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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) 2.300 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20–03, pod
or∏em napis: Z¸ 100 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: .

Rewers: Popiersie króla Kazimierza IV Jagielloƒczyka. Wokó∏
pó∏kolem   napis: Kazimierz IV Jagielloƒczyk 1447–1492.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpiƒska
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W dniu 7 maja 2003 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu
monet´ kolekcjonerskà, przedstawiajàcà króla Kazimierza
IV Jagielloƒczyka, o nominale 100 z∏, wykonanà stemplem
lustrzanym w z∏ocie.
Moneta stanowi kontynuacj´ serii „Poczet królów i ksià˝àt
polskich”, zapoczàtkowanej przez Narodowy Bank Polski
w 1979 r., i jest tematycznym dope∏nieniem dwóch srebrnych
monet i jednej miedzioniklowej, przedstawiajàcych króla
Kazimierza IV Jagielloƒczyka, wyemitowanych w 1993 r.
Kazimierz IV Jagielloƒczyk, drugi syn W∏adys∏awa II Jagie∏∏y i Zofii –
Sonki, córki Andrzeja ksi´cia Holszaƒskiego, urodzi∏ si´ 30 listopada
1427 r. w Krakowie. Dzieciƒstwo sp´dzi∏ u boku matki.
Po zamordowaniu przez spiskowców w 1440 r. wielkiego ksi´cia
Litwy Zygmunta Kiejstutowicza jako namiestnik swojego starszego
brata W∏adys∏awa III – króla Polski i W´gier, w wieku 12 lat Kazimierz
zosta∏ wys∏any na Litw´ i natychmiast przez mo˝now∏adców
litewskich obrany na wielkiego ksi´cia litewskiego. Stanowi∏o to
formalne zerwanie unii. W krótkim czasie uda∏o mu si´ – dzi´ki
umiej´tnym kompromisom i wykorzystywaniu rywalizacji mi´dzy
wielkimi litewskimi rodami mo˝now∏adczymi – w miar´ uspokoiç
sytuacj´ w kraju i umocniç w∏asnà pozycj´ na tronie. Pi´ç lat póêniej,
upewniwszy si ,́ ˝e król W∏adys∏aw III poniós∏ Êmierç pod Warnà,
poselstwo polskie z udzia∏em wszechw∏adnego biskupa Zbigniewa
OleÊnickiego wystàpi∏o do Kazimierza z proÊbà o obj´cie tronu
polskiego. Dopiero we wrzeÊniu 1446 r. wyrazi∏ zgod´ na przyj´cie
korony na podyktowanych przez siebie warunkach. Koronowa∏ si´
na króla Polski 25 czerwca 1447 r. w Krakowie. Po koronacji wznowi∏
uni´ personalnà z Litwà wystawiajàc akt, okreÊlajàcy zasady
równorz´dnego partnerstwa Królestwa Polskiego i Wielkiego

w rozkwicie gospodarczym i kulturalnym. Za jego panowania
powsta∏a znakomita historia Polski Jana D∏ugosza oraz arcydzie∏o
sztuki rzeêbiarskiej – o∏tarz Wita Stwosza w koÊciele Mariackim.
W Akademii Krakowskiej post´powy humanizm wypiera∏ z wolna
dawnà scholastyk´, dajàc poczàtek nowym pràdom w nauce
i sztuce. Kazimierz IV Jagielloƒczyk zmar∏ 7 czerwca 1492 r.
w Grodnie. W katedrze wawelskiej znajduje si´ póênogotycki
nagrobek króla, d∏uta Wita Stwosza.

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

3. „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do wspó∏czesnoÊci" 
Alicji Dybkowskiej, Jana ˚aryna, Ma∏gorzaty ˚aryn, PWN 1994

oraz êróde∏ encyklopedycznych

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem 
p∏atniczym w Polsce.
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Ksi´stwa Litewskiego. Troszczàc si´ o Litw ,́ nie zaniedbywa∏ spraw
Polski, skutecznie broniàc jej racji stanu. Ujawni∏o si´ to najlepiej
w wojnie 13-letniej z zakonem krzy˝ackim w latach 1454–1466.
Powodem tej wojny by∏o poddanie królowi ca∏oÊci ziem
zbuntowanego przeciw Krzy˝akom Zwiàzku Pruskiego, tzn.
z Gdaƒskiem i Toruniem, a nawet Królewcem. W 1454 r. Kazimierz
Jagielloƒczyk proklamowa∏ w∏àczenie Prus do Korony. Wojna
z Zakonem krzy˝ackim zacz´∏a si´ od kl´ski pod Chojnicami
pospolitego ruszenia szlachty pod wodzà króla, które utraci∏o swe
walory bojowe, zw∏aszcza wobec istotnych zmian techniki wojennej.
Kazimierz Jagielloƒczyk ciàgle walczy∏ z brakiem pieni´dzy. Nie
potrafi∏ zagwarantowaç sta∏ych êróde∏ dochodu, a dobra królewskie
za jego rzàdów stopniowo si´ zmniejsza∏y. W tej sytuacji król móg∏
utrzymywaç wojsko zaci´˝ne tylko w czasie dzia∏aƒ wojennych, kiedy
sejm uchwali∏ na ten cel podatki. W∏aÊnie za jego panowania
wykszta∏ci∏y si´ formy parlamentaryzmu szlacheckiego. Ich
fundamentem by∏y przywileje, wydane przez króla w 1454 r.
w Cerekwicy i Nieszawie, pod naciskiem szlachty zgromadzonej
na wypraw´ wojennà. Zapisano w nich, ˝e król nie zwo∏a pospolitego
ruszenia ani nie wyda nowych praw bez uprzedniej zgody sejmików
ziemskich. Od tego czasu rola sejmików ogromnie wzros∏a, bowiem
dzi´ki przywilejom nieszawskim uzyskiwa∏y one wp∏yw na decyzje
wagi paƒstwowej.Wobec trudnoÊci w uzgodnieniu stanowisk mi´dzy
poszczególnymi sejmikami ros∏o znaczenie sejmu walnego, który
póêniej wykszta∏ci∏ si´ ze zjazdów ogólnopolskich.
Król zdawa∏ sobie spraw´ z potrzeby u˝ycia zaci´˝nej piechoty
i artylerii, koniecznych do zdobywania silnie ufortyfikowanych
zamków. Wymaga∏o to jednak znacznych nak∏adów finansowych.
Monarcha po˝ycza∏ wi´c pieniàdze od mo˝now∏adców, pod zastaw
oddajàc im liczne dobra królewskie, a tak˝e od miast, którym
przyznawa∏ w zamian nowe przywileje. W ten sposób Kazimierz
Jagielloƒczyk zdoby∏ Êrodki finansowe na w∏asne oddzia∏y
zaci´˝ne. Wyp∏aci∏ te˝ zaleg∏y ˝o∏d nieop∏aconym przez Krzy˝aków
˝o∏nierzom najemnym, stanowiàcym za∏og´ Malborka, którzy
w zamian otworzyli mu bramy zamku.
Skuteczne dzia∏ania armii pod wodzà Piotra Dunina, odniesione
przez niego sukcesy oraz rozbicie flotylli krzy˝ackiej przez okr´ty
Gdaƒska i Elblàga przechyli∏y szal´ zwyci´stwa na stron´
Kazimierz Jagielloƒczyka. Wojna z Zakonem zakoƒczy∏a si´ w 1466 r.
zwyci´skim pokojem toruƒskim. Na jego mocy zachodnie ziemie
paƒstwa Krzy˝ackiego, zwane odtàd Prusami Królewskimi
w odró˝nieniu od Prus Zakonnych, oraz dominium biskupów
warmiƒskich z Lidzbarkiem i Olsztynem wesz∏y w sk∏ad Królestwa
Polskiego. Polska zyska∏a dost´p do morza wraz ze znaczàcymi
portami: Gdaƒskiem i Elblàgiem. W granicach Królestwa znalaz∏ si´
ca∏y bieg Wis∏y. Zmieni∏o to zasadniczo sytuacj´ ekonomicznà,
a tak˝e polityczno-militarnà kraju. Wojna 13-letnia z Zakonem
krzy˝ackim mocno ugruntowa∏a autorytet Kazimierza, dajàc mu
s∏aw´ zwyci´zcy i w∏adcy jednoczàcego paƒstwo. Raz osiàgni´tych
zdobyczy potrafi∏ skutecznie broniç. Kiedy niepopierany przez
niego biskup warmiƒski, Miko∏aj Tungen, przy pomocy króla
w´gierskiego Macieja i Krzy˝aków wszczà∏ wojn´ przeciw Polsce
(tzw. popia wojna), król zmusi∏ go do uleg∏oÊci i proÊby o ∏ask´.
Wielki Mistrz krzy˝acki by∏ zmuszony z∏o˝yç przysi´g´ lennà
Jagielloƒczykowi, do tej pory celowo odwlekanà.

Król rozszerza∏ terytorium paƒstwa równie˝ drogà pokojowà.
W 1456 r. zakupi∏ ksi´stwo oÊwi´cimskie i wzià∏ pod opiek´
ksi´stwo zatorskie (póêniej w∏àczone do Polski). W 1462 r.,
po wygas∏ej linii ksià˝àt mazowieckich, przy∏àczy∏ do Korony
ksi´stwo be∏skie, ziemi´ rawskà i gostyniƒskà, a w 1476 r. ziemi´
sochaczewskà. Nie zdo∏a∏ natomiast przywróciç Polsce Âlàska,
gdy˝ nie chcia∏ anga˝owaç si´ w wojn´ z Czechami, z którymi
∏àczy∏ go sojusz.
Kazimierz Jagielloƒczyk przez ca∏e ˝ycie usilnie zabiega∏
o umocnienie swej pozycji wewnàtrz paƒstwa. Stale ryzykujàc
otwarty konflikt z ma∏opolskà opozycjà mo˝now∏adczà, którà
na poczàtku jego rzàdów stanowi∏a cz´Êç rady królewskiej,
kierowana przez biskupa krakowskiego Zbigniewa OleÊnickiego,
opar∏ si´ w du˝ej mierze na Êredniej szlachcie i stworzy∏ nowy zespó∏
doradców. Korzystajàc z królewskiego prawa do mianowania
urz´dników, powo∏ywa∏ wiernych sobie ludzi na wy˝sze stanowiska
paƒstwowe i do rady królewskiej. To oni pomagali realizowaç
dà˝enia, zmierzajàce do centralizacji paƒstwa oraz przeprowadzenia
niezb´dnych reform skarbowych i wojskowych. JednoczeÊnie podjà∏
zwyci´skà walk´ o prawo nominacji biskupów. By∏o to o tyle istotne,
˝e biskupi wchodzili w sk∏ad rady królewskiej, zajmowali wi´c
wysokie stanowiska w hierarchii paƒstwowej. Król umia∏ godziç
w∏asne zwyci´stwo z posuni´ciami, które, ∏agodzàc gorycz pora˝ki,
nie przysparza∏y mu wrogów, ale jedna∏y nowych stronników.
Nadawaniem urz´dów, dóbr czy dochodów potrafi∏ zjednywaç sobie
nawet zaci´tych przeciwników. Zale˝a∏o mu te˝ na tym, by mieç
KoÊció∏ po swej stronie.
Du˝o uwagi poÊwi´ca∏ Kazimierz Jagielloƒczyk sprawom
dynastycznym. Dzi´ki jego ma∏˝eƒstwu z El˝bietà Habsbur˝ankà,
zwanà póêniej „matkà królów”, stary, lecz prowincjonalny ród
Jagiellonów zyskiwa∏ wysokà rang´ w Europie. Zrodzone z tego
zwiàzku liczne córki wychodzi∏y za ksià˝àt z sàsiednich krajów, co
stwarza∏o korzystne dla Polski alianse polityczne. Umocnienie
mocarstwowej pozycji Polski umo˝liwi∏o Kazimierzowi Jagielloƒczykowi
wprowadzenie w 1471 r. swego syna, W∏adys∏awa Jagielloƒczyka
na tron czeski, a w 1490 r. – na tron w´gierski. W ten sposób w koƒcu
XV w. Jagiellonowie zasiadali na trzech najwa˝niejszych tronach
Êrodkowo-wschodniej Europy, co wybitnie podnosi∏o presti˝ dynastii.
Polityka dynastyczna Kazimierza Jagielloƒczyka nie prowadzi∏a jednak
do ustanowienia czterocz∏onowego mocarstwa, lecz do wytworzenia
wi´zi wynikajàcej ze wspólnoty rodowej.
Do zas∏ug Kazimierza Jagielloƒczyka nale˝y zaliczyç dba∏oÊç
o bezpieczeƒstwo paƒstwa. Rozumia∏ znaczenie floty morskiej
i wchodzàc w porozumienie z kaprami gdaƒskimi utworzy∏ zalà˝ek
polskiej si∏y zbrojnej na morzu, dobrze sprawdzonej w wojnie
13-letniej. Nie uda∏o mu si´ zatrzymaç jego ekspansji wobec
rosnàcego w si∏´ Wielkiego Ksi´stwa Moskiewskiego. Za cen´
zachowania pokoju utraci∏ nawet drobne terytoria na pograniczu
litewsko-ruskim, ∏agodzi∏ pograniczne konflikty. Potrafi∏ jednak
utrzymaç pokój we wschodniej cz´Êci swego paƒstwa. Zawar∏
rozejm z Turcjà, utrzymujàc polskie zwierzchnictwo nad Mo∏dawià.
Kazimierz Jagielloƒczyk dzia∏a∏ w sposób rozsàdny i rozwa˝ny,
uczyni∏ wiele dla stabilizacji i modernizowania paƒstwa. By∏ jednym
z wybitniejszych w∏adców Polski, a jego panowanie na trwa∏e
zapisa∏o si´ w historii odzyskaniem ujÊcia Wis∏y. Pozostawi∏ Polsk´




