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nomina∏ 100 z∏
metal 900/1000 Au

stempel lustrzany
Êrednica 21,00 mm

masa 8,0 g
wielkoÊç emisji (nak∏ad) 2.400 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 100 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: .

Rewers: Popiersie króla Kazimierza III Wielkiego. Z lewej
strony napis: KAZIMIERZ III / WIELKI, z prawej daty: 1333-1370.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpiƒska
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W dniu 6 lutego 2002 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu monet´ kolekcjonerskà, o nominale 100 z∏, wykonanà
stemplem lustrzanym w z∏ocie - przedstawiajàcà popiersie króla
Kazimierza III Wielkiego.
Moneta stanowi kontynuacj´ serii „Poczet królów i ksià˝àt 
polskich”, zapoczàtkowanej przez Narodowy Bank Polski 
w 1979 r.
Kazimierz III Wielki by∏ ostatnim w∏adcà Polski z dynastii 
Piastów. Urodzi∏ si´ 30 kwietnia 1310 r. w Kowalu w powiecie
w∏oc∏awskim jako syn W∏adys∏awa ¸okietka i Jadwigi, córki
ksi´cia wielkopolskiego Boles∏awa Pobo˝nego. Od najm∏od-
szych lat by∏ przeznaczony na nast´pc´ tronu, a w ostatnich 
latach panowania ojca bra∏ coraz wi´kszy udzia∏ w rzàdach.
Zgodnie z wolà ojca, na mocy prawa dziedziczenia i za zgodà
zjazdu dostojników koronowa∏ si´ w 1333 r.
W∏adza nowego monarchy rozciàga∏a si´ jedynie na Ma∏opolsk ,́
Wielkopolsk´ oraz ziemie sieradzkà i ∏´czyckà. Poza granicami
paƒstwa pozostawa∏y: podporzàdkowany Czechom Âlàsk,
niezale˝ne Mazowsze oraz zagarni´te przez Krzy˝aków Pomo-
rze NadwiÊlaƒskie, Kujawy i ziemia dobrzyƒska.
Celem nadrz´dnym polityki Kazimierza Wielkiego by∏o wzmoc-
nienie i przywrócenie ca∏oÊci Królestwa Polskiego. Silny sojusz
czesko-krzy˝acki stanowi∏ powa˝ne zagro˝enie dla Polski - tym
wi´ksze, ˝e trwa∏a wojna Polski z Zakonem, przerwana jedynie
rozejmem, który wygasa∏ w 1335 r. Zdajàc sobie spraw´ 
z przewagi militarnej przeciwników, Kazimierz zdecydowa∏ si´
na dzia∏alnoÊç dyplomatycznà, zmierzajàcà do rozerwania 
wrogiego sojuszu. Na zjeêdzie w Wyszehradzie w 1335 r.
uzyska∏ od króla czeskiego Jana Luksemburskiego zrzeczenie
si´ roszczeƒ do polskiej korony.

Êwiadczy∏o powierzenie mu w 1363 r. roli rozjemcy w sporze
Luksemburgów z Habsburgami.

Kazimierz Wielki zmar∏ 5 listopada 1370 r. w Krakowie.

Okres trzydziestosiedmioletniego panowania Kazimierza 
Wielkiego, dzi´ki pomyÊlnej realizacji ró˝nych przedsi´wzi´ç
gospodarczych i prawnych, sta∏ si´ podstawà póêniejszej Êwiet-
noÊci politycznej, gospodarczej i kulturalnej Polski Jagiellonów.

Opracowano w NBP na podstawie:
1. „Poczet królów i ksià˝àt polskich”, Czytelnik 1978

2. „Ksi´ga królów i ksià˝àt polskich” pod red. naukowà 
Stefana K. Kuczyƒsiego, Âwiat Ksià˝ki 1999

oraz êróde∏ encyklopedycznych.

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

– Poczet królów i ksià˝àt polskich –– Poczet królów i ksià˝àt polskich –
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Swojà polityk´ zagranicznà król opar∏ na sojuszu z W´grami 
Andegawenów i papiestwem. W 1339 r. w Wyszehradzie 
zawar∏ z królem w´gierskim, Karolem Robertem uk∏ad, w myÊl
którego w razie bezpotomnej Êmierci Kazimierza Wielkiego
tron polski mia∏ przypaÊç Andegawenom, a w 1355 r.
potwierdzi∏ ich prawa do sukcesji w Polsce.
Nie mogàc wyegzekwowaç przychylnego dla Polski wyroku sàdu
papieskiego w sporze z Krzy˝akami o zwrot zagarni´tych przez
nich ziem, zawar∏ z nimi w 1343 r. w Kaliszu traktat pokojowy.
Na mocy traktatu Krzy˝acy zwrócili Polsce ziemi´ dobrzyƒskà 
i Kujawy, zatrzymujàc Pomorze Gdaƒskie i ziemi´ che∏miƒskà.
Wzmocni∏ swe wp∏ywy na Pomorzu Zachodnim poprzez zawarcie
w 1343 r. przymierza z ksià˝´tami wo∏ogojskimi.
W latach 1345-1348 walczy∏ bezskutecznie z Czechami. Zawar∏
z nimi pokój w Namys∏owie, w którym zrzek∏ si´ praw do 
Âlàska w zamian za zrzeczenie si´ ich pretensji do Mazowsza.
W latach 1349-1352 opanowa∏, przy pomocy w´gierskiej,
wi´kszoÊç Rusi Halicko-Wo∏yƒskiej. W 1356 r. podporzàdkowa∏
sobie Mazowsze, a w 1366 r. – ziemi´ be∏skà, che∏mskà,
w∏odzimierskà oraz Podole, jako lenna.
W 1365 r. zho∏dowa∏ Santok i Drezdenko.
W 1368 r. odzyska∏ od Brandenburgii cz´Êç Nowej Marchii.
W rezultacie terytorium paƒstwa wzros∏o ponad dwukrotnie,
a liczba mieszkaƒców dwuipó∏krotnie.
Wcielenie Rusi Halickiej do Królestwa Polskiego korzystnie 
sytuowa∏o kraj na skrzy˝owaniu dwóch wielkich szlaków 
handlowych, prowadzàcych do Ba∏tyku i do Morza Czarnego.
Dà˝àc do kulturalnego i gospodarczego jednoczenia Rusi 
z Polskà, Kazimierz przeniós∏ stolic´ ksi´stwa z Halicza do 
Lwowa, nada∏ mu nowe prawa miejskie i uczyni∏ najwi´kszym
oÊrodkiem handlowym tej prowincji, sprowadziwszy mieszczan
z Krakowa, Âlàska i Niemiec. Lokowa∏ wsie i miasta na nieznanym
na tych ziemiach prawie niemieckim. Za∏o˝y∏ sieç parafii 
KoÊcio∏a ∏aciƒskiego, nie naruszajàc przy tym praw Rusinów do
wyznania prawos∏awnego i k∏adàc podwaliny pod znamiennà
dla systemu polskich rzàdów tolerancj´ wyznaniowà. Tolerancja
ta obejmowa∏a równie˝ inne narodowoÊci mogàce tu ˝yç 
wed∏ug w∏asnych praw – ˚ydów, Ormian, Tatarów i Wo∏ochów.
W polityce wewn´trznej Kazimierz Wielki dà˝y∏ do centralizacji
rzàdów, opierajàc si´ na dobieranej przez króla radzie królew-
skiej oraz na urz´dzie starostów. Pokona∏ przeciwnà centralizacji
paƒstwa opozycj´ wielkopolskà – konfederacj´ pod przywódz-
twem Maçka Borkowica.
Po zapewnieniu trwa∏ego pokoju na granicach monarcha 
podjà∏ wysi∏ek zreformowania paƒstwa. Przeprowadzi∏ kodyfi-
kacj´ niepisanego prawa zwyczajowego, ró˝nego dla poszcze-
gólnych dzielnic, wprowadzajàc dwa statuty: dla Ma∏opolski 
i dla Wielkopolski (wiÊlicki i piotrkowski) oraz dodatkowe 
przepisy obowiàzujàce w ca∏ym Królestwie. Równolegle 
przeprowadzi∏ reform´ sàdownictwa, tworzàc dla mo˝nych 
i rycerstwa sàdy karne starostów, tzw. sàdy grodzkie, a dla
mieszczan i ch∏opów Sàd Wy˝szy Prawa Niemieckiego w Krakowie.
Dà˝àc do wzmocnienia skarbu paƒstwa, dokona∏ reformy 
monetarnej, wprowadzajàc do obiegu — w miejsce dotychcza-
sowych ró˝nych monet z mennic poszczególnych ksià˝àt 
dzielnicowych — grosz srebrny. Dla zagwarantowania sta∏ych

dochodów skutecznie zreformowa∏ podatki i wzmocni∏ system
celny. W 1334 r. potwierdzi∏ i rozszerzy∏ przywilej dla ˚ydów,
dajàcy im prawo do tworzenia w∏asnych samorzàdów, do 
swobody wyznania i do opieki królewskiej. Popiera∏ kolonizacj´
wewn´trznà poprzez rozwój miast i liczne nowe lokacje. Nadawa∏
miastom przywileje, pozwalajàce im czerpaç korzyÊci z wymiany
mi´dzynarodowej, dzi´ki czemu powstawa∏y du˝e oÊrodki 
handlowe, przyciàgajàce rodzimych kupców i rzemieÊlników.
Organizowa∏ na wielkà skal´ osadnictwo wiejskie, zw∏aszcza na
Podkarpaciu. Wiele uwagi poÊwi´ca∏ rozwojowi górnictwa,
szczególnie kopalni soli; popiera∏ tak˝e rozwój rzemios∏a 
i handlu.
Prowadzi∏ szerokà dzia∏alnoÊç budowlanà, g∏ównie w celach
obronnych. Na obszarach nadgranicznych oraz w sàsiedztwie
stolicy wzniós∏ oko∏o 50 murowanych zamków warownych 
i otoczy∏ murami obronnymi blisko 30 miast, co wzmocni∏o 
bezpieczeƒstwo kraju. Zreformowa∏ wojsko, które zacz´∏o si´
liczyç jako powa˝na si∏a militarna Êrodkowej Europy.
Zreformowa∏ królewskie dobra ziemskie, oddajàc je 
w Ma∏opolsce w zarzàd wielkorzàdcy, a na pozosta∏ych 
ziemiach - starostów. Odebra∏ tak˝e cz´Êç majàtków 
przyw∏aszczonych przez magnatów i klasztory.
Do zarzàdzania tak zorganizowanym paƒstwem król powo∏ywa∏
wykszta∏conych prawników. W 1364 r. za∏o˝y∏ pierwszy w Polsce,
a drugi w Europie Ârodkowej uniwersytet w Krakowie, który
mia∏ zapewniç monarchii fachowych urz´dników. Akademia
Krakowska mia∏a si´ sk∏adaç z 11 katedr, w tym a˝ 
8 prawniczych. Z powodu Êmierci króla dzia∏alnoÊç uczelni 
zosta∏a jednak zawieszona.
Stabilizacja wewn´trzna kraju, unormowanie stosunków 
z paƒstwem krzy˝ackim i Czechami, w∏àczenie do monarchii
ziem ruskich oraz dobre stosunki z W´grami umo˝liwi∏y 
wzmo˝enie kontaktów handlowych z zachodnià Europà oraz
intensyfikacj´ handlu m.in. z oÊrodkami nad Morzem Czarnym 
i na Krymie. Nastàpi∏ szybki wzrost gospodarczy kraju, wzrost
zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa, nap∏yw zachodnich kapita∏ów 
i przedsi´biorców. Sprzyja∏o temu, oprócz reform przeprowa-
dzonych przez króla, wielkie za∏amanie gospodarcze wy˝ej 
rozwini´tych paƒstw zachodniej Europy.
Polska sta∏a si´ krajem niejednolitym etnicznie i wyznaniowo,
równoczeÊnie jednak pojawi∏a si´ tolerancja religijna. Zacz´∏o
si´ krystalizowaç nowe spo∏eczeƒstwo, wzrasta∏o poczucie 
wi´zi paƒstwowej wÊród Polaków. Przyj´to wówczas nowà nazw´
Polski — Korona Królestwa Polskiego. Paƒstwo przesta∏o  byç
w∏asnoÊcià dziedzicznà dynastii, a jego poj´cie oddzielono od
osoby aktualnie panujàcego.
Stabilizacja wewn´trzna, szybki rozwój gospodarczy oraz
wzrost terytorialny paƒstwa polskiego zwi´kszy∏y mi´dzynaro-
dowe znaczenie Polski. W 1364 r. odby∏ si´ w Krakowie zjazd
monarchów z udzia∏em cesarza Karola IV, królów: W´gier,
Cypru, Danii, oraz wielu ksià˝àt. Omawiano na nim m.in. spra-
wy Europy Ârodkowej i kwestie obrony przed niebezpieczeƒ-
stwem tureckim.
W koƒcowym okresie swego panowania Kazimierz Wielki sta∏
si´ po˝àdanym sprzymierzeƒcem dla najpot´˝niejszych w∏adców
europejskich. O jego wielkim znaczeniu w Europie dobitnie




