
06.05 ŚRODA 

Temat: Kazimierz Wielki zostaje królem Polski. Sprawa Śląska i spór z Krzyżakami 

Kazimierz Wielki obejmując swoje rządy wiedział, że jest zbyt słaby, by walczyć z Czechami i 

Krzyżakami. Co więc zrobił? 

1. Sprawa Śląska  

W latach 1335 i 1339 odbywają się w Wyszehradzie (na neutralnym terenie – ani w Polsce, ani w 

Czechach tylko na Węgrzech) zjazdy z udziałem królów Polski (Kazimierz Wielki), Czech (Jan 

Luksemburski) i Węgier (Karol Robert Andegaweński). Podczas tych zjazdów ustalono: 

a) Król Czech zrzeka się w zamian za dużą kwotę pieniędzy pretensji do korony polskiej 

(pamiętacie, że przed ojcem Kazimierza Wielkiego, czyli Łokietkiem, w czasach rozbicia 

dzielnicowego w Polsce udało się koronować na króla Polski Wacławowi II, który był 

Czechem, a potem miał zasiąść na tronie jego syn Wacław III, ale zanim  dojechał do Krakowa 

na koronację, został zamordowany; Czesi więc rościli sobie prawo, by władać w Polsce) 

b) Kazimierz Wielki uznał zwierzchność Czech nad księstwami śląskimi, co oznacza, że pogodził 

się z tym, że Śląsk odpadł od Polski i złączył się z Czechami. Śląsk, który w czasie rozbicia 

dzielnicowego powoli od Polski odpadał (odrywały się od zwierzchności polskiej poszczególne 

śląskie księstwa), do Polski dopiero powróci w XX w. (będzie co prawda moment, że Śląsk 

Opolski w XVII w. będzie lennem Jana Kazimierza Wazy, ale to będzie tylko lenno i chwilowe, 

więc ten szczegół pomińmy       ) Macie zapamiętać, że Kazimierz Wielki zgodził się na utratę 

Śląska. 

 

2. spór z Krzyżakami 

Najpierw o utracone polskie ziemie z dostępem do morza toczyły się spory przed sądem u 

samego papieża i mimo, że Polacy te spory wygrali, Krzyżacy zapowiedzieli, że zagrabionych 

ziem nie oddadzą. Co Kazimierz mógł więc zrobić? Najechać na nich? Był zbyt słaby i wiedział, 

że przegra. Postanowił zawrzeć z nimi pokój. Doszło do niego w 1343 r. w Kaliszu, na mocy 

którego dał Krzyżakom do podpisu dokument, że Pomorze Gdańskie będzie w rękach 

krzyżackich jako wieczysta jałmużna. Oznaczało to mniej więcej tyle – pozwalamy wam tam 

mieszkać i użytkować nasze ziemie, ale one nadal są polskie, a nie wasze – krzyżackie. 

Krzyżacy na to się zgodzili. Kazimierz więc godząc się z Krzyżakami mógł przestać się obawiać 

ich ataku, a z drugiej zagwarantował swoim następcom, gdy Polacy będą silniejsi, by mogli 

upomnieć się o Pomorze Gdańskie i odebrać je Krzyżakom, bo Polska wcale się nie zgodziła 

(jak w przypadku Śląska), by te ziemie przestały być polskie. 

 

 


