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50 zł 2015r. Skarby Stanisława Augusta – Kazimierz
Jagiellończyk (kontynuacja serii)
Model : k(50)
50 zł 2015r. Skarby Stanisława Augusta – Kazimierz Jagiellończyk (kontynuacja serii)
Producent : Przedsprzedaż
Skarby Stanisława Augusta - Kazimierz Jagiellończyk (kontynuacja serii)
Kazimierz Andrzej Jagiellończyk urodził się 30 listopada 1427. Był najmłodszym,
trzecim, synem Władysława Jagiełły i jego czwartej żony, Zofii Holszańskiej,
córki kniazia Andrzeja Holszańskiego[1]. W chwili narodzin syna Władysław
Jagiełło miał 65 lat. Jego żona, młodsza od króla o 48 lat, była podejrzewana o
zdradę. Dopiero uroczysta przysięga, że jest niewinna, oczyściła ją z zarzutów
Kazimierz Jagiellończyk został ochrzczony 21 grudnia 1427 Imię odziedziczył po
starszym bracie Kazimierzu, który urodził się i zmarł w 1426. Na urodziny
przyszłego króla biskup Stanisław Ciołek dokomponował do utworu Mikołaja z
Radomia panegiryczną kontrafakturę Hystorigraphi aciem mentis, opiewającą,
oprócz nowo narodzonego Kazimierza, także parę królewską Królewicz
wychowywany był pod czujnym okiem matki i opiekunów, głównie podkanclerzego
Wincentego Kota, oraz rycerza Piotra z Rytra. Był, jak na owe czasy, dość dobrze
wykształcony, znał historię swego rodu, języki polski i ruski, a ponadto ćwiczył
tężyznę fizyczną. Uwielbiał polowania, dlatego w późniejszych latach często
wyjeżdżał na nie do litewskich puszcz. Jako król często polował na żubry
m.in. w Puszczy Grodzkiej i Puszczy Bielskiej, której pozostałości obecnie zaliczane
są do Puszczy Białowieskiej[4].
Po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 na tron polski wstąpił starszy brat
Kazimierza, dziesięcioletni Władysław. Opiekę nad małoletnimi synami zmarłego
króla sprawował biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki, niechętny wobec młodszego
Kazimierza. Przeciwwagę dla pozycji Oleśnickiego stanowili panowie wielkopolscy. W
1438 to oni nalegali, by królewicz udał się do Czech w celu objęcia tronu po śmierci
Zygmunta Luksemburczyka. Kazimierz Jagiellończyk został wybrany na króla
czeskiego przez część stanów czeskich (głównie utrakwistów), które starały się
nie dopuścić do objęcia tronu praskiego przez Albrechta Habsburga. Rok później,
na skutek przegranej polskiego stronnictwa prohusyckiego w bitwie pod Grotnikami
oraz wyraźnego sprzeciwu niechętnego wobec czeskich reform Kościoła stronnictwa
Zbigniewa Oleśnickiego, Jagiellończyk zrezygnował z władzy w Czechach

Cena : 799,00 zł Brutto ( 649,59 zł
Netto)
Cena promocyjna : 899,00 zł Brutto ( 730,89 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 lipiec 2015
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