
Historia kl. VA i VB   na  25 i 26  maja 

 
        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu.                                                                         

W podręczniku czytamy ze str.186 - 188. 

 

Temat : Polska pod rządami Kazimierza Wielkiego 1333-1370 

 

          Kim był Kazimierz Wielki? 

Był jedynym synem Władysława Łokietka. Otrzymał przydomek Wielki w uznaniu za to, co 

zrobił dla Polski. Pochodził z rodziny Piastów. Niestety nie doczekał się potomka rodu 

męskiego i na nim wygasło panowanie Piastów w Polsce  1370. 

Koronacja Kazimierza Wielkiego 1333r.  

Po śmierci ojca w roku 1333 odbyła się koronacja K. Wielkiego w Krakowie.  

Sytuacja Polski na początku rządów nowego króla. 

Nowy król musiał rozwiązać wiele problemów wewnątrz kraju jak i w stosunkach z 

sąsiadami, np. : zlikwidować pretensje władców czeskich do tronu polskiego, załatwić 

sprawę Śląska, na którym Czesi rządzili, odzyskać ziemie zagarnięte przez Krzyżaków, 

zjednoczyć ziemie polskie.  

Cele polityki króla Kazimierza  

Unikać wojen by wzmocnić Polskę wewnętrznie i zewnętrznie, prowadzić politykę 

pokojową. 

Uregulowanie stosunków z Czechami 

Król wypłacił władcy czeskiemu ogromną sumę pieniędzy w zamian za zrzeczenie się prawa 

do polskiej korony. Niestety Kazimierzowi nie udało się odzyskać Śląska, który pozostał w 

rękach czeskich. 

Stosunki z Krzyżakami.  

Rycerze zakonni byli nieprzejednanymi wrogami Polski. Pamiętamy, że w 1309r. 

nieprawnie zajęli Pomorze Gdańskie. Kiedy zagrozili Kujawom obie strony rozegrały bitwę 

pod Płowcami w r. 1331. Mimo, że żadna ze stron nie odniosła sukcesu Krzyżacy rok 

później na kilkanaście zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską. 

Pokój z Krzyżakami w Kaliszu 1343r.  

W. Łokietek, jak wspominaliśmy na poprzedniej lekcji podejmował starania o odzyskanie 

Pomorza, ale niestety bezskutecznie. Kazimierz kontynuował politykę ojca by utracone 

polskie ziemie odebrać Zakonowi. Było to trudne zadanie, rycerze zakonni zorganizowali 

silne państwo, a Polska u progu panowania K. Wielkiego była słaba.  

 Król Kazimierz nawet oddał sprawę Pomorza w ręce sądu z udziałem przedstawicieli 

papiestwa. Wyroki były korzystne dla Polski, ale Krzyżacy do nich się nie stosowali. Wobec 

tego K. Wielki w 1343r. w Kaliszu podpisał z Krzyżakami pokój. Król odzyskał 

Kujawy i ziemię dobrzyńską, ale bez Pomorza. 

Kazimierz pozostawił Pomorze Krzyżakom jako jałmużnę, którą mógł cofnąć w 

lepszym dla Polski czasie ( król na to liczył). 

Uwagi do lekcji 

 Widzicie, że rządzenie państwem nie jest sprawą łatwą. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło 

i decyzja króla dotycząca Pomorza do takich należała. Król K.Wielki każdy problem, 

rozważał.  Pragnął Polskę odbudować i rozwijać. Nie chciał kraju rujnować wojnami.  


