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Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod
or∏em napis: Z¸ 100 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Popiersie króla Zygmunta I Starego. U góry po obu stronach
popiersia pod fragmentami wieƒca pó∏kolem lata panowania
króla: z lewej 1506, z prawej 1548. Pod popiersiem pó∏kolem
napis: ZYGMUNT I STARY.

W dniu 7 czerwca 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monet´ kolekcjonerskà o nominale 100 z∏, wykonanà
stemplem lustrzanym w z∏ocie, przedstawiajàcà popiersie króla
Zygmunta I Starego. Moneta stanowi kontynuacj´ serii „Poczet
królów i ksià˝àt polskich”, zapoczàtkowanej przez Narodowy Bank
Polski w 1979 r. Jest te˝ tematycznym dope∏nieniem dwóch
srebrnych monet i jednej miedzioniklowej, przedstawiajàcych
króla Zygmunta I Starego, wyemitowanych w 1994 r.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpiƒska

Moneta zosta∏a wyprodukowana w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Zygmunt I Stary, najm∏odszy syn Kazimierza IV Jagielloƒczyka
i El˝biety Rakuszanki, urodzi∏ si´ 1 stycznia 1467 w Kozienicach.
20 paêdziernika 1505 r. objà∏ tron wielkoksià˝´cy w Wilnie
po zmar∏ym bracie, królu Aleksandrze Jagielloƒczyku. Jeszcze
tego samego roku, 8 grudnia, zosta∏ wybrany na króla Polski;
jego koronacja odby∏a si´ 24 stycznia 1507 r. w Katedrze na
Wawelu. Poczàtki panowania 40-letniego ju˝ monarchy by∏y
trudne. Po swym poprzedniku odziedziczy∏ nierozwiàzane
problemy zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewn´trznej.
W polskiej polityce zagranicznej najwi´ksze znaczenie mia∏y
stosunki z dworem cesarskim Habsburgów, wp∏ywajàce na relacje
z innymi krajami. Zygmunt I dà˝y∏ do utrzymania równowagi
politycznej z Habsburgami i stara∏ si´ przeciwdzia∏aç ich próbom
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os∏abienia paƒstw jagielloƒskich, najsilniejszych konkurentów
w Europie Ârodkowej. Zygmunt Stary mia∏ doÊwiadczenie
w sprawowaniu w∏adzy – panowa∏ wczeÊniej w ksi´stwach g∏ogowskim i opawskim oraz na Âlàsku; by∏ ostro˝nym politykiem
i cz∏owiekiem usposobionym pokojowo. Musia∏ jednak toczyç
liczne wojny obronne z atakujàcymi Polsk´ i Litw´ Rosjà oraz
Mo∏dawià. W ich wyniku Litwa utraci∏a w 1514 r. Smoleƒsk.
Z kolei zawarty w 1466 r. pokój toruƒski, koƒczàcy 13-letnià
wojn´ z Zakonem krzy˝ackim, nie zapobieg∏ kolejnym zatargom
polsko-krzy˝ackim. Wobec niezatwierdzenia jego postanowieƒ
ani przez papie˝a, ani cesarza rzymskiego nowy wielki mistrz
Zakonu Krzy˝ackiego Albrecht Hohenzollern odmawia∏ z∏o˝enia
przysi´gi lennej, cieszàc si´ przy tym poparciem cesarza Maksymiliana I Habsburga. Cesarz obieca∏ równie˝ zbrojnà pomoc
wielkiemu ksi´ciu moskiewskiemu, Wasylowi III w toczàcej si´
w∏aÊnie wojnie Rosji z Litwà. W tej sytuacji Zygmunt zdecydowa∏ si´ na bezpoÊrednie rozmowy z cesarzem na uroczystym
zjeêdzie w Wiedniu w 1515 r., zawarto uk∏ad. Maksymilian cofnà∏
swoje poparcie dla Moskwy i uzna∏ prawa Polski do lenna pruskiego. Wielki mistrz Zakonu, Albrecht Hohenzollern, nie zastosowa∏
si´ jednak do ustaleƒ zjazdu wiedeƒskiego i rozpoczà∏ przygotowania do rozprawy z Polskà, szukajàc zbrojnych posi∏ków
w Rzeszy. W 1519 r. wybuch∏a wojna Królestwa Polskiego
z Zakonem. W 1521 r. Polacy podeszli pod Królewiec i Zygmunt
zgodzi∏ si´ zawrzeç czteroletni rozejm. Kres wojnom polsko-krzy˝ackim po∏o˝y∏ traktat podpisany w 1525 r. w Krakowie.
Po przyj´ciu luteranizmu Albrecht rozwiàza∏ Zakon w Prusach
i w jego miejsce stworzy∏ Êwieckie paƒstwo. W 1525 r. w Krakowie
z∏o˝y∏ ho∏d lenny Zygmuntowi Staremu jako dziedziczny ksià˝´
pruski. Prusy Ksià˝´ce znalaz∏y si´ pod zwierzchnictwem monarchii
jagielloƒskiej. Po Êmierci ostatnich Piastów mazowieckich
Zygmunt wcieli∏ w 1529 r. Mazowsze do Polski. Kres walkom
na pograniczu mo∏dawskim po∏o˝y∏o zwyci´stwo Polaków
pod Obertynem w 1531 r. W 1533 r. zdajàc sobie spraw´, ˝e Polska
nie ma dostatecznych si∏ na zmaganie si´ z pot´gà tureckà,
Zygmunt zawar∏ z Turcjà traktat o wzajemnej przyjaêni, nienaruszalnoÊci terytorium i wymianie handlowej, zyskujàc w ten
sposób zabezpieczenie po∏udniowej granicy paƒstwa. Stara∏ si´
tak˝e zachowaç poprawne stosunki z Habsburgami.

wiàzywa∏ do porzàdkowania prawa. Zleci∏ opracowanie projektu
unifikacji praw w ca∏ym kraju, tzw. korektur´ Taszyckiego, który
jednak odrzucono na sejmie w 1534 r. Wraz ze swymi doradcami
zreorganizowa∏ s∏u˝b´ dyplomatycznà, stworzy∏ tak˝e zalà˝ek
sta∏ego wojska.

Ju˝ od poczàtków swego panowania Zygmunt Stary du˝o uwagi
poÊwi´ca∏ finansom Królestwa. Znacznie odd∏u˝y∏ skarb królewski,
odzyska∏ do niego liczne dobra królewskie, zastawiane na niekorzystnych warunkach, zwi´kszajàc dochody skarbu. Wprowadzi∏
nowy system ce∏, usprawni∏ zarzàd ˝up wielickich, oddzieli∏
rachunkowoÊç dotyczàcà podatków publicznych od skarbu
koronnego, zreformowa∏ system monetarny, zabiega∏ o rozwój
miast królewskich. Sprawujàc rzàdy odwo∏ywa∏ si´ do rady
senatorów i kompetentnych ministrów. Potrafi∏ równie˝ prawie
co roku sk∏oniç sejm do uchwalenia podatku nadzwyczajnego,
stanowiàcego podstaw´ utrzymania „obrony potocznej”
na kresach po∏udniowo-wschodnich. Wraz ze swymi doradcami
Zygmunt Stary prowadzi∏ polityk´ racjonalnie i realistycznie,
unikajàc jednoczesnej walki z wieloma wrogami oraz wybierajàc
rozwiàzania korzystne, lecz nie ryzykowne. Du˝à wag´ przy-

Po Êmierci swej pierwszej ˝ony, Barbary Zápolyi, pochodzàcej
z mo˝now∏adczej rodziny w´gierskiej, Zygmunt Stary o˝eni∏ si´
w 1518 r. z siostrzenicà cesarza rzymskiego Maksymiliana, córkà
ksi´cia Mediolanu, Bonà Sforza. Mia∏ z nià cztery córki i syna,
Zygmunta II Augusta. Pochodzàca z ma∏ego ksi´stwa w∏oskiego
o odmiennych zasadach ustrojowych, niepojmujàcà w pe∏ni
charakteru paƒstwa, w którym król podlega∏ prawu i dzieli∏
w∏adz´ z parlamentem, królowa zmierza∏a do wzmocnienia
w∏adzy królewskiej opierajàc si´ na grupie nowej magnaterii.
Chcàc stworzyç podstawy niezale˝noÊci materialnej dynastii,
wykupywa∏a dobra królewskie – przede wszystkim na Litwie.
Z jej inicjatywy odby∏a si´ w 1529 r. pospieszna elekcja, a rok
póêniej koronacja syna, 10-letniego Zygmunta Augusta na króla
polskiego (jeszcze za ˝ycia ojca), nieco wczeÊniej wyniesionego
ju˝ w Wilnie do godnoÊci wielkiego ksi´cia litewskiego.
Polityczna rola królowej Bony coraz bardziej ros∏a, w miar´ jak
starzejàcy si´ król traci∏ energi´. W 1544 r. stary król przekaza∏
synowi rzàdy na Litwie, zachowujàc w∏adz´ zwierzchnià.
Mimo cz´stych starç króla z opozycjà, do koƒca ˝ycia cieszy∏ si´
znacznà popularnoÊcià.
Wraz z Bonà Zygmunt Stary by∏ protektorem sztuki renesansowej,
która zacz´∏a w Polsce rozkwitaç pod ich rzàdami. Sprowadzi∏
do Krakowa w∏oskich artystów, przebudowa∏ zamek na Wawelu
i wzniós∏ grobowà kaplic´ Zygmuntowskà we w∏oskim stylu;
ufundowa∏ równie˝ „dzwon Zygmunta”. Za jego panowania
Polska sta∏a si´ najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie.
Zygmunt Stary zmar∏ 1 kwietnia 1548 r. w Krakowie. Zosta∏
pochowany w Katedrze na Wawelu.
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Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.
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