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OSTATNI Z RODU PIASTÓW - KAZIMIERZ WIELKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwcrf_vq77U   - Kazimierz III Wielki cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=iyYUyrkDesY  - Kazimierz III Wielki cz.2 

https://www.youtube.com/watch?v=zGoRd7eYJfw - Kazimierz III Wielki cz.3 
 

 

 

 



 

 

Jak naprawdę wyglądał Kazimierz Wielki? 

Miał bujną brodę, a może – gładko ogoloną twarz? Był wysoki i postawny, czy… niższy 
od swojego ojca, Władysława Łokietka? Ostatni Piast na polskim tronie doczekał się 
wielu wizerunków. Czy wiemy, który jest najbliższy prawdy? 

Do naszych czasów zachowały się liczne wizerunki Kazimierza Wielkiego, w tym kilka 
powstałych najprawdopodobniej jeszcze za jego życia lub niedługo po śmierci. Ich twórcy 
mogli zatem widzieć Kazimierza Wielkiego. Zapewne najstarszy jest wizerunek zachowany 
na pieczęci majestatycznej, którą władca posługiwał się już w pierwszych latach panowania. 
Młody król śmieje się na niej, nie ma obfitej brody ani wąsów.  

 

Z brodą czy bez? 

Na nagrobku król ma gęstą brodę i wąsy, a także bujne włosy, które – tak jak broda – ułożone 
są w długie loki. Wyobrażenia władcy z zarostem, choć nie tak obfitym, znajdują się też na 
elementach architektonicznych różnych obiektów, głównie fundowanych przez króla 
kościołów. Najpewniej powstały jeszcze za jego życia. Kamienne wyobrażenia głowy 
Kazimierza Wielkiego zdobią kościół parafialny w Stopnicy (woj. świętokrzyskie). Znajdują 
się na zworniku (w najwyższym punkcie sklepienia) oraz na dawnym antependium – zasłonie 
mensy ołtarza. Głowa króla zdobi ponadto zwornik w kamienicy hetmańskiej na krakowskim 
rynku oraz kolejny – w katedrze w Sandomierzu. 

 

 



Najbardziej znane wizerunki Kazimierza Wielkiego pochodzą jednak z kolegiaty w Wiślicy. 
Tamtejszy zwornik z wyobrażeniem władcy jest wprawdzie nieczytelny, a tablica erekcyjna z 
klęczącym królem pochodzi dopiero z 1464 r., ale w kolegiacie powstał też jego drewniany posąg, 
wykonany prawdopodobnie w latach 70. XIV w., czyli niedługo po śmierci władcy. Na nim także ma 
bujny zarost oraz długie loki. Nosi znaną z innych wizerunków koronę ozdobioną liliami i jest trochę 
nieproporcjonalny – nienaturalnie duża głowa góruje nad niezbyt okazałą resztą ciała. Rzeźba z 
Wiślicy została przeniesiona do Sali Wspólnej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

 

 

Wysoki czy… o wyniosłej postawie? 

Pomiary szkieletu Kazimierza Wielkiego dokonane podczas otwarcia jego grobowca w 1869 
r. wykazały, że mógł mieć nawet 184 cm wzrostu. Prof. Wyrozumski podaje to jednak w 
wątpliwość – pomiary były bowiem niedokładne, raczej szacunkowe. Niezbyt okazały posąg 
z Wiślicy, a także wawelski sarkofag Kazimierza Wielkiego, krótszy od grobowca Łokietka 
aż o 67 cm, każą przypuszczać, że nie był on potężnym mężczyzną. Jan Długosz pisze 
wprawdzie, że król był vir statura elevata, co tłumaczone było jako „mąż wysokiego 
wzrostu”, ale prof. Wyrozumski uważa, że to określenie w rzeczywistości oznacza „męża o 
wyniosłej postawie”, a więc sposób noszenia się władcy, nie zaś jego wzrost. 



Zapomniane początki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co warto wiedzieć o 
uczelni założonej przez Kazimierza Wielkiego? 

 

 

Z krakowską akademią wiązano wielkie plany, ale na dobrą sprawę nigdy nie otworzyła 
ona swoich podwojów. Co przesądziło o upadku uniwersytetu? I co warto wiedzieć o 
tym nieudanym projekcie? 

„Nauk przemożnych perła” (łac. Scientiarum praevalentium margarita). To określenie 
uniwersytetu krakowskiego występujące w wydanym przez króla Kazimierza Wielkiego 
dokumencie fundacyjnym uczelni z 12 maja 1364 roku. 

Oryginał aktu, ukryty w czasie drugiej wojny światowej przed Niemcami, zetlał w wyniku 
działania wilgoci i dziś znany jest tylko z fotografii.  

Pierwszy w dziejach uniwersytet powstał w Bolonii w 1158 roku. Krakowskie studium 
generalne było drugim w Europie Środkowej po uniwersytecie praskim, założonym już w 
1348 roku. 

Ustrój uczelni krakowskiej oparto na wzorcach włoskich. Z Bolonii i Padwy zaczerpnięto ideę 
uniwersytetu jako korporacji studentów, którzy mieli decydować o obsadzie katedr, a także 
wybierać spośród siebie sprawującego nad nimi jurysdykcję rektora. 

Opierając się z kolei na wzorcach państwowego uniwersytetu w Neapolu przewidywano 
częściowe finansowanie uczelni z funduszy królewskich oraz powierzenie nadzoru nad 
poziomem nauczania urzędnikowi państwowemu – kanclerzowi (papież potwierdzając akt 
fundacyjny, przekazał te kompetencje wbrew woli króla biskupom krakowskim). 

Wiele wskazuje na to, że zdołano rozpocząć tylko nauczanie nauk wyzwolonych, będących 
wstępem do dalszych studiów. W zamku na Wawelu znalazła swoją siedzibę medycyna, lecz 
trudno stwierdzić, czy jakiś medyk ukończył tam naukę. 

Po śmierci Kazimierza Wielkiego (5 listopada 1370 roku) uniwersytet, któremu król nie 
zdołał za życia zapewnić wystarczających środków materialnych, zakończył swoją 
działalność.                                                                                                                        
Reaktywował go dopiero Władysław Jagiełło w roku 1400, lecz nowa uczelnia oparta była na 
zupełnie innych, paryskich wzorcach, a struktura ustrojowa i profil kształcenia wiązały ją 
silnie z Kościołem. 



Dlaczego Kazimierz Wielki był nazywany królem chłopów?  

Jan Długosz twierdził, że „królem chłopów” Kazimierza Wielkiego okrzyknięto jeszcze 
za życia. Czy zasłużył na ten osobliwy tytuł?  

Mianem tym według przekazu Roczników Jana Długosza szlachta określała króla Kazimierza 
Wielkiego (1310–1370) i bynajmniej nie było to w szlacheckich ustach określenie królowi 
przychylne.  

Kazimierz Wielki, realizując ogromny program przebudowy państwa, prowadził przemyślaną 
politykę wobec każdego ze stanów składających się na ówczesne społeczeństwo. Inicjował i 
popierał osadnictwo na prawie niemieckim, dającym chłopstwu wiejski samorząd, okres tzw. 
wolnizny, czyli zwolnienia z ciężarów feudalnych na czas potrzebny do zagospodarowania 
się, oraz mobilizującą do podnoszenia wydajności i wciągającą gospodarstwo kmiece do gry 
rynkowej opłatę na rzecz pana w formie czynszu pieniężnego. 

W wydanych przez siebie statutach król starał się uregulować stosunki między kmieciem a 
panem, w tym będącą najczęstszym źródłem konfliktów kwestię prawa kmiecia do 
opuszczenia wsi. Postanowienia królewskie, godząc interesy ekonomiczne obu stron, 
zabezpieczały wspólnotę wiejską przed samowolą szlachty, pozwalając całej gromadzie 
przenieść się gdzie indziej,          

Wedle słów kronikarza, „kmiecie i osadnicy zależni od rycerzy i szlachty, ilekroć byli 
uciskani przez swoich panów i dziedziców, znajdowali u króla pewną opiekę. Wstawiał 
się za nimi i surowo zabraniał ich krzywdzić, tak, że nikt, nawet wpływowy i bogaty 
możnowładca nie miał odwagi być okrutnym, przykrym i niesprawiedliwym wobec 
swoich kmieci, bo król każdemu za jego występny czyn i przewinienie wymierzał 
odpowiednią karę” 

 

 

 W latach nieurodzaju Kazimierz Wielki rozdawał wieśniakom zboże ze spichrzy królewskich oraz 

organizował roboty publiczne.  



KRÓL CHŁOPÓW  - Legenda 

 

Był to już wieczór, gdy od strony Woli Zabierzowskiej w kierunku Niepołomic szedł człek jakiś w 
chodakach drewnianych, kapeluszu słomkowym i koszuli na plecach nie jeden raz już łatanej. Widząc 
przy drodze duży dom drewniany wstąpić postanowił o kromkę chleba i kubek wody poprosić, bo 
droga go jeszcze długa czekała. Gospodarz akurat do wieczerzy zasiadł, gdy wszedł przybysz -Chleba 
chcesz człeku, a samego czyli może i z pętem kiełbasy? - Kiełbasa to zbytek ogromny, ale jeśli 
częstujesz panie, to rad go przyjmę. Lecz gospodarz roześmiał się tylko, wziął pęto do ręki i zjadł całe 
na oczach wygłodniałego. Jeszcze za plecami odchodzącego śmiał się z niego i w głos mu urągał. 
Szedł tedy dalej, nasz ubogi podróżnik, noc ciemna już zapadła, więc w borze pod topolą się położył i 
usnął. O świcie obudził go mały chłopiec, który na  pobliskiej polanie świnie pasł. Do domu swego go 
zabrał, gdzie ojciec chociaż nie nazbyt rad z tej wizyty chleba mu nie odmówił, a nawet żuru 
kwaśnego nalał do garnuszka. Przyznał się w rozmowie, że za tydzień w tym oto domu święto wielkie 
być miało, bo chrzciny dziesiątego najmłodszego syna wyprawia. Podziękował na koniec żebrak za 
gościnę i do miasta ruszył czym prędzej. Minęło dni siedem, gdy o świcie do wsi kareta królewska 
zajechała, dworzan też nie mało przybyło i szlachty. Kucharz królewski pieczyste przyrządził i uczta 
rozpoczęła się jakiej w okolicy jeszcze nie widziano. Od tej pory w domu tym za litościwe serce jego 
mieszkańców bieda już nigdy nie zagościła, bo wędrowiec królem Kazimierzem się okazał, który od 
tego zdarzenia "królem chłopów" był nazywany. 

 

  

   

 



Czy Kazimierz Wielki rzeczywiście „zastał Polskę drewnianą a zostawił 
murowaną”? 

Skąd pochodzi słynne powiedzenie, według którego król Kazimierz Wielki „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?  

Popularne powiedzenie odnoszące się do króla Kazimierza Wielkiego,  oparte jest na 
fragmencie charakterystyki władcy, zamieszczonej w Rocznikach Jana Długosza. Kanonik 
krakowski pisał z perspektywy stu lat o ostatnim Piaście na tronie polskim: 

Taka wielka tkwiła w nim chęć uświetnienia i wzbogacenia Królestwa Polskiego, że 

podejmował bardzo trudne i znaczne wydatki na budowę murowanych kościołów, zamków, 

miast i dworów, dokładając wszelkich starań, by Polskę, którą zastał glinianą, drewnianą i 

brudną, zostawił murowaną i nadał jej wielki rozgłos, co mu się też i udało. On też obudził w 

Polsce u wszystkich zapał do wznoszenia murowanych budowli.  

Zweryfikowany przez historyków katalog wzniesionych za panowania wielkiego króla 
fortyfikacji obejmuje co najmniej 23 systemy murów miejskich oraz od trzydziestu kilku 
do nawet – według niektórych – blisko 60 zamków. Większość z nich została wzniesiona 
na szczególnie narażonych na działania wojenne w tamtym okresie południowo-zachodnich 
(np. jurajskie „Orle Gniazda”) i południowo-wschodnich rubieżach Królestwa. 

Poczesne miejsce w podjętym przez monarchę dziele fortyfikacji Polski zajmuje zamek na 
Wawelu, gdzie za panowania Kazimierza wzniesiono zapewne m.in. zachowane do dziś 
baszty Jordankę i Lubrankę oraz rozpoczęto przebudowę rezydencji królewskiej w stylu 
gotyckim. 

 

 

 

 

 



Ciekawa  historia:                                                                                                                                                                                       
„Jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"  

 

 

Był taki władca w dziejach Polski, o którym mówi się, że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną". Tym władcą był Kazimierz III Wielki. 

Zaledwie 23-letni Kazimierz objął tron w 1333 roku, po śmierci swego ojca, Władysława Łokietka. 
Polska w tamtym czasie nie liczyła się zbytnio na arenie międzynarodowej, dlatego nowy król 
postawił sobie za główny cel wzmocnienie kraju.  

W ciągu prawie 40 lat panowania tego władcy terytorium Polski powiększyło się niemal trzykrotnie, a 
kraj znacznie się umocnił. Zreformowano administrację i prawo, a także zyskano kontrolę nad 
największymi szlakami handlowymi. Dzięki temu rozkwitł handel w całym kraju, a królewski skarbiec 
wciąż się zapełniał. Powstało również wiele nowych miasteczek i wsi, dzięki czemu Polska coraz 
bardziej się zaludniała.  

W 1364 roku król założył Akademię Krakowską, czyli dzisiejszy Uniwersytet 
Jagielloński. Wzorowana na Uniwersytecie Bolońskim uczelnia była drugą uczelnią wyższą w tej 
części Europy. Umożliwiła zyskanie wyższego wykształcenia bez konieczności wyjeżdżania z Polski, 
a dodatkowo przyciągała zagraniczne, światłe umysły. 

W celu ochrony szlaków handlowych i granic państwa Kazimierz Wielki rozpoczął budowę systemu 
zamków i warowni obronnych. Nazwano je Orlimi Gniazdami, ze względu na ich położenie na 
szczytach wzgórz. Większość z nich wybudowano w Małopolsce, w celu ochrony Krakowa, 
ówczesnej stolicy kraju.  

Szlak Orlich Gniazd przetrwał do dziś. Znajduje się głównie w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i 
ma długość prawie 164 km. Wiele zamków to obecnie ruiny, ale i tak ich widok jest imponujący i 
potwierdza powiedzenie, które jest jednocześnie podsumowaniem panowania Kazimierza Wielkiego: 
"Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną 

 

 

 



Król Kazimierz III Wielki 

Zarządzanie poszczególnymi ziemiami pozostawił starostom, wybieranym z grona najbardziej 
zaufanych ludzi. Starostowie stali na czele wojsk danej ziemi i sprawowali zarząd nad grodami. 
Najważniejszymi urzędnikami byli: kanclerz, podkanclerz, podskarbi. Najbardziej zaufani urzędnicy 
tworzyli radę królewską Pieczęć Kazimierza Wielkiego 

 
 

 
 

Wprowadził jednolitą monetę zwaną groszem polskim lub krakowskim. Wszystkich poddanych 
obciążono jednolitym podatkiem zwanym poradlnym. Chronił polskich kupców, zwalniał od płacenia 
ceł. Wprowadził przymus drogowy i prawo składu – kupcy musieli wędrować szlakami 
wyznaczonymi przez króla. Popierał rozwój górnictwa. W dobrach królewskich znajdowały się 
kopalnie srebra, ołowiu i soli. Ważną część dochodu króla stanowiły żupy solne w Bochni i w 
Wieliczce. Król wprowadził urząd żupnika.  

 

 

 

 

 

 

 



Kolonizowano nie zasiedlone dotychczas dobra królewskie tzw. królewszczyzny. Lokowano tam wsie 
i miasta. Założono prawie 100 nowych miast. Król popierał rozwój miast nadając im przywileje. Król 
nakazywał budować drogi i mosty. Król fundował kościoły, m.in.. Kolegiatę w Wiślicy, kościoły w 
Stopnicy, Niepołomicach, Szydłowie. Rozbudował system obronny kraju, budując zamki lub otaczając 
miasta murami obronnymi. 

 

 

 

 

Uporządkował prawa. Spisano osobne statuty dla Małopolski i Wielkopolski. Statut wielkopolski 
wydany został w Piotrkowie, następny dla Małopolski został wydany w Wiślicy. Powołał Sąd 
Najwyższy Prawa Niemieckiego dla rozstrzygania spraw związanych z zakładaniem miast i wsi na 
prawie niemieckim. Pieczęć Kazimierza Wielkiego 

 

 

 



 

W 1343 roku w Kaliszu król Kazimierz zawarł z Zakonem Krzyżackim pokój na mocy, którego 
Polska odzyskiwała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. 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. Przyłączył do Polski Ruś Halicką z miastami: Lwów, Halicz, Przemyśl, Włodzimierz. 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xONdB7mcAYw  - piosenka o Kazimierzu Wielkim 

 

 

 

 

 

 



Ballada o Królu Kazimierzu 
to wszystko działo się naprawdę 
spotkałam Króla Kazimierza 
który choć życie miał bogate 
nie wiedział dokąd dalej zmierzać 
 
był budowniczym jak się patrzy 
wznosił budowle nie z tej ziemi 
drewniane zmieniał w murowane 
i nagle wszystko miał odmienić 
 
bo co budował lat trzydzieści 
i było treścią jego życia 
po wielu latach się rozpadło 
trudne to było do przeżycia 
 
cierpiał gdy widział że nie może 
chociaż był mądry i stateczny 
uchwycić co się rozsypało 
więc ręką machnął ostatecznie 
 
po jakimś czasie Król Kazimierz 
zadecydował... tak być musi 
i oficjalny werdykt wydał 
to co minęło mnie nie wzruszy 
 
kto jak nie ja Kazimierz Wielki 
ma decydować jak żyć dalej 
aby się jeszcze życiem cieszyć 
tak... chyba nowy dom postawię 
 
pierwsze co zrobię to poszukam 
a jeśli znajdę to sprowadzę 
taki materiał by zbudować 
dom ze spełnienia moich marzeń 

 

w tym domu będzie panowała 

zgoda szacunek obopólny 

a miłość choć uroda minie 

będzie wyznaczać nam cel wspólny 

 



 

 

Katarzyna Siudaj  

"Monarchia stanowa za czasów Kazimierza Wielkiego 

Dziś w podróż w czasie wyruszyć pora 

Więc zaczynamy od królewskiego dwora, 

Tam każdy chce być blisko Króla jegomości 

Zarówno ksiądz, szlachcic, rycerz czy też któryś z gości. 

Także królowa co z dwórkami bieży 

Jak najbliżej króla swoje miejsce mierzy. 

Potrącając się i swarząc  wtem rycerstwo wpada 

I ku stołom zmierza ta liczna gromada, 

Aby tu wraz z królem, szlachtą i rzeszą duchownych 

Jeść mięsiwa, pić miody i placków kosztować cudownych. 

Lecz nie długo ta zgraja tu będzie zasiadać, 

Bo oto król do boju rycerzy raczy wołać - 

To na Rusi Halickiej przyda się i rycerz i koń rączy 

Aby do Polski także tą dzielnicę włączyć. 

A duchownym w tym kraju też robić co będzie 

Chłopom, rycerzom , mieszczanom Chrystusa głosić wszędzie. 



Z Krzyżakami – choć to duchowni, ale też rycerze – 

W Kaliszu król Kazimierz pokój zawrze szczerze. 

Każdy bogaty rycerz, szlachcic czy duchowny z miasta 

Mieszczanom się kłania i basta! 

Bo mieszczanin, choć mu może ogłady nie staje, 

To za króla Kazimierza bogatym się staje, 

Bo przywileje wszelkie król miastom nadaje 

Wiedząc, że w bogatym mieście każdy kupiec staje. 

A chcąc uregulować wszelakie płatności 

Grosz krakowski jest odtąd walutą dla włości. 

Cieszą się rycerze ,szlachta, chłopi i mieszczanie, 

Że Polska odtąd bogatym krajem się stanie. 

A by granica dobrze strzeżona była 

Na rozkaz króla mury obronne ciżba postawiła 

I już nie straszne katapulty czy inne machiny 

Wrogom z zachodu bardzo zrzedły miny. 

Choć duchowieństwo królowi wady wypomina 

Nie gardzi od niego darami wszelkima 

Powstają kościoły, klasztory, dzieła jak należy 

Choćby kaplica Trójcy Świętej na lubelskiej wieży. 

Król myśli – kraj pięknieje i bogactw przybywa, 

Tutaj sól z Wieliczki ciżba wydobywa, 

Ale cóż może znaczyć mury, rycerzy obrona 

Gdy w kraju nie ma wykształconych ludzi grona. 

Przeto Akademię Krakowską na świat powołuje 



Tutaj nie tylko polska szlachta wkrótce postudiuje. 

Król ze swej mądrości znany, chłopów, szlachtę czy rycerzy 

Traktował sprawiedliwie jako się należy. 

Nawet pewnemu chłopu co z biedy był znany 

Trzymał król dziecko do chrztu! Ponad wszystkie stany! 

Bo dopiero z chłopem się brata, już z królem 

U Wierzynka wśród szlachty pokrzykuje chórem. 

I widzą inni władcy polityczną zdolność, 

Widać także w Polsce rozwój , bogactwo , jedność. 

Sądy – uporządkować, prawo – ujednolicić 

Miastom dać przywileje, a wybryki ukrócić! 

Ale choć wzdychało do króla pięknych dziewcząt wiele 

Choć ożenił się  cztery razy, nie raz, przyjacielu 

To jednak nie dane mu było się syna doczekać 

Aby przejęli władzę musiał do Andegawenów jechać. 

Tak to ostatni z Piastów , syn Łokietka, król Kazimierz III 

Umarł nie doczekawszy się prawowitych dzieci. 

A za zasługi dla Polski oddane 

Z przydomkiem Wielki jest nam dzisiaj znany. 

Niech znana nam także będzie społeczna  budowa 

Chłopi, mieszczanie, rycerze i szlachta, duchowieństwo, król  

czyli 

 MONARCHIA STANOWA! 

 

 



 

Wiersz                                                                                                                                                                      

Arkadiusz Łakomiak  „Król Kazimierz Wielki” 

W wielkim zamku, w pięknej baszcie, 
(tam gdzie król przebywał właśnie), 
urodziło się książątko,  
śliczne, malutkie dzieciątko. 
 
Malca w śpioszki w mig ubrano 
i Kazimierz go nazwano.  
Rósł więc chłopczyk, nieprzerwanie,  
ciesząc oczy, tacie, mamie. 
 
Kiedy dziesięć wiosen miał,  
dumnym księciem wtem się stał.  
Przy tym sprytny był i mądry, 
i odważny, acz rozsądny.  
 
W zamku wszystkie znał komnaty 
i królewskie nosił szaty. 
Wysłuchiwał swych poddanych, 
przez co bardzo był lubiany. 
 
A gdy skończył lat piętnaście,  
(a to wiosną było właśnie).  
Młody książę z miną tęgą, 
rzekł te słowa pod przysięgą. 
 
„Będę królem sprawiedliwym,  
pracowitym, nieleniwym.  
Daję słowo, mogę przysiąc, 
wybuduję miast, wsi tysiąc!  
 
Polska jeszcze jest drewniana,  
lecz zostanie murowana”. 



Wykreślanka historyczna – hasło Kraj króla Kazimierza 

 

WYKREŚLANKA 

Skreśl 11 wyrazów będących nazwami zamków wzniesionych lub rozbudowanych podczas 
panowania Kazimierza Wielkiego (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło. 

 

 

 

 

Puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/236002-kr%C3%B3l-kazimierz-wielki  

 

 

 



Wskaż atrybuty, które świadczą o tym, że Kazimierz był królem. 

 

 

 

"Sto nowych miast wybudował, 

dwukrotnie państwo powiększył, 

nad wszystko pokój miłował -  

Kazimierz z królów największy" 

 

 

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. 

 

 


