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O KRÓLU WŁADKU 

 

Był sobie król, czyścioch nieziemski, 

Kąpał się co dzień w łaźni królewskiej. 

Czy to w zimie, czy to w lecie 

Kąpał też królewskie dzieci. 

Chociaż Jagiełkiem nazwała go matka, 

Wybrał dla siebie na chrzcie imię Władka. 

Był najstarszym księciem z Litwy 

I wygrywał wszystkie bitwy. 

Brata Witeczka zabierał na wojnę, 

Prali krzyżackie pododdziały zbrojne. 

Władek jabłek nie jadał, 

W ogóle mało gadał. 

Nie pijał wódki, żywił się najzdrowiej, 

Mieszkał na zamku królewskim w Krakowie. 

Otrzymał polską koronę 

I w prezencie młodą żonę. 

Mała to była zachęta, 

Bo Jadwiga była święta. 

Siedział 48 lat na polskim tronie, 

Aż mu od tego bardzo posiwiały skronie. 

Lubił spacery w cieniu drzew 

Oraz słowików nocny śpiew. 

 

Piotr Szczerbaniak  
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Król Władysław Jagiełło, czyli nasz 

patron urodził się około 1362 roku,  

a zmarł 1 czerwca 1434 roku  

w miejscowości Gródek.  

Był wielki księciem litewskim w latach 

1377-1381  

i w 1382-1401.  

W 1386 roku został mężem Jadwigi 

Andegaweńskiej. Przejął po swojej 

żonie polski tron. Stał się założycielem dynastii Jagiellonów. 

Stoczył z Krzyżakami wygraną dla Polaków bitwę pod 

Grunwaldem w 1410 roku.  

Nadał Łodzi prawa miejskie w Przedborzu w 1423 r. 

 

W dniu 4 marca obchodzimy w naszej szkole  

Dzień Patrona. 
 

 

 

  

KKRRÓÓLL    

WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWW  

JJAAGGIIEEŁŁŁŁOO 

Nicole Jabłońska 

Kinga Śmiechowicz 

Natalia Filich 
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Czwarty marca jest w Szkole Podstawowej nr 41  

wyjątkowym dniem,  

ponieważ to święto naszego patrona - 

KRÓLA WŁADYSŁAWA 

JAGIEŁŁY. 

Uczniowie wzbogacają 

swoją wiedzę o władcy  

podczas zajęć  

z wychowawcą  

oraz na lekcjach historii.  

 

Organizowane są wystawy.  

 

W tym roku odbyły się także 

różne konkursy: 

 

 

 

Szkolny Konkurs Historyczno – Informatyczny 

„Król Władysław Jagiełło – nasz patron” 

 

Szkolny Konkurs Literacki 

„Mój pobyt na dworze króla Władysława Jagiełły” 

 

Konkurs Plastyczny 

„Portret króla Władysława Jagiełły” 

 

Poniżej prezentujemy prace zwycięzców konkursu literackiego.  
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Mam już mało czasu. Do powrotu króla zostały tylko dwa dni. Wszyscy 

śpieszą się jak mogą, aby zdążyć z przygotowaniami. Ja jestem odpowiedzialna 

za uszycie pięknej sukni dla Jadwigi.  

Z okazji, która nie jest mi znana, w zamku organizowana jest wielka uczta. 

Jadwiga jak zawsze musi wyglądać oszałamiająco, a jednocześnie poważnie i 

bardzo dostojnie mimo jej młodego wieku. Bardzo lubię z nią rozmawiać. Jestem 

jedną z niewielu osób, którym powierza swoje sekrety. Suknia powinna być w 

jasnych kolorach, które podkreślają cerę Jadwigi. Niestety po całym zamku 

muszę szukać igły, a nikt nie chce mi 

pomóc, bo inni albo nie mają czasu, albo 

są zwyczajnie niemili. Niestety, jestem 

zdana tylko na siebie. 

 Nagle z kuchni zaczęły dobiegać 

dziwne wrzaski. 

- Nie masz prawa nawet patrzeć na to 

jedzenie! Przez ciebie król 

 i królowa nie będą mieli co jeść na 

przyjęciu! Gdzie masz maniery! 

Postanowiłam zobaczyć, co się stało. 

Uchyliłam drzwi, a moim oczom ukazała 

się niepokojąca scena. Kucharka krzyczała na małą pomocnicę i biła ją ścierką 

po głowie. Dziecko miało może 9 lat. Na dworze zatrudnia się około 20 dzieci. 

Zwykle są to krewni mniej ważnych osób w zamku, np. kowali i rzeźników. 

Akurat ta dziewczynka była córką jednego strażnika, który został zagryziony 

przez wilka pół roku temu. Królowa okazała litość i pozwoliła dziecku 

zamieszkać wraz z służbą i pracować w kuchni na własne utrzymanie.  

Niestety, często starsze pracownice wysługują się młodszymi, ponieważ mało 

kto uwierzy małej dziewczynce.  

- Ale ja byłam głodna! Nic się nie stanie, jak zjem jedną kromkę chleba! - 
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zapłakana pomocnica próbowała się bronić. 

- Nic się nie stanie? Dostanie ci się za to! Skoro zjadłaś teraz, to starczy ci już 

do końca tygodnia - kucharka nie dawała za wygraną. Niestety nie żartowała. 

Mało kto uwierzy małemu dziecku zamiast niej. Postanowiłam ją obronić. 

Weszłam do kuchni, wyrwałam szmatkę z ręki kucharki i zaczęłam na nią 

krzyczeć: 

- Co ty sobie wyobrażasz?! To, że jesteś od niej wyżej postawiona nie znaczy, że 

możesz się nad nią znęcać! Mogę wszystko powiedzieć królowej i już nie 

będziesz tutaj pracować! Skończysz najwyżej przy 

czyszczeniu koni! 

Widać było, że kucharka się przestraszyła. 

Dziewczynka przestała płakać i popatrzyła na 

mnie ze strachem. Nagle gosposia uklękła zaczęła 

błagać: 

- Proszę nic nie mówić! Ja tylko chciałam 

postraszyć Matyldę! To grzeczne dziecko! Proszę 

mi nic nie robić! Błagam! 

Nie należę do osób mściwych, więc powiedziałam 

kucharce, że ma szczęście i niech już mi zniknie z 

oczu. Kiedy wyszła z pokoju, podeszłam do 

dziewczynki, a ona nagle rzuciła mi się na szyję. 

- Dziękuję! Będę ci wdzięczna do końca życia! Jak się nazywasz, pani? - 

zaczęła mi dziękować, a ja poczułam się niezręcznie. 

- Mam na imię Alicja. Wstań już z tej podłogi Matyldo. Damie nie wypada się 

tak miotać.  

- Ale ja nie jestem damą. Jestem jedynie zwykłą pomocnicą. 

- W każdej dziewczynie drzemie księżniczka, tylko niektóre mają ładniejsze 

korony - próbowałam pocieszyć dziewczynkę, co chyba mi się udało, bo zaczęła 

się śmiać. Obie wstałyśmy z podłogi i poszłyśmy poszukać igły.  

 Zostało już tylko kilka godzin do przyjazdu króla. Królowa Jadwiga 

dostała ode mnie najładniejszą sukienkę, jaką udało mi się uszyć w jeden dzień. 

Postanowiłam również zrobić niespodziankę Matyldzie. Dla niej także 

przygotowałam suknię. Była szmaragdowa i zdobina pięknymi haftami. 

Właśnie szłam ją jej zanieść, kiedy zauważyłam, że do zamku wjeżdżają goście. 

Stanęłam przy oknie i obserwowałam. Pierwszy wjechał król Dominik z 

synami. Książęta byli bardzo młodzi, ale już przygotowywali się do objęcia 
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władzy po ojcu.  

Książę Klaudiusz był najstarszy i przyjechał wraz ze swoją żoną Katarzyną. 

Drugi pod względem wieku syn Alan był jeszcze za młody na małżeństwo, ale 

jego przyszła żona Hanna była kuzynką Jadwigi, więc ta powitała go już przy 

wejściu. Najmłodszy był Łukasz. Miał dopiero 6 lat, ale mimo tego perfekcyjnie 

jeździł konno. Kiedy spostrzegłam, że się zapatrzyłam i muszę już iść, zaczęłam 

biec w kierunku pokoju Matyldy. Bałam się, że jej tam nie zastanę, ale siedziała 

i czekała na mnie. 

- Trochę się spóźniłaś - skarciła mnie z uśmiechem. 

- Wiem, ale mam niespodziankę - powiedziałam i wyjęłam sukienkę ze skrzynki. 

Matylda byłą zachwycona. Dziękowała mi chyba dziesięć minut zanim ją 

założyła. Kiedy wyszła zza parawanu w sukni, zamiast małej służącej 

zobaczyłam dostojną damę. Jeszcze jedną niespodzianką, ale już od Jadwigi 

było to, że Matylda dostała zaproszenie na ucztę.  

Razem poszłyśmy w kierunku sali 

biesiadnej.  

Usiadłyśmy na wyznaczonych miejscach 

całkiem blisko królowej.  Miałam ten 

przywilej jako jej przyjaciółka, a Matylda była 

moim gościem. Nagle wszyscy wstali i do sali 

wszedł król Władysław Jagiełło. Zasiadł 

obok Jadwigi i wymienili porozumiewawcze 

spojrzenia. Królowa wstała i zaczęła mówić: 

-Zebraliśmy się tutaj z ważnego powodu. Nikomu nie zostało to wyjawione 

wcześniej, ale chciałabym ogłosić, że za kilka miesięcy wydam na świat potomka 

Jagiełły - wszyscy zaczęli klaskać i radować się na wiadomość o ciąży Jadwigi.  

       Zebrani zaczęli gratulować parze królewskiej. Podeszłam do przyjaciółki i 

ją wyściskałam.  Do końca dnia wszyscy jedli, pili i się bawili z tej radosnej 

okazji.  

 Po zakończeniu biesiady wraz z Matyldą udałyśmy się do jej pokoju, 

ponieważ następnego dnia czekała nas kolejna uroczysta kolacja, Matylda nie 

musiała sprzątać kuchni. Położyłam ją spać i poszłam do własnej komnaty. 

        

     
Alicja Siejka 
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Cześć, mam na imię Mikołaj i uczęszczam do Szkoły Podstawowej 

nr 41. Naszym patronem jest król Władysław Jagiełło. Chciałbym 

opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się pewnego słonecznego dnia w 

szkole. 

Podczas gdy pisałem na komputerze 

wypracowanie o moim patronie na konkurs 

historyczny, miała miejsce pewna fantastyczna 

przygoda. Kiedy wystukałem na klawiaturze datę 

koronacji króla, nagle zgasł mi ekran komputera. Na 

jego czarnym tle pokazał się ogromny niebieski napis 

1386. Próbowałem go wyłączyć, ale coś mnie 

oślepiło i przez chwilę nic nie widziałem.  Gdy 

odzyskałem wzrok, zobaczyłem przed sobą tabliczkę z napisem:  

DWÓR WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY 

Przy bramie spotkałem straż królewską, która zaprowadziła mnie do 

środka. W drzwiach zauważyłem króla. Przywitał mnie on bardzo 

serdecznie i zaprosił do stołu. Właśnie podawano obiad, czyli cenę. Na 

stole znajdowały się wszelkiego rodzaju mięsa: wołowina, wieprzowina, 

trznadle oraz pardwy z gruszkami. Z dodatków przyniesiono jedynie 

kaszę.  

- Królu, czy służba poda również ziemniaki? – 

zapytałem, bo nie lubię kaszy. 

- Słucham??? Czy to jakaś nowa odmiana mięsa? - 

odpowiedział Jagiełło. 

- Upsss…, przecież oni nie znali jeszcze ziemniaków – 

przypomniałem sobie z lekcji historii – w Europie pojawiły się dopiero w 

XVI wieku. 
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- Nie przejadaj się, bo potem podadzą pierogi z serem – powiedział władca 

– to moja ulubiona potrawa. 

- Przepraszam, a gdzie jest królowa Jadwiga? – zapytałem.  

– Królowa nie lubi litewskiej kuchni – odrzekł Jagiełło – ma osobistego 

kucharza i jada oddzielnie. 

Gdy usiadłem, król powiedział, że jutro ma 

koronację i zapytał mnie, czy nie zechciałbym pomóc 

mu w przygotowaniach. Stwierdziłem, że bardzo 

chętnie mu pomogę w wybraniu i przygotowaniu 

odpowiednego konia. Poszliśmy do królewskiej stajni. Dotarliśmy na 

miejsce, przywitał nas mężczyzna z długimi wąsami. Jagiełło wybrał konia 

arabskiego, który mu się bardzo podobał, ale ja poleciłem mu rumaka 

szlachetnej półkrwi. Król Władysław powiedział, że mój wybór jest dobry, 

ponieważ wykazałem się wiedzą na temat różnych ras koni. Gdy już 

wybraliśmy wierzchowca i dotarliśmy do zamku, rozpoczęły się 

przygotowania do jutrzejszej uroczystości. 

Kolejnego dnia ruszyliśmy do Katedry Wawelskiej. Przed ołtarz 

wyszedł Arcybiskup Bodzanta, który miał koronować Jagiełłę. Gdy 

zaczęła się ceremonia i arcybiskup zakładał koronę władcy, odpadł z niej 

jeden kryształ i wylądował pod moimi nogami. Podniosłem go i na ręce 

poczułem lekką wibrację, a po chwili znalazłem się na krześle w klasie. 

Spojrzałem na komputer, działał normalnie. W tym momencie nauczycielka 

zapowiedziała kolejny konkurs o odkryciu Antarktydy, czyli czasy 

Amundsena. 

- O nie!! -  jęknąłem do kolegi z ławki – ja nie jestem pingwinem! 

Po konkursie wróciłem do domu i opowiedziałem mamie o mojej 

przygodzie, ale ona pomyślała, że to od tego siedzenia przed telefonem i 

komputerem.  

Tylko dlaczego w kieszeni moich spodni był królewski kryształ… 

 

 

 

Mikołaj  Podrażka 
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Jest ranek, a ja budzę się w pokoju rodem z obrazu Matejki, sam jestem 

ubrany w tunikę zwaną żupanem. Straszne. Zacząłem się zastanawiać, co ja tu 

robię. Prawdopodobnie to jest sen, a zawsze chciałem chociaż na jeden dzień 

przenieść się do czasów dawnej Polski - cóż, sen musi mi wystarczyć. 

- Wstawaj, musisz iść na lekcje fechtunku! - zakrzyknęła moja matka, która 

była ubrana w dwuwarstwową suknię charakterystyczną dla tamtych czasów. 

- Dobrze, gdzie mam iść? - pytam. 

- Na arenę, masz tu kilka monet na powóz. 

 - Muszę przejść przez dziedziniec. 

Jestem w budynku w kształcie kwadratu, z dziurą w środku, pewnie ten 

środek to dziedziniec. Ach, czuję świeże powietrze, którego raczej się nie 

znajdzie w pełnym smogu współczesnym Krakowie.  

Schodzę po schodach na dół i przez drzwi wchodzę na dziedziniec. Stojący tam 

nauczyciel powiedział, że mam iść na arenę, bo znam umiejętności, widać, że 

odziedziczyłem je po ojcu szlachcicu, świetnym fechmistrzu.   

- Chyżo idźże, nie ma czasu do stracenia! - usłyszałem krzyczącego na mnie 

nauczyciela. 

Wskoczyłem do powozu. Dałem mu jedną z monet, żeby mnie zawiózł na arenę 

pod zamkiem. Nie było tam zbyt wielu osób. Jakiś mężczyzna krzyknął do 

mnie, że mam biec do zamku, ponieważ wojska krzyżacko-liwońskie oblegają 

Kowno, i że będę niedaleko obleganej fortecy, bo w Wilnie stoją wojska 

Nowogrodu, polskiego lennika Nowogrodu i Chorągiew Mazowiecka 

wystawiona przez Księcia Janusza, naszego wasala. Powiedział, że jestem 

wystarczająco dorosły, żebym mógł sobie znaleźć rycerza, któremu mógłbym 

giermkować. Pobiegłem najszybciej, jak mogłem, by stawić się na miejsce 
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przygotowań pod zamkiem.  

Zostałem przydzielony do Jana Farureja z Garbowa, u którego miałem 

pod opieką konie taborowe. Władca Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego 

postanowił wyruszyć z armią, zostawiając Kraków z nielicznym garnizonem. 

Marsz trwał wiele dni, nim dotarliśmy do Wilna. Ledwie zipałem ze 

zmęczenia - pobudka przed świtem i zaprzęganie koni do wozów, potem 

wielogodzinny marsz z krótkimi przerwami. Z każdym dniem obóz stawał się 

coraz większy, codziennie dołączały do nas kolejne oddziały. Największe 

wrażenie zrobili na mnie dragoni z chorągwi łowickiej, przyodziani w kolorowe 

stroje z piórami w czapkach - bił od ich wyglądu majestat. W dzień, w którym 

łowiczanie przybyli, położyłem się spać długo po zachodzie słońca, bo 

słuchałem pieśni skalda opowiadających dzieje cnotliwych rycerzy. 

Gdy przybyliśmy na wileńskie pola, widać było setki zakutych w stal 

konnych wojowników, jak i bezkresne morze litewskiej lekkiej konnicy, która 

cały czas nękała Krzyżaków, zmuszając ich do ciągłego wystawiania warty. 

Następnego dnia rano zostaliśmy przydzieleni do oddziałów, których 

celem było oflankowanie braci zakonników i uderzenie na chorągiew lipawską, 

która wykazała się wielkim okrucieństwem wobec rdzennych mieszkańców 

Inflantów. 

Gdy wyszliśmy z lasu, miałem 

niepowtarzalną okazję zaszarżować 

wraz z kwiatem polskiej szlacheckiej 

ciężkiej konnicy. Mimo że Szpitalnicy 

byli przygotowani do ataku, ich obrona 

pękła jak bańka mydlana pod naporem 

polskiej nawałnicy. Ostatnią rzeczą, 

którą poczułem, była niemiecka lanca 

przedzierająca się przez moje wnętrzności.  

Obudziłem w swoim pokoju zlany potem. To był tylko niezmiernie długi 

sen. 

 Przemysław Mazowiecki 


