na kilku frontach (zagrożenie ze strony 
Brandenburgii), Łokietek zmuszony był zawrzeć układ w Krzywinie 
(10 marca 1296 r.), w którym zgodził się oddać Głogowczykowi część 
zachodniej Wielkopolski aż po Obrę. Układ krzywiński nie spełnił 
nadziei Łokietka i nie rozwiązał większości spornych spraw. W ca
łej Wielkopolsce rozpanoszyła się natomiast anarchia, co wzbudziło 
niezadowolenie możnych z nieudolnych rządów Łokietka. Jak głosi 
tradycja, zrażeni jego bezczynnością duchowni, na czele z biskupem 
poznańskim Zarembą, zaczęli Łokietkowi odmawiać prawa do spra
wowania władzy, jako niegodziwemu, skłóconemu z Kościołem wład
cy. Od swego protegowanego odsuwać się zaczął nawet życzliwy mu 
do tej pory arcybiskup Jakub Świnka. Wobec zagrożenia utraty władzy 
w Wielkopolsce Łokietek postanowił poszukać pomocy u możnego 
i możliwie silnego protektora. Wybrał jednak wariant najgorszy z moż
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liwych, bowiem zwrócił się wprost do swego niedawnego pogromcy 
Wacława II. Krok ten okazał się fatalny w skutkach dla dalszych losów 
panowania Łokietka nie tylko w Wielkopolsce, lecz także w innych 
dzielnicach. Na mocy układu zawartego 27 sierpnia w Klęce Łokie
tek stawał się lennikiem króla czeskiego ze wszystkich posiadanych 
przez siebie ziem (Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Sieradza i Łęczy
cy). Ziemie te miały stać się lennami dopiero wtedy, gdy na wezwanie 
Wacława II książę polski przybędzie osobiście do Pragi. Ponieważ wa
runków tych Łokietek nie dotrzymał, w lipcu 1300 r. Wacław II zorga
nizował wyprawę zbrojną, w której wyniku Łokietek zmuszony został 
do opuszczenia kraju. Umowa w Klęce i zobowiązania złożone królo
wi czeskiemu ostatecznie pogrążyły Łokietka w oczach Wielkopolan, 
którzy wypowiedzieli mu posłuszeństwo, jednocześnie zapraszając do 
objęcia władzy w ich dzielnicy Wacława II. Tę pierwszą rundę w ry
walizacji z Przemyślidami Łokietek zdecydowanie przegrał. O jego 
klęsce zadecydowały nie tylko większe doświadczenie polityczne i po
tęga zbrojna króla czeskiego. Nie mniej istotne były błędy, które popeł
nił sam Łokietek. Przede wszystkim pojmował świeżo zdobytą władzę 
w sposób tradycyjny i partykularny. Popierał głównie „swoich”, czyli 
Sieradzan i Kujawian, zrażając do siebie element miejscowy (Wielko
polan). Tolerował grabieże, zwłaszcza posiadłości kościelnych, czym 
ściągnął na siebie klątwę biskupa Zaremby.

Po usunięciu Łokietka z Wielkopolski większość ziem polskich 
(poza Śląskiem i Mazowszem) połączyła się w jeden organizm poli
tyczny pod berłem monarchy czeskiego. W sierpniu 1300 r. Wacław II, 
namaszczony przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, przyjął uroczyście 
w Gnieźnie koronę królewską. Początki panowania Wacława II, już 
jako króla zjednoczonej Polski, zdały się rokować na przyszłość jak 
najlepiej. Wprawdzie - jak wspomniano wcześniej - podstawy praw
ne jego władzy były co najmniej wątpliwe (rzekomy spadek po Gryfi
nie, przyjęcie ziem polskich jako lenno Rzeszy, ślub z Rychezą, córką 
Przemyśla II), niemniej jednak poparcie udzielone mu przez możnych 
małopolskich i wielkopolskich było spore i jak najbardziej autentycz
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ne. Najważniejsze korzyści z faktu objęcia przez Przemyślidów tro
nu polskiego były następujące. Po pierwsze - poprzez dynastyczny 
związek z Czechami, krajem stabilnym i zasobnym Polska zabezpie
czała i wzmacniała swoją pozycję w Europie Środkowej. Po drugie - 
w sensie gospodarczym, w tym samym czasie, w którym miała miej
sce gnieźnieńska koronacja Wacława II, w Czechach przeprowadzano 
wielką reformę monetarną (w oparciu o srebrnego praskiego grosza), 
której pozytywne skutki odbiły się także na gospodarce sąsiedniej Pol
ski. Po trzecie - Praga, stolica Czech, była wówczas jedną z ważniej
szych metropolii w Europie jako centrum rzemieślnicze i handlowe. 
Dwór praski promieniował kulturą rycerską, goszcząc również - jesz
cze przed powstaniem uniwersytetu - liczne grono uczonych z całej 
Europy.

Rządy czeskie w pierwszym rzędzie odpowiadały mieszczaństwu 
pochodzenia niemieckiego oraz duchowieństwu, choć niektórych hie
rarchów, np. arcybiskupa Jakuba Świnkę, drażniło obce, niemieckie 
otoczenie Wacława II. Początkowo przychylnie nastawiona była także 
część możnych i rycerstwa, zadowolona jak Małopolanie z uzyskane
go w 1291 r. przywileju w Litomyślu. Według czeskich źródeł (Kro
nika Zbraslavska) Wacław II był władcą pobożnym i wielce rozważ
nym. Bardziej dyplomatą niż wojownikiem, w odróżnieniu od swego 
walecznego ojca Przemyśla Ottokara II. Jako król Polski dążył w poli
tyce wewnętrznej do ujednolicenia administracji przez wprowadzenie 
urzędu starosty, czyli namiestnika, bezpośrednio zależnego od króla. 
Był to zresztą chytry zabieg, obchodzący niektóre punkty zobowiązań 
zaciągniętych wobec małopolskich możnych w Litomyślu. Jak wiado
mo, Wacław II zgodził się wówczas powoływać na urzędy tylko kan
dydatów miejscowych, nie wspominając jednak ani słowem o powoła
niu nowego urzędu starosty. Owa reforma, zasadniczo usprawniająca 
zarządzanie krajem, okazała się wyjątkowo trwała. Nie zarzucono jej 
bowiem nawet w okresie panowania Władysława Łokietka i Kazimie
rza Wielkiego. Podobnie było ze wspomnianą wcześniej, przeniesioną 
także na grunt polski, czeską reformą monetarną.
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Ogólna ocena politycznych dokonań Wacława na terenie Polski ni
gdy nie była jednoznaczna. W historiografii polskiej (O. Balzer, B. No
wacki) na ogół doceniano inspirującą rolę Przemyślidów w dziele zjed
noczenia i modernizacji państwa polskiego. Zastanawiano się nawet 
(B. Nowacki), czy bez „epizodu czeskiego” byłoby możliwe później
sze dzieło zjednoczenia, dokonane rękoma Łokietka i jego syna Ka
zimierza. Czy sam Władysław Łokietek, pozbawiony groźnego, lecz 
mądrego przeciwnika, jakim niewątpliwie był król czeski, nie konty
nuowałby dawnej partykularnej polityki książąt dzielnicowych.

Tymczasem wygnany z Wielkopolski Łokietek na blisko cztery 
lata (1300-1304) zniknął z polskiej sceny politycznej. Według trady
cji, miał udać się do Rzymu, gdzie wziął udział w obchodach wiel
kiego jubileuszu roku 1300, ogłoszonego przez papieża Bonifacego 
VIII. Najbardziej prawdopodobnym miejscem jego pobytu były jed
nak Górne Węgry i być może Ruś Halicka. Wygnanie i pobyt za grani
cą okazały się dla Łokietka wielce pouczające. Dopiero na obczyźnie 
mógł spokojnie przeanalizować wszystkie błędy, które niegdyś popeł
nił. W polityce wewnętrznej zacznie odtąd wyraźniej dostrzegać inte
resy mieszkańców innych dzielnic, a nie tylko faworyzowanych przez 
siebie Kujawian i Sieradzan. Z kolei w polityce zagranicznej Łokietek 
nauczy się pozyskiwać cennych sojuszników. Znajdzie ich nie tylko na 
Węgrzech i Rusi Halickiej, ale przede wszystkim w Rzymie. Decyzja 
papieża Bonifacego VIII z 1302 r., zabraniająca Wacławowi II posłu
giwania się tytułem króla polskiego, była bodaj pierwszym większym 
sukcesem Łokietka na arenie międzynarodowej.

Sięgając w 1301 r. po koronę Węgier dla swego syna, Wacław II 
osiągnął apogeum swej potęgi dynastycznej na drodze do politycz
nej hegemonii w Europie Środkowej. Podobnie jednak jak jego ojciec 
w latach 1276-1278, tak i teraz Wacław II przeliczył się z siłami. Jeżeli 
papiestwo i Habsburgowie koronację w Gnieźnie jakoś przełknęli, to 
w przypadku Węgier Bonifacy VIII nie godził się na żadne ustępstwo. 
Pod koniec 1302 r. klęska interwencji czeskiej na Węgrzech była już 
oczywista, a swoje wpływy coraz bardziej umacniał papieski kandydat 
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do korony św. Stefana, Karol Robert Andegaweński. Pozycja między
narodowa Czech i samego Wacława II uległa znacznemu pogorszeniu 
w 1303 r., po śmierci Bonifacego VIII. Obawiając się potęgi i aspiracji 
króla czeskiego, na stronę papiestwa przeszedł ówczesny król rzymski 
Albrecht Habsburg. Latem 1304 r. na zjeździe w Preszburgu zawiąza
no koalicję anty czeską, w której skład weszli Habsburgowie, Andega- 
wenowie i papiestwo. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Karol Robert 
miał uderzyć na Budę, a Albrecht bezpośrednio na Czechy. Zbrojna 
wyprawa Albrechta z 1304 r. dotarła aż pod mury Kutnej Hory. Król 
rzymski miał zażądać od Wacława II prawa do użytkowania tamtej
szych złóż srebra oraz całkowitego wycofania się nie tylko z Węgier, 
lecz także z Miśni i Polski.

Na taki właśnie moment oczekiwał Władysław Łokietek, który do 
Małopolski powrócił z końcem 1304 r., korzystając z pomocy magna
ta węgierskiego Amadeja z rodu Abów. Jeszcze w tym samym roku 
udało mu się opanować Wiślicę i Lelów. Sukces ten mógł jednak oka
zać się krótkotrwały, gdyby nie pewien splot sprzyjających Łokietko
wi okoliczności. W dniu 21 czerwca 1305 r., w wieku zaledwie 36 lat, 
niespodziewanie zmarł król Czech i Polski, Wacław II. Koronę cze
ską odziedziczył po nim jego małoletni syn Wacław III. Trudności we
wnętrzne monarchii Przemyślidów i zagrożenie ze strony Habsburgów 
wykorzystał Łokietek w całej rozciągłości. Do końca 1305 r. zdołał 
opanować nie tylko księstwo sandomierskie, ale także łęczycko-sie- 
radzkie i Kujawy brzeskie. Próbując ratować wymykający mu się z rąk 
tron polski, Wacław III na gwałt poszukiwał sojuszników. Zwrócił się 
m.in. w stronę Brandenburgii, z którą zawarł haniebny układ, przeka
zujący Askańczykom Pomorze Gdańskie w zamian za Miśnię. Ten akt, 
absolutnie sprzeczny z polską racją stanu, był niezbitym dowodem na 
instrumentalne traktowanie przez Przemyślidów nienaruszalności te
rytorialnej państwa polskiego. Ostatecznie też pogrążył Wacława III 
w oczach jego przyszłych polskich poddanych. Na szczęście dla Pol
ski dni panowania czeskiego były już policzone. Jeszcze latem 1306 r. 
młody król czeski próbował interwencji w Polsce, organizując wyprą- 
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wę przeciw Łokietkowi. Nie było mu jednak dane dotrzeć do Krako
wa, bowiem 4 sierpnia, podczas pobytu w Ołomuńcu, został skryto
bójczo zamordowany. Wraz ze śmiercią Wacława III wygasła dynastia 
Przemyślidów, a same Czechy na kilka lat pogrążyły się chaosie walk 
wewnętrznych. Śmierć ta utorowała Łokietkowi drogę do Krakowa, do 
którego zaproszony przez miejscowych możnych uroczyście wjechał 
w dniu 1 września 1306 r.

Podsumowując kilkuletnie zmagania Władysłwa Łokietka o tron 
polski z przedstawicielami ostatnich Przemyślidów, wypada stwier
dzić, że dla kujawskiego księcia była to prawdziwa droga przez mękę, 
wiodąca od klęski do ostatecznego sukcesu. Była to zarazem droga 
przemiany, jaka z biegiem lat dokonywała się w mentalności Łokiet
ka, od typowego dzielnicowego książątka do monarchy i prawdziwe
go męża stanu. O ostatecznym sukcesie Łokietka i porażce czeskich 
rządów w Polsce zadecydowały nie tylko szczęśliwe przypadki w po
staci niespodziewanych zgonów obu Wacławów. Decydująca okazała 
się malejąca stopniowo popularność Przemyślidów, którzy nigdy nie 
traktowali Polski w taki sam sposób jak rodzime Czechy. Coraz więk
szy opór budził ucisk podatkowy i rabunki dokonywane przez najemne 
wojska starostów. Opór ten ogarniał też szersze niż do tej pory kręgi 
społeczne, bowiem krzywdy od „obcych” (Czechów i Niemców) do
znawali zarówno możni, jak i ubodzy. W tym - jak się wydaje - tkwił 
główny błąd Wacława II oraz źródło późniejszych sukcesów Łokietka, 
który powracał z wygnania jako prawowity władca, otoczony nimbem 
„dobrego księcia”.

Na koniec wypada przyznać, że lata konfrontacji z Przemyślidami 
- pomimo ponoszonych porażek - okazały się dla Władysława Łokiet
ka znakomitą szkołą rządzenia i politycznego myślenia. Warto też pod
kreślić, że z czeską dynastią Łokietek walczył nie tylko o koronę dla 
siebie i swoich następców, ale przede wszystkim o polską rację stanu, 
czyli o zjednoczone i niezależne od sąsiadów, suwerenne państwo.
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