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KAZIMIERZ III WIELKI 

 

                   
                                                           Insygnia Króla Kazimierza III Wielkiego 

 
 

Kazimierz III Wielki wywodził się dynastii  Piastów. Urodził się  30 IV 1310, 

zmarł 5 XI 1370 w Krakowie - KRÓL POLSKI 

Był najmłodszym synem Władysława Łokietka  

i Jadwigi Kaliskiej 

Po śmierci ojca w 1333 roku Kazimierz koronował się na króla Polski. 

 

 

WAŻNE DATY 

 

30 IV 1310 - urodził się w Krakowie 

1325 - ożenił się z księżniczką litewską, Aldoną 

1331 - został namiestnikiem w Wielkopolsce, na Kujawach i w ziemi sieradzkiej 

1333 - został królem Polski 

1340 - zajął tereny Rusi Halickiej i Włodzimierskiej 

1343 - pokój z Zakonem Krzyżackim w Kaliszu 

1348 - pokój w Namysłowie z państwem czeskim 

1364 - wydał akt fundacyjny uniwersytetu w Krakowie 

1369 - adoptował wnuka, Kazimierza IV Słupskiego 

5 XI 1370 - zmarł w Krakowie 

 



 
 

 

ORGANIZACJA PAŃSTWA 

 

1. Zarządzanie poszczególnymi ziemiami  pozostawił starostom, wybieranym 

z grona najbardziej zaufanych ludzi. Starostowie stali na czele wojsk danej 

ziemi i sprawowali zarząd nad grodami. 

2.  Najważniejszymi urzędnikami byli: kanclerz, podkanclerz, podskarbi. 

Najbardziej zaufani urzędnicy tworzyli radę królewską. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Pieczęć Kazimierza Wielkiego 



 
 

 

GOSPODARKA I SKARB 

1. Wprowadził jednolitą monetę zwaną groszem polskim lub krakowskim 

2.  Wszystkich poddanych obciążono jednolitym podatkiem zwanym 

poradlnym. 

3.  Chronił polskich kupców, zwalniał od płacenia ceł. 

4.  Wprowadził przymus drogowy i prawo składu – kupcy musieli wędrować 

szlakami wyznaczonymi przez króla. 

5.  Popierał rozwój górnictwa. W dobrach królewskich znajdowały się 

kopalnie srebra, ołowiu i soli. 

6.  Ważną część dochodu króla stanowiły żupy solne w Bochni i w Wieliczce. 

Król wprowadził urząd żupnika. 

 

 

Grosz krakowski 

 

 

 



 
 

BUDOWNICTWO 

 

„ Zastał Polskę drewniana  

a zostawił murowaną” 

 

1. Kolonizowano  nie zasiedlone dotychczas dobra królewskie tzw. 

królewszczyzny. Lokowano tam wsie i miasta. Założono prawie 

100 nowych miast. 

2.  Król popierał rozwój miast nadając im przywileje. 

3.  Król nakazywał budować drogi i mosty. 

4.  Król fundował kościoły, m.in.. Kolegiatę w Wiślicy, kościoły w 

Stopnicy, Niepołomicach, Szydłowie. 

5.  Rozbudował system obronny kraju, budując zamki lub otaczając 

miasta murami obronnymi. 

 



 
 

 

 

„ Zastał Polskę drewniana  

a zostawił murowaną” 

 

    

Zamek w Będzinie                                 Zamek w Chęcinach 

 

 

              

Zamek w Niepołomicach                               Zamek  Łęczycy 

 



 
 

 

KULTURA I OŚWIATA 

 

 Jedną z największych zasług Kazimierza Wielkiego było ufundowanie w 1364 r     

Akademii Krakowskiej. Uczelnia była wzorowana na uniwersytetach                       

w Bolonii i Padwie, lecz zastosowano także schematy znane z Neapolu. Król 

Polski chciał przede wszystkim, aby nowa szkoła kształciła prawników, którzy 

mogliby pokierować i wzmocnić administrację państwową. Uczniowie 

Akademii mieli wiele przywilejów, takich jak zwolnienie z ceł i opłat. 

 

 

 

Dziedziniec Collegium Maius Akademii Krakowskiej 

 

 



 
 

 

PRAWODAWSTWO 

 

1. Uporządkował prawa. Spisano osobne statuty dla Małopolski                        

i Wielkopolski. Statut wielkopolski wydany został w Piotrkowie, 

następny dla Małopolski został wydany w Wiślicy. 

2.  Powołał Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego dla rozstrzygania spraw 

związanych z zakładaniem miast i wsi na prawie niemieckim.  

 

 

 

 

Pieczęć Kazimierza Wielkiego 

 

 



 
 

POLITYKA ZAGRANICZNA 

 

1. W 1343 roku w Kaliszu król Kazimierz zawarł z Zakonem Krzyżackim 

pokój na mocy, którego Polska odzyskiwała Kujawy i Ziemię 

Dobrzyńską. 

2.  Nieudane próby przyłączenia Śląska do Polski. W 1335 roku, na zjeździe 

w Wyszehradzie zawarto pokój między Polską a Czechami, w którym Jan 

Luksemburski zrzekł się praw do polskiej korony w zamian za uznanie 

jego zwierzchności nad Śląskiem. 

3.  Przyłączył do Polski Ruś Halicką z miastami: Lwów, Halicz, Przemyśl, 

Włodzimierz. 

4.  W 1364 król zorganizował zjazd w Krakowie europejskich władców: 

cesarza niemieckiego i króla Czech, króla Węgierskiego, króla Danii, 

króla Cypru i wielu książąt. Dla królewskich gości wielką ucztę urządził 

Wierzynek. 

 

 Bronisław Abramowicz, Uczta u Wierzynka (obraz z 1876 r.) 

 



 
 

W ostatnich latach rządów państwo Kazimierza Wielkiego zaczęto określać 

Koroną Królestwa Polskiego. 

Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku. Był ostatnim władcą Polski z rodu 

Piastów. Nie pozostawił po sobie męskiego potomka. Zgodnie z wcześniej 

zawartymi układami tron Polski przeszedł w ręce króla węgierskiego – 

Ludwika. 

Króla Kazimierza określono „Wielkim królem”, biorąc pod uwagę jego 

dokonania na polu gospodarczo- społecznym. 

 

 

CIEKAWOSTKI 

Przydomek „Magnus” (z łaciny tzn. „wielki, duży, ogromny, pokaźny, 

rozległy”) nie występuje w źródłach współczesnych Kazimierzowi. Nie znał go 

jeszcze Jan Długosz, działający w XV wieku. Przydomek został po raz pierwszy 

odnotowany dopiero w roku 1496 w Metryce Koronnej, księga 17, k. 144. Mógł 

jednak zostać tam użyty w znaczeniu „wiekowy, stary”. Z całą pewnością w 

znaczeniu „Wielki” użyto go w Statutach Łaskiego w 1505 lub 1506 roku[143]. 

Źródła nie są zgodne także co do liczby porządkowej króla. Występuje on jako: 

 Kazimierz I, gdyż był pierwszym królem o tym imieniu – tak też był 

numerowany na monetach bitych przez siebie, 

 Kazimierz II – jako następny w kolejności Kazimierz po panującym w całym 

kraju Kazimierzu Odnowicielu, 

 Kazimierz III przy uwzględnieniu panującego w Krakowie Kazimierza 

Sprawiedliwego. 

Ta ostatnia propozycja zyskała największe uznanie historiografii. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_%C5%81askiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#cite_note-186
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_II_Sprawiedliwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_II_Sprawiedliwy


 
 

Na cześć naszego Partrona został napisany Hymn Naszej Szkoły: 

 

HYMN SZKOŁY 

1 ZWROTKA  

Niech umysł nasz jak lotny ptak ponad przeciętność się wzniesie. I obierze 

mądrości szlak wysoko słowa te niesie.  

REFREN  

Szkolny wiek, to ważny czas. Nieśmy szkoły sztandar nasz(2x). Maszerujmy 

wiedzy torem, Patrona naszej szkoły wzorem. By z  melodią tego pochodu 

tworzyć przyszłość polskiego narodu.  

2 ZWROTKA  

Wzorem Kazimierza Wielkiego, wiemy jak ważna jest nauka, dlatego każdy             

z zapałem wiedzy w tych murach dziś szuka. 

REFREN 

 Szkolny wiek to ważny czas.  nieśmy szkoły sztandar nasz (2x). Maszerujmy 

wiedzy torem, Patrona naszej szkoły wzorem. By z melodią tego pochodu 

tworzyć przyszłość polskiego narodu.  

3 ZWROTKA  

Mistrzem naszym jest ten król, co Akademię w Krakowie wzniósł, więc 

przyrzekamy na jego cześć, koronę wiedzy dumnie nieść.  

REFREN 

 Szkolny wiek to ważny czas. Nieśmy szkoły sztandar nasz (2x).  Maszerujmy 

wiedzy torem, Patrona naszej szkoły wzorem. By z melodią tego pochodu 

tworzyć przyszłość polskiego narodu. 

 

 



 
 

 

 


