


Mieszko I z rodu Piastów jest uważany za budowniczego państwa 
polskiego. Podporządkował sobie rozległe tereny i grody. Jego 
zasługą było ukształtowanie terytorium i organizacji nowego 
państwa. Wtedy, po raz pierwszy, pojawiło się ono w kronikach 
innych, bardziej rozwiniętych, królestw. Nazywane było, po prostu, 
krajem Mieszka. O życiu pierwszego władcy i jego panowaniu wiemy 
niewiele, bo było to tak dawno temu, że żaden kronikarz w kraju 
Mieszka nie chodził za królem krok w krok i nie spisywał dokładnie 
jego losów. Mieszko bardzo pragnął, by jego państwo liczyło się 
wśród starszych, większych i bogatszych królestw. Najwięksi 
w Europie włdcy wyznawali religię chrześcijańską, a wspólna wiara 
i wartości łaczyły królów. Mieszko również chciał należeć do tej 
wspólnoty. Dlatego przyjął chrzest w 966 roku i włączył pogański 
kraj do chrześcijańskiej Europy i polityki europejskiej. Mieszko nigdy 
nie został oficjalnie koronowany na króla, choć był pierwszym władcą 
kraju potwierdzonym przez ówczesne źródła. 

MIESZKO I 
lata PaNOWaNIa  960–992

CHRZEST
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Chrobry oznacza dzielny, waleczny. Bolesław kontynuował dzieło 
ojca Mieszka I. Na początku jego rządów pojawiła się po raz pierwszy 
nazwa Polska. Gniezno było jej pierwszą stolicą. Spoczęły tam 
szczątki cenionego świętego – Wojciecha. Największy władca  
w Europie – cesarz Otton III, chcąc oddać cześć świętemu, przyjechał 
do Gniezna. Z tej okazji odbył się również ważny zjazd władców 
zwany „gnieźnieńskim”, było to dokładnie w roku 1000. Bolesław 
Chrobry – wtedy jeszcze książę Polski – i cesarz Otton omawiali plany 
utworzenia chrześcijańskiej wspólnoty Niemiec, Francji, Rzymu, 
anglii i Państw Słowiańskich, o której marzył cesarz. Pod wrażeniem 
wspaniałego przyjęcia Otton III zdjął swój diadem z głowy i włożył 
go Bolesławowi, jako symbol przymierza. Podarował mu również 
grot włóczni św. Maurycego. Relikwie świętych były wówczas bardzo 
cenione. W czasie swoch rządów książę Chrobry prowadził liczne 
i długie wojny chcąc powiększyć i umocnić państwo. Na króla Polski 
został koronowany dopiero w roku swojej śmierci. 

BOlESŁaW CHROBRY 
lata PaNOWaNIa  992–1025
ZJaZD GNIEźNIEńSKI
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KaZIMIERZ ODNOWICIEl 
lata PaNOWaNIa  1034–1058

PRZENIESIENIE StOlICY Z GNIEZNa DO KRaKOWa

Kazimierz był wnukiem Bolesława Chrobrego. Przejął rządy 
w trudnym czasie. Polscy możnowładcy po latach wojen Bolesława 
Chrobrego z Niemcami i Rusią oraz po latach walk o tron jakie musiał 
toczyć jego ojciec Mieszko II, byli zniechęceni i wyraźnie ciążyła im 
władza książęca kolejnego Piasta. Wreszcie wszczęli bunt i wygnali 
Kazimierza. Książę czeski Brzetysław I wykorzystał brak władcy oraz 
chaos w Polsce. Najechał zbrojnie kraj rabując ogromne bogactwa. 
Spustoszył wiele zim i zamków. Wtargnął do stolicy – Gniezna 
pozostawiając po sobie spalone osady oraz zburzony zamek.  
Ograbił katedrę i wykradł nawet relikwie św. Wojciecha.  
Na wieść o wydarzeniach Kazimierz poprosił o pomoc cesarza 
Niemiec i z oddziałem rycerzy wrócił do kraju, by odzyskać ziemie. 
Plan się powiódł. Zniszczenia w stolicy były niestety tak duże,  
że przeniósł ją do Krakowa. Kraków stał się najważniejszym miastem 
w kraju. Kazimierz okazał się wspaniałym władcą i szybko rozpoczął 
prace naprawcze; odbudował i unowocześnił siły zbrojne - czyli 
wojsko i armię rycerską oraz odtworzył i umocnił organizację 
państwa. Jego starania o odbudowę kraju po kryzysie sprawiły, że 
Kazimierz otrzymał przydomek Odnowiciel. 
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Bolesław był wnukiem Kazimierza Odnowiciela. Po śmierci ojca, 
młody książę toczył z bratem boje o ziemie, którymi oboje chcieli 
władać. Wygrał Bolesław. Choć był jeszcze bardzo młody miał już 
bojowe doświadczenie i posłuch wśród rycerzy. Urodzony wojownik. 
Jako władca Polski większość życia poświęcił na przyłączeniu do 
niej Pomorza oraz nawróceniu tych ziem na chrześcijaństwo. Dostęp 
do morza otwierał nowe możliwości handlowe, a handel możliwości 
bogacenia się państwa. Pod koniec życia, po latach wojowania, 
Bolesław podzielił swoim testamentem państwo na dzielnice między 
żonę i synów. Testament to ostatnia wola, wskazówki dla potomków. 
Każdemu z synów dał część ziemi do władania, żonę uposażył, by 
żyła w dostatku do końca swoich dni. Prawdopodobnie po śmierci 
dziedziców, dzielnice miały zostać znowu scalone pod jednym 
władcą. Niestety tak się nie stało. Późniejsze walki o władzę sprawiły, 
że państwo zostało podzielone na dwa stulecia. Nazywamy ten okres 
rozbiciem dzielnicowym.

BOlESŁaW KRZYWOUStY
lata PaNOWaNIa  1107–1138

PODZIaŁ POlSKI Na DZIElNICE
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Dwa stulecia później nadal było wiele małych księstewek i książąt. 
Po wiekach rozbicia państwa, marzeniem księcia Łokietka było ponowne 
połączenie ziem i stanie się władcą zjednoczonego Królestwa Polskiego. 
Innym książętom jego starania i ambicje wydawały się zbyt ogromne, 
jak na prowincjonalnego księcia, bez wielkiego poparcia i dużych wojsk. 
Kpili z niego, aż przylgnęło do niego określenie „Łokieć”. Łokieć, to stara 
jednostka miary, długość od łokcia do końca najdłuższego palca. Czyli 
całkiem niewiele. Mylili się wszyscy. Władysław poszerzał swój zakres 
władzy i nie zrażał się niepowodzeniami. Starając się o odzyskanie 
stolicy w Krakowie musiał nawet ratować się ucieczką z kraju. Wiele 
bojów stoczył, wiele ziem odzyskał, inne znowu stracił, ale zamierzenie 
osiągnął – zostawił po sobie zjednoczone państwo. Rozpoczął również 
organizację wewnętrzną państwa - ogólnopolską kancelarię, administrację 
oraz skarbowość. to za jego panowania, pełnego wojennych wypraw 
i starć, Polska po raz pierwszy prowadziła wojnę z Krzyżakami o Pomorze 
i nawiązała sojusz z Litwą. Państwo było jeszcze chwiejne, ale umierając 
król zostawił po sobie zdolnego syna, który kontynuował jego dzieło. 
Łokietek jako pierwszy został zarówno koronowany, jak i pochowany 
w katedrze na Wawelu. 

WŁaDYSŁaW ŁOKIEtEK  
lata PaNOWaNIa  1320–1333
ZJEDNOCZENIE KRaJU
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KaZIMIERZ III WIElKI
lata PaNOWaNIa  1333–1370 

REFORMY KRaJU

Syn Łokietka, Kazimierz, wzmocnił słabe jeszcze fundamenty 
odnowionego Królestwa Polskiego. Kontynuował reformowanie 
kraju. Polska za jego panowania stopniowo przekształciła się w silny 
organizm polityczny. terytorium państwa wzrosło niemal trzykrotnie. 
Kazimierz Wielki był zapobiegliwym gospodarzem, budowniczym 
i szybko zmieniał kraj na lepsze. Przeprowadził wiele reform w kraju, 
czyli powolnych zmian poprawiających życie obywateli. W tym 
celu wydał wiele statutów – mniejszych i większych postanowień 
regulujących sposób funkcjonowania Państwa w różnych dziedzinach. 
Dzięki temu skarb był pełen, wzrosła liczba miast, wsi i zamków, 
rozwijał się handel, zreformowano prawo, uporządkowano podatki 
i system obrony państwa. Kazimierz budował nową Polskę i nowe 
zamożniejsze społeczeństwo. Król unormował stosunki z sąsiadami 
i zakonem krzyżackim, więc żyło się spokojniej. Ufundował również 
słynną uczelnię – Akademię Krakowską. Był ostatnim z rodu Piastów 
na tronie. Za swoje zasługi dla kraju otrzymał przydomek Wielki.
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Jadwiga otrzymała tytuł króla Polski po śmierci swojego ojca 
ludwika, który panował po Kazimierzu Wielkim. Poślubiła księcia 
litwy – Władysława Jagiełłę. Młoda królowa skupiła na dworze 
najmądrzejszych ludzi – elitę intelektualną Polski, była znana 
z hojności, mądrości i pobożności. Fundowała wiele nowych kościołów 
i uposażała już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami, 
wspierała ubogich i cierpiących. Założyła bursę dla polskich 
oraz litewskich studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze, 
jedym z najstarszych w Europie. Bursa to taki dom akademicki 
gdzie mieszkają uczniowie i studenci przyjeżdzający z odległych 
miast i krajów. Królowa wznowiła także działanie Uniwersytetu 
Krakowskiego, który zdążył podupaść i oddała  swoje klejnoty na 
fundację Uniwersytetu. Zleciła pierwsze w historii Polski tłumaczenie 
Księgi Psalmów. Królowa często modliła się pod krzyżem, który teraz 
jest w bocznym ołtarzu katedry wawelskiej. Nazywany jest „czarnym 
krucyfiksem”, bo kolory na drewnie wyblakły, a drwno ściemniało. 
Niestety zmarła po porodzie w młodym wieku. Została po śmierci 
patronką Polski i świętą kościoła. Kult świętej Jadwigi wciąż trwa.

JaDWIGa aNDEGaWEńSKa
lata PaNOWaNIa  1384–1399

ŚWIęta KOŚCIOŁa
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Władysław Jagiełło, wielki książę litewski, władca litwy, poślubił 
Królową Jadwigę. Był nie tylko mężem władczyni, ale i dzielnym 
i mądrym władcą. Wspólnie z Królową starali się o odnowę 
podupadłego po latach Uniwersytetu Krakowskiego, dlatego dziś 
uczelnia nazywana jest Uniwersytetem Jagiellońskim. Waładysaw 
starając się o dziedzica tronu, po wczesnej śmierci Jadwigi ożenił 
się jeszcze trzykrotnie. Jagiełło dał początek dynastii Jagiellonów na 
polskim tronie. Pod berłem rodziny rozkwitła literatura, sztuka i nauka. 
Według badaczy, Władysław był władcą roztropnym w działaniu, 
mądrym i rycerskim. Do jego zasług należy złamanie potęgi 
militarnej zakonu krzyżackiego, z którym wciąż Polska miała zatargi. 
Stało się to w słynnej do dziś bitwie pod wsią Grunwald. to było 
wielkie zwycięstwo. Król Polski, będąc jednocześnie księciem litwy, 
umocnił więzi między Polską i Litwą tworząc podwaliny późniejszej 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Terytorium obu krajów, 
połączonych osobą władcy, było największe wśród europejskich 
monarchii. Pod koniec panowania Jagiełły państwo było wzmocnione 
gospodarczo. W czasach jego panowania rozbudowano Wawel. 
Zamek przetrwał w takim stanie kilkadziesiąt lat, aż strawił go pożar. 

WŁaDYSŁaW  II  JaGIEŁŁO 
lata PaNOWaNIa  1386–1434 

BItWa POD GRUNWalDEM
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ZYGMUNt I StaRY
lata PaNOWaNIa  1506–1548 

ROZBUDOWa WaWElU,
HOŁD PRUSKI

Prawnuk Jagiełły, król Zygmunt I Stary był wybitnym mecenasem sztuki. 
Choć skarbiec nigdy nie był pełny, to okres panowania Zygmunta był 
także złotym okresem dla polskiej kultury. Król zajął się odbudową 
zniszczonego przez pożar zamku na Wawelu. Przebudował go w nowym 
wówczas stylu renesansowym. Do tej pory na wzgórzu wawelskim 
znajduje się największy renesansowy dziedziniec w Europie. Zygmunt 
cenił pokój i otaczał się mądrymi ludźmi, musiał jednak toczyć wojny 
obronne z Wielkim Księstwem Moskiewskim, tatarami i zakonem 
krzyżackim. W wyniku wojny z Krzyżakami państwo zakonu przestało 
istnieć, zmieniając się w państwo Prusy, a Wielki Mistrz zakonu, albrecht 
stał się jego księciem. Jako przegrany, musiał zobowiązać się do 
niesienia pomocy zbrojnej Polsce w razie potrzeby i złożyć hołd królowi 
Zygmuntowi na rynku w Krakowie. Wydarzenie to nazywamy hołdem 
pruskim. albrecht był siostrzeńcem polskiego monarchy. tak to często 
bywało w rodach królewskich, że członkowie rodziny władali różnymi 
terytoriami i państwami, nierzadko stając przeciw sobie. Szczęśliwie 
syn Zygmunta I, Zygmunt II August, rozwijał myśl dynastii Jagiellonów 
i pradziada Jagiełły. Połączył na trwałe Królestwo Polskie i Wielkie 
Księstwo litewskie w jedno ogromne państwo, zwane od tej pory 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
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Zygmunt III był wnukiem Zygmunta Starego, synem Katarzyny Jagiellonki 
i króla Szwecji. Przyjechał ze szwedzkiego dworu, by objąć rządy 
w Rzeczpospolitej. Po matce miał prawo do polskiego tronu, po ojcu zaś, 
do tronu w Szwecji. Na któtko powstała nawet unia polsko–szwedzka, ale 
bunty nieprzychylnych możnowładców w Szwecji pozbawiły króla władzy. 
Zygmunt III nie ustał w staraniach o odzyskanie królestwa. Spowodowało 
to cały ciąg wojen ze Szwecją przez długie lata. Wydatki wojenne mocno 
osłabiły państwo polskie. a na zamku, zaraz na początku panowania 
Zygmunta, część Wawelu znowu strawił pożar, jeden z największych 
w dziejach. Król Zygmunt III Waza przeniósł się wtedy wraz ze swoim 
dworem na stałe do zamku w Warszawie. Warszawa miała dogodniejsze 
położenie dla jego wypraw do Szwecji. Stąd Zygmunt III podejmował 
wyprawy spływając Wisłą aż do Gdańska. Zygmunt przyczynił się 
bardzo do rozwoju Warszawy. Przebudował zamek, który stał się 
rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym 
i kulturalnym kraju, a sama Warszawa nową stolicą Rzeczypospolitej. 
Kraków zaś pozostał miejscem koronacji królów. Zygmunt III prócz bogatej 
biblioteki gromadził w Zamku okazałe kolekcje rzeźby, malarstwa, tkanin 
oraz dekoracyjnych przedmiotów z całego świata. Stworzył pierwszą 
nowoczesną galerię w Polsce. 

ZYGMUNt III WaZa 
lata PaNOWaNIa  1587–1632

PRZENIESIENIE StOlICY Z KRaKOWa DO WaRSZaWY
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JaN II KaZIMIERZ WaZa
lata PaNOWaNIa  1648–1668 

POtOP SZWEDZKI

Jan – drugi syn Zygmunta III Wazy, był odważny, nie oszczędzał się 
w czasie działań wojennych i był odporny na trudy wojaczki. Odpierał 
z wojskiem wiele ataków państw sąsiadujacych z  Rzeczpospolitą. 
Jednak po długich dziesiątkach lat panowania dynastii Wazów 
sam kraj znajdował się w opłakanym stanie. Długie wojny osłabiły 
Rzeczpospolitą. Zwłaszcza wojny ze Szwecją. W ostatniej inwazji 
uczestniczyło tak wiele wojsk wroga, że nazwano ją „potopem 
szwedzkim”. Wojska „zalały” prawie cały kraj i bardzo poważnie 
zrujnowały jego gospodarkę. Do historii przeszła słynna obrona 
Jasnej Góry w Częstochowie przez załogę, którą dowodził przeor 
klasztoru. W tej wojnie zginęło wielu ludzi, tak wielu, że większości 
ziem nie miał kto uprawiać. Bez zbóż bywały lata głodu.
Królowi nie powiodła się próba naprawy państwa, ani wywiązania 
się z obietnicy ulżenia doli chłopów. Zabrakło mu sił i konsekwencji 
w działaniu. Widząc, że nie uda mu się zmienić kraju na lepsze, Jan II 
Kazimierz Waza zrzekł się korony. Został opatem we Francji, do końca 
życia jednak leżały mu na sercu losy Polski.
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JaN III SOBIESKI 
lata PaNOWaNIa  1674–1696 

BItWa POD WIEDNIEM

Jan III był dzielnym wojownikiem i wspaniałym wodzem. Nie odziedziczył 
tronu. Zanim został królem błyszczał telentem w walkach z tatarami 
i Kozakami. Został dowódcą armii polskiej – hetmanem koronnym. tron 
zapewniła mu walka i zwycięstwo nad turkami. Rozbił armię wroga, 
a możni zachwyceni jego zdolnościami wynieśli go na tron. Wojska 
tureckie, mimo to, nadal były groźne. Państwo tureckie było wtedy bardzo 
rozległe, a sułtan wciąż chciał podporządkowywać sobie nowe terytoria 
i narzucać swoją religię. Cała chrześcijańska Europa była zagrożona, 
dlatego wybitny wódz, Jan III, stanął na czele armii kilku państw oraz 
husarii i znów starł się z turkami bitwie pod Wiedniem. Husaria była 
słynną polską jazdą konną, składającą się z rycerzy z najmożniejszych 
rodów. Charakterystyczne pióra mocowane do zbroi lub siodła, miały 
na celu przestraszyć przeciwnika i spłoszyć konie. Jej początki sięgały 
rządów Zygmunta Starego, ale największe zwycięstwa odnosiła za 
czasów wojen ze Szwedami – i właśnie – z turkami. Król, dowodząc 
wojskami i elitarną formacją, rozgromił armię sułtana i zupełnie złamał 
siły imperium tureckiego. Do hiistorii przeszedł jako genialny wódz 
i obrońca chrześcijaństwa. W sprawach samego kraju, w którym znów 
potrzebne były reformy, nie udawało się królowi tak dobrze działać.  
Za czasów króla Jana odbyła się restauracja zamku na Wawelu, tym 
razem w bujnym stylu barokowym. 
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StaNISŁaW aUGUSt PONIatOWSKI  
lata PaNOWaNIa  1764–1795
KONStYtUCJa 3 MaJa, 
OKRES ROZBIORóW

Prawie sto lat później królem został Stanisław august. Sytuacja młodego 
władcy nie była łatwa. Poprzedni monarchowie okazali się najgorsi 
w historii sprawiając, że kraj stał się zacofany i na skraju upadku. Król 
usiłował zmodernizować i wzmocnić znajdującą się w trudnej sytuacji 
Rzeczpospolitą. Dokonał istotnych reform w kraju i był współautorem 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej konstytucji. 
Konstytucja, to zbiór najważniejszych w państwie praw, obowiązków 
i wolności obywateli. Sejm uchwalił ją 3 maja i na pamiątkę tego 
wydarzenia świętujemy dzień „Konstytucji 3 maja”. Król organizował 
także słynne „obiady czwartkowe”, zapraszając na zamek królewski 
pisarzy i intelektualistów. Zbudował pałac z ogrodem w Łazienkach 
jako swoją letnią rezydencję. Mimo to mądry i wrażliwy na sztukę król, 
nie zdołał zapobiec upadkowi Rzeczypospolitej. Stało się tak ponieważ 
przez lata zaniedbań państwo było słabe, a możnowładcy podzieleni 
i skupieni tylko na własnych interesach. Wobec braku silnych królów, 
państwa sąsiadujące już wcześniej chciały podzielić między siebie polskie 
tereny, ale stało się to za panowania Stanisława. Król był zbyt słaby i dał  
za wygraną. Dokonały się rozbiory Polski, czyli podzielenie jej między 
Rosję, austrię i Prusy. Rzeczpospolita przestała istnieć na prawie dwa 
wieki. Stanisław august był ostatnim królem Polski. 
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