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Mieszko I Bolesław Chrobry Henryk Brodaty Kazimierz Wielki

Pierwszy historyczny 

władca Polski.  Doprowadził 

do chrztu Polski. Pochodził z 

dynastii Piastów.

Pierwszy król Polski.  Dzięki 

temu władca Polski stał się 

równy innym królom a 

Polska była szanowana. 

Pochodził z dynastii 

Piastów.

Za jego panowania książe 

Konrad Mazowiecki zaprosił 

Krzyżaków do Polski. 

Pochodził z dynastii 

Piastów.

Wolał negocjować i 

budować zamiast walczyć. 

Ostatni król z dynastii 

Piastów.

Władysław Łokietek Władysław Jagiełło Zygmunt August Władysław IV

Niewielkiego wzrostu ale 

wielkiego ducha. Dzielnie 

walczył i zjednoczył ziemie 

Polski.

Wcześniej był Wielkim 

Księciem Litwy a później 

poślubił królową Jadwigę i 

został królem Polski. Pokonał 

Krzyżaków w wielkiej bitwie. 

Pochodził z dynastii 

Jagiellonów.

Na długo połączył Polską i 

Litwę w silne państwo. 

Ostatni z dynastii 

Jagiellonów

Przez kilka lat był też carem 

Rosji. Pochodził z dynastii 

Wazów.

Zygmunt Stary
Stanisław August 

Poniatowski

Bolesław 

Krzywousty
Zygmunt Waza

Dbał o rozwój Polski pod 

każdym względem. 

Zapoczątkował „Złoty 

Wiek” w Polsce.

Ostatni król Polski.  

Próbował zmienić kraj na 

lepsze. Królem został dzięki 

wyborom.

Dobry wódz i hojny król. 

Podzielił Polskę na dzielnice 

aby jego synowie nie 

walczyli między sobą o 

władzę.

Król Zygmunt Waza 

przeniósł stolicę z Krakowa 

do Warszawy. To jemu car 

Wasyl IV Szujski złożył hołd - 

jako jedyny car w historii 

Polski. 



Jadwiga 

Andegaweńska
Stefan Batory Jan Sobieski

Pierwsza kobieta, która 

została królem Polski. 

Prowadziła pobożne życie, 

pomagała biednym i 

słabym. Została Świętą.

Doskonały wódz, którego 

nikt nie pokonał. Królem 

został po wyborach. 

Pochodził z Siedmiogrodu.

Przez Turków był zwany 

Lwem Lechistanu, a przez 

chrześcijan Obrońcą Wiary.  

Stoczył wiele bitew ale 

najważniejszą była Odsiecz 

Wiedeńska.



Dynastia 

Piastów

Dynastia 

Jagiellonów

Dynastia 

Piastów

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii Piastów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii jagiellonów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii Piastów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Dynastia 

Piastów

Dynastia 

Jagiellonów

Dynastia 

Piastów

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii Piastów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii jagiellonów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii Piastów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Dynastia 

Piastów

Dynastia 

Jagiellonów

Dynastia 

Jagiellonów

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii Piastów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii jagiellonów. Po 

użyciu oddaj kartę.

Nie musisz płacić za króla 

z dynastii jagiellonów. Po 

użyciu oddaj kartę.



Przemawiasz 

podczas 

królewskiej rady.

Nic się nie dzieje.
Jedziesz z 

poselstwem króla.

Weź 1 kartę króla Nic się nie dzieje
Tracisz kolejkę ale dostajesz 

4 punkty.

Czyścisz                              

koronę                                

królowi.

Straż królewska 

nie pozwoliła ci 

podejść do króla.

Zaprzyjaźniasz           

się z królem.

Tracisz 2 kolejki                          

ale dostajesz 1 kartę            

króla i 1 punkt.

Nic się nie dzieje

Tracisz kolejkę                            

ale dostajesz                                

1 kartę króla.

 Przygoda z królem

1 2 3 

4 
5 6 
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Wskazujesz 

rycerzowi drogę          

do zamku.

Opowiadsz 

rycerzowi o swoich 

przygodach.

Czyścisz zbroję 

rycerza.

Dostajesz 3 punkty
Dostajesz tyle punktów ile 

pokaże kostka

Tracisz kolekę ale zyskujesz 4 

punkty

Rycerz                

wyzywa cię na 

pojedynek.

Uczysz się 

kodeksu 

rycerskiego.

Rycerz nie          

zwraca na              

ciebie uwagi.

Obaj rzucacie kostką.             

Jeśli wyrzucisz więcej 

dostajesz 3 punkty.

Tracisz kolejkę ale zyskujesz 

3 punkty.
Nic się nie dzieje

 Przygoda z rycerzem

1 2 3 

4 5 6 
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Rozmawiasz                                

z księżniczką na 

temat dworu.

Zawozisz list 

księżniczki do 

króla.

Idziesz na bal 

organizowany 

przez księżniczkę

Tracisz kolejkę ale dostajesz  

4 punkty.

Tracisz kolejkę ale dostajesz  

3 punkty.

Tracisz kolejkę ale dostajesz  

4 punkty.

Księżniczka               

nie chce z tobą 

rozmawiać.

Opowiadsz o 

swoich 

przygodach.

Zostajesz 

wyrzucony                

z zamku.

Nic się nie dzieje
Dostajesz tyle punktów ile 

pokaże kostka
Tracisz 1 punkt

Przygoda u księżniczki

1 
2 

3 

4 5 6 
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1 Gracze ustawiają swoje pionki na polu z zegarem.

2
Pierwszy rusza się gracz, który wyrzucił najwięcej na kostce. Następnie porusza się 

gracz siedzący po prawej stronie tego, który wykonał ruch.

3
W swojej kolejce gracz może poruszyć się lub wymienić 5 punktów na kartę króla. 

Wyboru gracz dokonuje zanim rzuci kostką.

4
Na raz można wymienić tylko 5 punktów i uzyskać 1 kartę króla. Jeśli gracz ma więcej 

punktów to kolejną kartę może otrzymać dopiero w następnej własnej kolejce.

5 Wybierając ruch gracz przesuwa swój pionek o tyle pól ile pokaże kostka.

6
Jeśli ruch zakończy się na polu z liczbą to gracz bierze tyle punktów ile jest napisane 

na tym polu.

7
Jeśli gracz zakończy ruch na polu z zegarem to bierze 1 kartę dynastii (z wielkim 

herbem).

8
Jeśli gracz zakończy ruch na polu z chorym człowiekiem to traci 1 kartę króla (jeśli ją 

ma).

9
Jeśli gracz zakończy ruch na polu z innym obrazkiem (korona, księżniczka lub rycerz) 

to rzuca jeszcze raz kostka i sprawdza na odpowiedniej karcie co mu się przydarzyło.

10
Jeśli gracz ma kartę dynastii Jagiellonów lub Piastów i karta króla z takiej dynastii leży 

na wierzchu stosu to gracz może dokonać ich zamiany.

11
Zamiana karty dynastii na kartę króla możliwa jest tylko podczas własnej kolejki 

gracza. Wymiana taka nie zużywa ruchu, tj gracz ma dalej prawo do wymiany karty 

króla za 5 punktów lub do ruchu na planszy.

12

Jeśli dwóch graczy stanie na jednym polu to sprawdzają, któremu z nich pomoże Wiatr 

Historii. W tym celu każdy z nich rzuca kostką a do wyniku dodaje liczbę własnych 

królów. Gracz z mniejszym wynikiem dostaje w prezencie 2 punkty. W przypadku 

remisu obaj gracze biorą po 1 punkcie.

13
Gra kończy się po ustalonym wcześniej czasie lub gdy rozdane zostaną wszystkie 

karty królów. Wygrywa ten gracz, który zbierze więcej kart królów.

Zasady gry
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