
Klasa Va – historia (środa – 27 maja)

Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji z historii dotyczy panowania Kazimierza Wielkiego.

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.
1. Sąsiedzi Polski.
2. Polityka dyplomacji.
3. Reformy królewskie.
4. Uniwersytet w Krakowie.

I. Materiał do lekcji znajduje się w podręczniku na stronach 203 – 206. Zawiera: tekst, ilustracje,
mapę  przedstawiającą  Polskę  w  czasach  króla  Kazimierza  Wielkiego  oraz  tekst  źródłowy.
Przeanalizujcie te materiały, jak również zapoznajcie się z poniższą notatką.

Kazimierz Wielki  to  jedyny syn i  następca Władysława Łokietka.  Królem został  w 1333 roku.
Państwo, które otrzymał, znajdowało się w trudnym położeniu. Otoczone było przez wrogie mu
państwa. Od południa graniczyło z Czechami, gdzie król Jan Luksemburski rościł sobie prawa do
polskiej korony (jako spadkobierca Wacława II). Od północy zagrażali Polsce Krzyżacy, którzy nie
chcieli  oddać  Pomorza  Gdańskiego.  Na  zachodzie  niebezpieczni  byli  Brandenburczycy.  Dobre
układy mieliśmy tylko z Węgrami (siostra Kazimierza była żoną króla węgierskiego).

Kazimierz Wielki był zwolennikiem pokojowego rozstrzygania sporów, dlatego:
- zawarł układ z królem czeskim, który zrezygnował z walki o władzę w Polsce, w zamian za to
Kazimierz zrzekł się Śląska i zapłacił dużą sumę pieniędzy,
-  zawarł  z  Krzyżakami  pokój  w Kaliszu  (1343 r.),  na  mocy  którego  oni  oddali  Polsce  ziemię
dobrzyńską i Kujawy, ale zatrzymali Pomorze Gdańskie,
Król natomiast przyłączył do Polski Ruś Halicką.

W czasie swojego panowania Kazimierz przeprowadził wiele reform:
- ujednolicił prawo, powstały zbiory przepisów,
- uporządkował zasady wydobycia soli z kopalń w Wieliczce i Bochni, co pozwoliło zasilić skarb
państwowy,
- nadał przywileje mieszczanom i otoczył opieką kupców,
- sprowadził do Polski osadników z zagranicy, którzy płacili podatki,  a te zwiększały państwowy
dochód,
- wzdłuż granic państwa wybudowano wiele zamków,
- powstały nowe miasta (ok. 100), stąd powiedzenie, że „ król zastał Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną”.

W 1364 roku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w Krakowie powstała Akademia Krakowska –
pierwsza  wyższa  szkoła  (obecnie   Uniwersytet  Jagielloński).  Kształcono  w  niej  prawników,
dyplomatów i  lekarzy.  Dzięki  tej  uczelni  umocniła  się  pozycja  Polski  w Europie  oraz  wzrosło
znaczenie samego Krakowa jako miasta uniwersyteckiego. W tym samym roku do  miasta przybyli
władcy rożnych krajów z Europy ( Czach, Węgier,  Cypru, Austrii  i  Brandenburgii) i  próbowali
rozstrzygnąć spór pomiędzy cesarzem a królem Węgier. Dyskutowali też  o tureckiej potędze w
Europie..  Goście  zostali  zaproszeni  na  ucztę  przez  krakowskiego  mieszczanina  Mikołaja
Wierzynka.

II.  Na  podstawie  tekstu  źródłowego,  s.  206  „Rządy  Kazimierza  Wielkiego”,   określcie,  jak
kronikarz – Janko z Czarnkowa – ocenił rządy króla Kazimierza.

Pozdrawiam Was serdecznie, I. K.


