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• Wielki książę litewski Władysław Jagiełło przyjął chrzest,  poślubił 
królową polską Jadwigę, rok później został koronowany na króla 
Polski. Zapoczątkował unię personalną Korony i Litwy. 

• Założyciel dynastii Jagiellonów.

• W toruoskim poczcie nie ma portretu Jadwigi.

Dynastia Jagiellonów!



Władysław Warneoczyk - Po śmierci ojca Władysława Jagiełły został koronowany 
w wieku 10 lat na króla Polski. Mając 20 lat brał udział w bitwie z Turcją, w czasie 
której zginął.  

Odszukaj pięd różnic.
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Kazimierz Jagiellooczyk po śmierci brata
Władysława Warneoczyka został królem. Miał 
trzynaścioro dzieci. Trzech synów: Jan, Aleksander i   

Zygmunt było królami Polski. Odszukaj ich.
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Mieszkaocy Torunia okazywali przywiązanie i wiernośd królom. Władcy 
wielokrotnie odwiedzali miasto. W czasie częstych wizyt monarchów, Toruo 
stawał się centrum wielkiej polityki. Król wraz z dworem zamieszkiwał w 
komnatach Ratusza Staromiejskiego. Kazimierz Jagiellooczyk odwiedził Toruo aż 

16 razy – najwięcej razy spośród polskich monarchów. Łącznie w ratuszowej izbie 
mieszkał 1 rok i 2 miesiące.
Jego syn Jan Olbracht gościł w Toruniu trzy razy. Przebywał w ratuszu około 6 miesięcy. 
Ostatnia jego wizyta w 1501 roku była związana z trudnymi rokowaniami 
prowadzonymi z zakonem krzyżackim. Sytuacja była napięta, wojna wisiała na włosku. 
14 czerwca król zachorował – uległ paraliżowi i stracił mowę. Po trzech dniach Jan 
Olbracht zmarł w Ratuszu Staromiejskim. 29 czerwca kondukt żałobny wyruszył do 
Krakowa. Po miesiącu dotarł do stolicy, gdzie trumna z zabalsamowanym ciałem króla 
została złożona na Wawelu. W Toruniu pozostało serce króla Jana złożone do urny, 
którą wmurowano w kościele farnym św. św. Janów. 
W jakiej komnacie zmarł Jan Olbracht?                    W odszukaniu odpowiedzi pomoże Tobie link:

http://www.toruntour.pl/4877/historyczne-wnetrza-ratusza-staromiejskiego-torun
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Zygmunt Stary przebywał w Toruniu łącznie 13  miesięcy. W czasie pobytu w 1520 roku 
otrzymał wiadomośd o narodzinach następy tronu. W kościołach odprawiono uroczyste 
msze dziękczynne. Przed Dworem Artusa wystawiono beczki z piwem gdaoskim oraz 
rozpalono sztuczne ognie. 

Jak miał na imię syn Zygmunta Starego? 

Poszukaj o nim trochę wiadomości!
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Zapraszamy za tydzieo!
Przygotujemy dla Was 
następne zagadki dotyczące
toruoskiego pocztu królewskiego.
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