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Některá historická literatura se zmiňuje o Vladislavu Lokýtkovi až ve 14. století v souvislosti s událostmi v Polsku po smrti Václava III (1306). Přesto by se nemělo zapomenout na jeho politickou dráhu na konci 13. století.
Polsko bylo ve 13. století značně rozdrobené. Jedním z knížectví, bylo Mazovsko.  Patřilo k oblastem málo rozvinutým. Mazovsko muselo chránit ostatní polské země před útoky Prusů, Jatvěgů a Litevců. Do roku 1247 vládl v Mazovsku, Kujavsku, Łęczycku, Konrád I. Po jeho smrti se země rozdělila mezi jeho syny: Boleslava (Mazovsko) a Kazimíra (Kujavsko a Sieradzsko). Nejstarší Kazimírův syn Lešek Černý dostal ještě za života svého otce jako úděl sieradzské knížectví. Po Kazimírově smrti roku 1267 se dostalo i na ostatní syny. Jižní Kujavsko připadlo Vladislavovi (tehdy mu bylo asi šest nebo sedm let), pro malou postavu zvanému Lokýtek a Kazimírovi. Severní Kujavsko obsadil Siemomysl. Tak se ještě malý Vladislav asi poprvé dostal do „vysoké politiky“.
	První snaha sjednotit Polsko pocházela od Vladislavova bratra, Leška Černého. Roku 1279 byl dosazen na královský trůn, čímž došlo k politickému spojení Malopolska a středního Polska (Sieradzsko a část Łęczycka). Po Leškově smrti (1288) byl na krakovský trůn povolán slezský kníže Jindřich IV Probus, vychovaný na pražském dvoře Přemysla Otakara II. Svoje sjednocovací úsilí opíral zejména o Vratislav. Vedl dlouholetý spor s církví, který vyhrál. Probus získal Kladsko (1278), od Braniborců vykoupil zemi Krosenskou (1279) a přechodně obsadil zemi Wieluňskou při horní Vartě. Dále chtěl směřovat do Malopolska. Narazil zde ale na odpor malopolských rytířů a velmožů, jejichž kandidátem na trůn byl plocký kníže Boleslav a později kujavský kníže Vladislav Lokýtek. Vypukla domácí válka. Přestože Lokýtek s ruskou podporou dobyl Krakov (1289), Probus jej odtud vytlačil do Sandoměřska. Brzy na to ale Jindřich IV. zemřel (1290). Nastaly zajímavé politické tahanice o jeho dědictví. Podle závěti mělo Vratislavsko připadnout hlohovskému Jindřichovi, Malopolsko velkopolskému Přemyslovi II. Kladsko se mělo vrátit českému králi Václavovi II. Český král ale uplatňoval nároky na celé dědictví. Rozhodoval proto římský král Rudolf, Václavův tchán. Roku 1290 ustanovil, že všechna léna uprázdněná smrtí Jindřicha IV. mají připadnout českému králi. Krakovsko pak podle závěti obsadil velkopolský Přemysl II., který se tituloval dux Poloniae et Cracoviae. Sandoměřsko držel nadále Lokýtek. Na jaře 1291 obsadilo české vojsko Krakov. Lokýtek se ale za podpory Uher nevzdal a nadále držel Sandoměřsko. Odpor Vladislava Lokýtka zlomil Václav II. až v roce 1292 vojenskou mocí, při čemž při něm stála velká koalice Lokýtkových příbuzných, polských knížat (bytonský kníže Kazimír, těšínský Měšek, opolský Bolek a ratibořský Přemek) a hnězdenského arcibiskupa Jakuba Świnka. Vladislav Lokýtek kapituloval a přijal od Václava své rodové úděly (část Kujavska a Sieradzsko) v léno. Ale ani nadále nebyla politická situace v Polsku jednoduchá. 
	Největším soupeřem českého krále v boji o polskou korunu byl velkopolský kníže Přemysl II. Ten se dokonce roku 1295 stal polským králem.  Rok na to byl ale zavražděn. Po jeho smrti si velkopolští velmoži a rytíři zvolili za knížete vždy odbojného Vladislava Lokýtka. Konkurentem mu byl hlohovský kníže Jindřich, který podle závěti Přemysla, měl zdědit polské království. V čele království tedy stáli dva soupeřící Piastovci. V roce 1297 přijal Vladislav 5000 hřiven stříbra a uznal práva krále Václava II. na Krakovsko a Sandoměřsko. Vzdal se tak nároků na tyto země. I tak ovšem zůstal nejmocnějším polským knížetem (dux regni Maioris Poloniae). V tu dobu začal hlohovský kníže Jindřich kout pikle s církví proti Lokýtkovi. Za podpory arcibiskupa a vratislavského biskupa chtěl vyhnat Lokýtka z Velkopolska a Pomoří. Neměl ale nějak zdrcující převahu a tak se válka prodlužovala na úkor správy polského království, které pozvolna chátralo. Vladislavovo vnitropolitické postavení se nadále zhoršovalo. Města jej nařkla z nedůsledného potlačování rozrůstajícího se lupičství a křivd. Celé situace chtěl využít Václav a v tomto postupoval hned dvěma směry. Za prvé mu zadlužený Lokýtek přísahal, že přijede o vánocích do Prahy a odevzdá mu všechny své země, aby je od Václava přijal zpět jako léno Českého království. Toto Lokýtek nesplnil. A za druhé se Václav snažil využít sňatkové politiky. Panstvo a duchovenstvo velkopolské mu nabídlo sňatek s dcerou polského krále Přemysla II, Alžbětou Rejčkou (Ryksou). Václav souhlasil a hned měl dva důvody zmocnit se Polska. V létě 1300 vyrazil na válečné tažení. Lokýtek se dostal do nezáviděni hodné situace. Opustila jej velkopolská šlechta, která v něm nenašla dost silného panovníka, který by sjednotil Polsko a konsolidoval poměry. Navíc na něj poznaňský biskup Ondřej uvalil klatbu. Lokýtkovi posléze nezbylo nic jiného, než uprchnout do ciziny. Václav II. neměl s obsazením Polska potíže a v témže roce byl arcibiskupem Jakubem korunován na polského krále. Od té doby užíval Václav titul „Dei gratia Bohemiae et Poloniae rex“.
	Vladislav Lokýtek se do „hry“ vrátil až po smrti Václava roku 1305. V emigraci našel podporu papeže a uherských magnátů. Už v roce 1305 obsadil Sandoměřsko. Jeho expanzivní politika tím ale nekončila. Naopak. Na jaře 1306 obsadil s uherskou pomocí krakovský Wawel. Václav III. se proto vydal na vojenské tažení proti Lokýtkovi. V Olomouci byl ale 4. srpna 1306 zavražděn. Tím se ovšem situace nezjednodušila. Nový český král Rudolf Habsburský si vzal za manželku vdovu po Václavovi II, Alžbětu Rejčku. Dělal si proto nároky na titul polského krále. Svoji moc v Polsku však nedovedl fakticky realizovat. V roce 1307 zemřel. Polsko se opět rozdrobilo. Nadešel ale čas k jeho sjednocení. Tyto tendence vycházely z Velkopolska ovládaného hlohovským knížetem Jindřichem a Malopolska ovládaného od roku 1306 Lokýtkem. Tak se tito dva staří soupeři opět setkali. Lokýtek měl ale i v Malopolsku řadu nepřátel. Stál proti němu  především krakovský biskup Jan Muskata. Lokýtkovi se jednu dobu podařilo biskupa vytlačit do Slezska a církevní soud jej dokonce suspendoval. Vzápětí na to Lokýtek Muskatu uvěznil. Biskup však našel oporu v papežském legátovi kardinálu Gentilisovi. Ten zrušil rozhodnutí církevního soudu a dosadil Muskatu zpět do funkce. Na Lokýtka uvalil klatbu. 
	Další potíže nacházel Vladislav ve východním Pomoří, které spravovala nepřátelská velmožská rodina. Lokýtek se sice pokusil omezit její moc, ale v tu chvíli uzavřela rodina tajnou dohodu s braniborskými markrabaty Valdemarem a Otou. Braniboři obsadili roku 1308 město Gdaňsk. Hrad se ale bránil pod velením Lokýtkova přívržence, soudce Bogusza. Lokýtek mu  neposlal vojenskou pomoc a proto se soudce obrátil na křižáky. Ti situace dokonale využili. Vyhnali Branibory, ale také polskou posádku z hradu. Zmocnili se celého města. Odtud posléze obsadili celé Pomoří. Polsko tak na půl druhého století ztratilo přístup k moři! Velmistr řádu německých rytířů si dokonce přenesl své sídlo z Benátek do Malborku. Vladislav neměl dost sil, aby křižáky porazil a vyhnal. Pod vládou Vladislava Lokýtka zůstalo Malopolsko s Łęczyckem, Sieradzskem a částí Kujavska. 
	Krakovský biskup spřádal další intriky, jejíchž cílem bylo sesazení Vladislava z krakovského trůnu a dosazení na jeho místo českého krále Jana Lucemburského. Roku 1311 vyvolal povstání krakovského a sandoměřského patriciátu. Proti povstalcům musel Vladislav bojovat téměř rok. Nakonec ale dobyl Krakov. Další vůdce povstání, krakovský fojt Albert, byl vyhnán. Vladislav následně učinil patřičné kroky, aby omezil vliv a odbojnost Krakova: místo dědičného fojta obsadil na králi závislým úředníkem, odňal městu právo soudit šlechtu pro činy spáchané ve městě a nahradil němčinu v městských knihách latinou. 
	V roce 1314 se Lokýtkovi povedl významný skutek. Spojil Malopolsko s Velkopolskem. Podařilo se mu to až po smrti věčného soupeře Jindřicha Hlohovského (zemřel 1309). Jeho synové nebyli v zemi příliš oblíbení. Nově vzniklý polský stát zahrnoval Velkopolsko se zemí Sieradzskou, Łęczyckou a celým Kujavskem a Malopolsko. Mimo hranice zůstalo Slezsko, Mazovsko a Pomoří. Vladislav Lokýtek se stal panovníkem evropského formátu. Začal se zajímat o královskou korunu. Nadbíhal papeži. Smířil se dokonce s biskupem Muskatou a souhlasil se vznikem inkvizice v Polsku (zejména proti valdenským).  Papež Jan XXII ale otálel s vyslovením souhlasu. Ve hře totiž byli také Lucemburkové, které by si udělením souhlasu zřejmě znepřátelil. Vladislav Lokýtek nakonec dosáhl svého a 20. ledna 1320 byl polským metropolitou v Krakově korunován na krále. Po několika letech uznal korunovaci i papež.  Proto se rok 1320 považuje za konec feudální rozdrobenosti Polska, které se přes vnější tlaky nepřátel (Braniboři, německý řád) sjednotilo. Tím problémy nekončily. Na polsko doráželi křižáci, podporovaní Janem Lucemburským a tyto boje přivedly Polsko na pokraj kolapsu. Pomoc mohlo Polsko hledat v dynastických aliancích, podpořených sňatkovou politikou. Spojence nalezl Lokýtek v uherském Karlu Robertovi, který si roku 1320 vzal za ženu Lokýtkovu dceru Alžbětu. Vladislav navázal přátelský styk také se sousední Litvou, u které hledal pomoc proti křižákům. Roku 1325 se polský kralevic Kazimír oženil s dcerou knížete Gedymína. 
Vladislav Lokýtek zemřel roku 1333, v době, kdy boj s všudypřítomnými nepřáteli nebyl ještě rozhodnut. Někteří vyčítají Lokýtkovi jeho živelnost a nediplomatickou přímočarost, jiní jej připodobňují ke svému soupeři Janu Lucemburskému. Faktem zůstává sjednocení Velkopolska a Malopolska, které dalo za vznik novému státu.
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