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Role

Kronikarz Zuzia Kozłowska peleryna lub płaszcz, beret

Mieszko I Jacek Wolniewicz peleryna, ozdobna opaska na głowę, miecz

Dobrawa Amelia Żuk sukienka, ozdobna opaska na głowę

Królowa Jadwiga Monika Marek sukienka, korona

Władysław Jagiełło Oliwier Laskowski korona, peleryna

Król Stanisław Olivier Olejnik korona, peleryna

Caryca Katarzyna Emilia Kozubal sukienka, korona

Cesarz Austrii David Abratkiewicz korona, peleryna

Myśliwi Oliwier Kowalski, Daniel de 
Sousa, Mateusz Lee-Potter

kapelusz, kamizelka

Budowniczy
Julia Struj, Aleksandra Struj, 
Jakub Puławski, Dominik 
Kozubal, Nadia Kamolli, 
Maja Pieczykolan

stroje dostępne w szkole

Dworki Laura Nikiel, Wiktoria 
Kozłowska

sukienki, opaski na głowę

Gospodynie Maya de Sousa, Wiktoria 
Szczurowska

stroje dostępne w szkole

Poeta Zuzia Pieczykolan beret, pióro do pisania, peleryna

Artysta Barnaba Skoczylas beret, peleryna lub płaszcz, pędzel, paleta do 
farb

Rycerze Rafał Boratyn, Eryk Ginter strój rycerza

Wiersz

Marysia Mikołajewicz

Zgoda Sejmu to sprawiła,
że nam wolność przywróciła.
Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,
niech żyje król kochany.

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam nieba żywot dały.
Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,
niechaj żyje król kochany!

strój odświętny, biało-granatowy

Kinga Kamionowska



Kronikarz

Ja, stary kronikarz, otwieram wielką księgę królewskiej 
historii Polski. Na ostatnich stronach tejże księgi pod 
starym dębem spotkali się:
• pierwszy władca książę Mieszko Pierwszy wraz z żoną 

Dobrawą,
• Królowa Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło, oraz
• ostatni król - Stanisław August Poniatowski.
Rozmowom tym na boku przysłuchiwali się również 
Caryca Rosji Katarzyna, cesarz Prus i Austrii. Pierwszy z 
nich zabrał głos książę Mieszko.

Mieszko I

Ja, Książę Mieszko Pierwszy, zjednoczyłem ziemie, które 
stały się początkiem państwa Polskiego. Jako dobry 
władca rozwinąłem i umacniałem Polskę. W 995 roku 
poślubiłem moją piękną żonę Dobrawę, co było 
początkiem wielkich zmian. 

Dobrawa

Mój drogi ojciec Bolesław Srogi zawarł sojusz z 
Mieszkiem, a Ja zostałam jego żoną. Bardzo prosiłam 
Mieszka, aby przyjął moją wiarę w Boga. W 966 roku 
Mieszko przyjął chrzest, a Polska stała się 
Chrześcijańska. To za czasów naszego panowania żył 
święty Wojciech - przyjaciel królów, który po dziś dzień 
jest patronem Polski. 

Kronikarz

Następcy księcia Mieszka i Dobrawy z rodu Piastów 
budowali, umacniali i bronili nasz kraj. Z najbardziej 
oddanych byli: król Kazimierz Odnowiciel, który przeniósł 
stolicę ze zniszczonego Gniezna do Krakowa i był 
uważany za najmądrzejszego i najdzielniejszego władcę 
tamtej epoki. Król Władysław Łokietek, który łączył i 
jednoczył rozbite księstwa, jako pierwszy władca był 
koronowany na Wawelu w Krakowie. Kazimierz Wielki 
jako ostatni z rodu Piastów założył pierwszą uczelnię w 
Krakowie, która nosiła nazwę Akademia Krakowska. 
Mówiono o Nim, że zastał Polskę drewnianą a zostawił 
murowaną.

Królowa Jadwiga

Otwarłam wydział teologiczny na Uniwersytecie w 
Krakowie, odnowiłam go i teraz nazywa się Uniwersytet 
Jagieloński. Zakładałam szpitale i pomagałam biednym. 
Byłam przykładem harmonii, modlitwy i czynu. Teraz 
nazywają mnie Świętą.

Władysław Jagiełło
Przeprowadziłem chrystianizację Litwy. Nadałem nowe 
przywileje szlacheckie. Przeciwstawiłem się Zakonowi 
Krzyżackiemu i wygrałem w 1410 roku bitwę pod 
Grunwaldem.



Kronikarz

Za panowania Jagiellonów, a zwłaszcza króla Kazimierza 
Jagiellończyka, Polska osiągnęła szczyt swojej potęgi i 
wyrosła na prawdziwe mocarstwo jakim nigdy wcześniej 
nie była i później już nie będzie. W tym okresie doszło ro 
rozkwitu kultury, nauki i sztuki. Powstały między innymi 
takie dzieła jak ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim 
i dzwon Zygmunta. Królowa Bona, która była Włoszką 
sprowadziła do Polski różne warzywa i owoce. 
Przyczyniła się też do rozbudowy miast.

Król Stanisław  powiedział co stało się za panowania 
Jego poprzedników - królów elekcyjnych:  Zygmunt III 
(trzeci) Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, a 
król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą Królową Polski po 
zwycięskiej bitwie w obronie Jasnej Góry przed 
Szwedami, i o tym jak wielki król Jan III (trzeci) Sobieski 
uratował chrześcijańską Europę przed zalewem islamu w 
bitwie pod Wiedniem z Turkami.

Królowa Jadwiga A Ty Królu, co dobrego zrobiłeś za swojego panowania? 

Król Stanisław

Za moich rządów obradował Sejm Czteroletni i powstała 
pierwsza w Europie konstytucja. Ustanowiłem order 
Virtutti Militari za czyny wojskowe. Zadbałem o rozwój 
nauki, kultury i sztuki. Na moje czwartkowe obiady w 
Pałacyku na wodzie przychodzili sami zacni uczeni i 
artyści. 

Władysław Jagiełło Królu, a co zrobiłeś z naszą Polską? Dlaczego oddałeś ją 
w obce ręce?

Król Stanisław Obiecałem to mojej Carycy Katarzynie.

Mieszko I
To tak postąpiłeś z krajem, który myśmy założyli i 
troszczyli się o niego?

Dobrawa

Wszyscy JAK MOGŁEŚ, JAK MOGŁEŚ TO ZROBIĆ!!!


