
Czy Kazimierz III 
Wielki naprawdę był 

„wielki”?



Przypomnienie informacji o Królu Kazimierzu
Kazimierz urodził się 30 kwietnia 1310 r. w Kowalu. Był 
najmłodszym synem Władysława Łokietka.  Miał 
potomstwa, ale nie z legalnego związku, a przez jego syn 
nie mógł zostać następcą tronu. Dlatego był ostatnim 
monarchą z dynastii Piastów. Objął tron w 1333 r. 
Dokonał wielu rzeczy np. : 

- Zjednoczył Polskie ziemie po rozbiciu dzielnicowym
- Za jego panowania powstało wiele nowych miast
- Wspierał rozbudowę kopalni soli w Bochni
- Ufundował ratusz i pałac żupny w Bochni

Zmarł 5 listopada 1370 r. w Krakowie. Po śmierci króla 
zaczęto mówić, że “zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną”.



Jak wyglądał Kazimierz Wielki? - wzrost
Wzrost władcy możemy określić  
dzięki ekshumacji szczątków króla, 
które znajdują się w katedrze 
wawelskiej. Ekshumacja została  
przeprowadzana  w 1869 r. przez 
Krakowskie Towarzystwo Naukowe. 
Po przeprowadzonych badaniach 
wzrost króla szacuje się między 165 
cm, a 187 cm. Przyjęto, że średni 
wzrost króla to 175 cm. W dzisiejszych 
czasach średni wzrost Polaka to 180 
cm, a więc jak na tamte czasy król 
Kazimierz był wysoki.

Zdjęcie nagrobku 
Kazimierza w 
katedrze 
wawelskiej.



Jak wyglądał Kazimierz Wielki? - waga

Niestety nie mamy dużo informacji na 
temat wagi króla. Opisuje go Jan 
Długosz w swoim dziele Rocznik, czyli 
kroniki sławnego Królestwa Polskiego,
zamieścł tam opis Kazimierza. 
Najprawdopodobniej Długosz miał rację, 
król był tęgim mężczyzną. Napisał też, 
że król lubił sobie pojeść i popić, nie 
powstrzymywał się od tego.



Jak wyglądał Kazimierz Wielki? - lico

Nie wiemy jak dokładnie wyglądał Kazimierz. Ze 
szczątków jego czaszki wiemy, że nie jadał słodyczy i 
nie przepadał za nimi, bo zachował wszystkie zęby.

Dzięki nowoczesnej technice wiemy, że Kazimierz III 
miał bujne włosy ułożone w kręcone loki oraz wąsy i 
gęstą brodę, która opadała mu na piersi. 

Niektórzy sądzą, że król wyglądał tak jak został 
przestawiony na nagrobku. Ta teza się nie potwierdza 
ponieważ, został przedstawiony tam jako idealny 
władca, a nie taki jaki naprawdę był.



Wizerunki Kazimierza III Wielkiego
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Zasługi króla dla naszej okolicy
1. Kazimierz Wielki wydał specjalny status dla żup małopolskich.Od tej pory 

zaczął się troszczyć o rozwój Bochni.
2. Jeszcze przed rządami Kazimierza kopalnia w Bochni miała kilka małych 

szybów wydobywczych i dwa duże. Z inicjatywy króla powstał trzeci 
wielki szyb zwany “Regis” - “królewski”.

3. By zarządzać kopalnią w soli z rozkazu Kazimierza przebudowano Zamek 
Żupny, w którym zatrzymywał się wizytując kopalnie.

4. Zasługą króla było również wybudowanie drugiego kościoła pw. Św. 
Krzyża. Obok niego wzniesiono przytułek dla chorych i okaleczonych przy 
pracy górników.

5. Dzięki funduszom, które król dał miastu Bochni na rynku głównym 
wzniesiono ratusz. Niestety został zburzony przez Austriaków na 
przełomie XVIII i XIX wieku.

6. Król chciał wybudować kanał rzeczny którym spławiano by sól. Niestety 
zakończyło się to porażką.



Zasługi dla kraju - wewnątrz 1

Każdy wie, że Kazimierz III Wielki zrobił dużo dla Polski, ale czy każdy wie co? 

1. Za panowania Kazimierza powstało prawie 100 nowych miast. Ludzie, 
którzy wprowadzali się do nowo powstałych wsi, król dał przywilej 
“wolnizny”, czyli nie musieli płacić przez jakiś czas podatku.

2. Król przebudowywał też stare zamki i mury wokół miast na ceglane lub 
kamienne. Dzięki niemu powstał Szlak Orlich Gniazd ciągnący się od 
Częstochowy aż po Kraków (167km), składający się z 19 zamków m. in. z 
zamku w Olsztynie, zamku w Ojcowie, Wawelu i Sanktuarium NMP na 
Jasnej Górze.

3. Kazimierz zapełnił też skarbiec Polski. Fundusze wpływały głównie z 
handlu solą oraz podatków od licznie przybywających mieszkańców.



Zasługi dla kraju - wewnątrz 2
4. W 1367 r. Kazimierz wprowadził Grosz krakowski, który stał się główną 
walutą, którą płacono w Polsce. Wybito ich bardzo mało ponieważ, Polska nie 
miała na tyle srebra, by je wytwarzać. Gdy brakło srebra, było ono pozyskiwane 
ze złomu srebrnego.

5. Kazimierz dbał o swój wizerunek i zadowolenie społeczeństwa przez dbanie 
o kulturę państwa. Budował w miastach kościoły, ufundował nagrobki dla 
swojego ojca i Bolesława Chrobrego. Dokończył rozbudowę Katedry 
Wawelskiej, ufundował wiele dzieł sztuki.



Zasługi dla kraju - polityczne
1. Pierwszą bardzo ważną zasługą Kazimierza było zjednoczenie Polski po 

rozbiciu dzielnicowym, które przeprowadził jego ojciec, pomiędzy swoich 
synów.

2. 4 II 1339 r w Warszawie odbył się proces, w którym Kazimierz zażądał od 
Zakonu Krzyżackiego zwrotu Pomorza Gdańskiego, Kujaw oraz wypłacenia 
odszkodowania w wysokości 194 500 grzywien. Proces wygrali Polacy.

3. Założona przez Kazimierza Wielkiego fundacja, ufundowała 
Uniwersytet w Krakowie, który był drugim w Europie Środkowej . 
Przybywało do niego wielu studentów z zagranicy, a to poprawiło 
wizerunek państwa i jego stosunki z innymi państwami.

4. Za zgodą Kazimierza zostało zorganizowane przyjęcie na które zostali 
zaproszeni wszyscy monarchowie z Europy. Trwało od 22-27 września 
1364 r. Poprawiło to stosunki między państwami Europy a Polską oraz 
unormowało  to stosunki w Europie  Środkowej . 

Dokument mistrza 
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Podsumowywując, Kazimierz III Wielki dla naszych okolic i Polski 
zrobił dużo dobrego. Pojawiają się porażki jakie odniósł monarcha, 
ale jest ich tak mało, że nie przeczą przydomków nadanemu 
Kazimierzowi.

Przydomek, więc został nadany poprawnie. Nie tylko ze względu na 
zasługi, ale także ze względu na fizyczny wygląd Kazimierz III Wielkiego.
Kazimierz zasłużył na ten przydomek. 

Podsumowanie działań Kazimierza



1. W którym roku urodził się Kazimierz Wielki?
2. Co sprawiło, że król zaczął interesować się Bochnią?
3. Wymień dwa przykłady zasług króla dla Bochni?
4. Ile kilometrów ma szlak orlich gniazd?
5. Ile król osiągał wzrostu?
6. Gdzie się urodził Kazimierz Wielki?
7. W którym roku wybito pierwszy grosz krakowski?
8. Skąd wzięło się powiedzenie “Kazimierz zastał Polskę drewnianą a zostawił 

murowaną”?
9. Dlaczego Kazimierz nie musiał chodzić do dentysty?
10. Kiedy i przez kogo został wyburzony ratusz?
11. Ile miast powstało za panowania króla Kazimierza?
12. W którym roku zmarł król?

Sprawdź się!!!
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Dziękujemy z uwagę :)

Mamy nadzieję, że się podobało ;)
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