
Historia kl. VA i VB   na  27 i 29  maja 

 
        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 188 - 192.                                                                          

Temat : Kazimierz Wielki dobrym gospodarzem 1333-1370 

 

Na poprzedniej lekcji poznaliście politykę zagraniczną króla K. Wielkiego czyli, jakie 

stosunki utrzymywał z sąsiednimi krajami, by zapewnić Polakom bezpieczne życie. 

 

Dziś dowiecie się jak król dbał o politykę wewnętrzną kraju, czyli co zrobił dla 

Polski. Jego dokonania świadczą o tym, że królowi leżało na sercu dobro kraju. 

 

Kazimierz Wielki z rodu Piastów jest jedynym królem , któremu potomni nadali 

przydomek Wielki.  Notatka jest odpowiedzią na to, że ten król zasłużył na to 

wyróżnienie. Całe życie służył Polsce . 

 

K. Wielki podjął wiele działań, a oto niektóre z nich:  

 

Szanował ( tolerował ) odmienność religijną ludności Rusi Halickiej, które to ziemie 

otrzymał w spadku. 

Upowszechnił budownictwo z kamienia ( budowle były trwałe i bezpieczniejsze, opierały 

się pożarom) i stąd powiedzenie, że : ,,Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” .   

Zapewnił bezpieczeństwo na granicy państwa polskiego i wewnątrz kraju poprzez 

wybudowanie ponad 50 twierdz obronnych. 

Założył wiele nowych miast i wsi a stare rozbudowywał. 

Otoczył murem obronnym niektóre miasta by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom           

( np. dzisiejszy Piotrków Trybunalski ). 

Wprowadził jednolita monetę - srebrny grosz polski ( miał inną wartość niż grosz 

współczesny). 

Zwiększył dochody skarbu państwa poprzez zwiększenie wydobycia soli w kopalni 

soli w Wieliczce i Bochni ( sól była ważnym towarem w tamtych czasach, zresztą jak i 

dziś).  

Założył w Krakowie w r. 1364 uniwersytet, pierwszą wyższą szkołę w Polsce, by młodzi   

po wykształcenie nie wyjeżdżali za granicę ( na uniwersytecie kształcili się  m.in. prawnicy 

i lekarze). 

Kazał spisać prawo- statuty ( dotąd tego nie zrobiono), według tego prawa sądzono 

przestępców. 

Szanował pracę chłopów i często był nazywany królem chłopów. 

Zorganizował zjazd monarchów w Krakowie, po zakończeniu, którego w Europie   

mówiono o gościnności  polskiego monarchy i o Polsce.  

 

  
 


