
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego 

5 listopada 1370 r. zmarł na Wawelu Kazimierz Wielki. 

Kilkanaście lat po śmierci ostatniego króla polskiego z dynastii Piastów śląski 

kronikarz, patrzący wówczas na państwo polskie z zewnątrz, napisał o królu Kazimierzu: 

„Ten Kazimierz, król Polski, był człowiekiem w swoich czasach opatrznościowym, miłował 

pokój i doprowadził Polskę do dobrego stanu, chętnie budował kościoły i dla zachowania 

pokoju odbudowywał grody pozostające w granicach królestwa i był człowiekiem 

posiadającym wielkie bogactwa”. 

Ostatni koronowany Piast objął tron w kwietniu 1333 r., po śmierci swego ojca 

Władysława Łokietka. Rozpoczął panowanie w kraju osłabionym, z roszczeniami królów 

czeskich do polskiej korony i niemal na skraju rozpadu po przegranej wojnie z zakonem 

krzyżackim. Królestwu brakowało wewnętrznej spoistości po przeszło 200 latach rozbicia 

politycznego. 

Choć wojny nie były czymś obcym jego panowaniu, to działania wewnętrzne dały mu 

przydomek „Wielki”. Król rozpoczął wielkie reformy. Najważniejszą ich częścią było 

zbudowanie sprawnego zarządu terytorialnego, opartego na urzędach starościńskich. 

Panujący budował zasobność swego skarbca dzięki kopalniom srebra, ołowiu oraz soli. 

Górnictwo stało się przedmiotem osobnych prawnych regulacji króla, tak aby do skarbca 

płynęły maksymalne zyski. Z inicjatywy monarchy przeprowadzono szeroką akcję 

kolonizacji dóbr królewskich, lokowano także miasta, takie jak Bydgoszcz czy Radom, 

i budowano słynne zamki kazimierzowskie, takie jak Zamek Bobolice, Zamek Niepołomice, 

które nie miały na celu jedynie obrony granic, ale stawały się szkieletem zarządu 

terytorialnego Królestwa Polskiego i zapleczem niezbędnym do utrzymania porządku 

publicznego. 

Największym osiągnięciem było zapewne ogłoszenie słynnych Statutów 

kazimierzowskich, które stały się pierwszą tak szeroką próbą uregulowania najważniejszych 

problemów prawnych jednoczącego się państwa. Statuty nie były kodyfikacją polskiego 
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prawa zwyczajowego, ale stały się fundamentem wszystkich późniejszych jego pisanych ujęć 

i kolejnych reform. 

Kazimierz Wielki, przekazując przed śmiercią tron Polski Ludwikowi, królowi Węgier, 

stworzył unię personalną Królestwa Polskiego z potężnym wówczas Królestwem Węgier, 

zabezpieczył kraj przed atakiem z zewnątrz. Była to pierwsza próba zbudowania silnego, 

zdolnego stawić skuteczny opór swoim wrogom organizmu, jakim Polska stała się 

w niedługim czasie poprzez unię z Litwą. 

Bez wątpienia panowanie Kazimierza Wielkiego stało się fundamentem potęgi 

Królestwa Polskiego w następnych stuleciach. Pamiętamy znamienne słowa Jana Długosza, 

który blisko 100 lat po śmierci króla napisał, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, 

a zostawił murowaną. Król Kazimierz jest w historii Polski przykładem tego, iż można 

w świadomości potomnych zostać wielkim niekoniecznie ze względu na zasługi wojenne, 

ale dzięki zajmowaniu się gospodarką i prawem. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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