
Poczet królów i władców Polski (Próbka) 

Materiał autorski z przygotowywanej książki „HiMemory! Ucz się i baw!). 

Co jest najważniejsze w historii i jej poznawaniu? 

Pytanie dlaczego coś miało miejsce i jakie były tego skutki. 

 

  

Również i tu proponuję wykorzystanie GSP, TSZ i MID. Niech indeksem będzie obraz jednej z 

muz, Klio, opiekunki historii (tej ze zwojem papirusu w ręku (przypomnij sobie jak wygląda; 

wygooglaj sobie). W wielu miejscach, opisując proces zapamiętywania, użyłem też dwóch 

skrótów, oszczędzających pracę wyobraźni: 

 

Skrót pierwszy. Przykład: 

 

13. król Polski to Władysław Laskonogi 1228-1231 

Zobacz (usłysz, poczuj): Na dachu wielkiego domu Klio z Tiną (Turner) odprawiają mszę 

przy ołtarzu (nawa), ale tak naprawdę przykrywają go słomianą matą. A ministrantem 

jest znany ci Władek, chodzący o lasce (i wali nią sobie po nodze…) 

Zauważyłeś? „Odpuściłem” 12 w dacie końca panowania króla, bo oczywiste, że dalej musi 

być XIII wiek (skoro zaczął panować w 1228 r.). 

Rozszyfruj teraz i utrwal: dom – Klio – Tina – nawa – mata – Władek – laska – noga. 

 

Skrót drugi. Przykład: 

 

Jeśli data śmierci (końca panowania władcy) zbiega się z początkiem panowania władcy następnego 

(a tak często się zdarza), wtedy kojarzę z następcą tylko datę końca jego panowania, bo początek to 

wspomniana data śmierci jego poprzednika (którą odtwarzam, cofając się o numer wstecz w swojej 

„kartotece”).  

A poza tym: 



 

Spróbuj już teraz wyobrazić sobie (i zatrzymać w pamięci) sylwetkę (wygląd) Władysława, 

Henryka, Wacława, Michała, Ludwika. Poszukaj wśród znajomych, przyjaciół, członków 

rodzin lub sławnych i znanych ci postaci. Chodzi o imiona, które będą się powtarzać. 

 

 Jak zawsze pamiętaj, że czytasz moje skojarzenia, idziesz śladem mojej wyobraźni. Ale to 

tylko wzór, pomysł. Nigdy nie wahaj się tworzyć skojarzeń własnych – będą silniejsze i 

lepsze dla ciebie. Zostawiłem ci wykropkowane miejsce na Twoje pomysły. 

 

Pojawiający się w skojarzeniach zegar oznacza początek kolejnego wieku. 

 

Podobnie jak przy układzie okresowym, każdemu „komiksowi” (ciągowi skojarzeń) spróbuj 

nadać własny tytuł. Na przykład dla poz. 5. Bolesław II Śmiały 1058–1079 tytuł mógłby 

brzmieć „Wyścigi w powietrzu a la Harry Potter”. 

 

 Gdzie tylko możesz, rysuj. Prosto, schematycznie, szybko oddawaj w szkicu pracę 

wyobraźni w jednej, dwóch, najwyżej trzech „scenkach”. Prawa półkula będzie ci 

wdzięczna. Przy okazji poprawisz koncentrację, zapamiętasz szybciej, lepiej i z większym 

uśmiechem. Poświęcaj na rysunek kilkanaście, najwyżej kilkadziesiąt sekund. Na 

artystyczne wyczyny pokuś się dopiero przy poważniejszych wyzwaniach (patrz dalej). Jak 

wyćwiczyć „szybkie” rysowanie – patrz www.ecceomo21.pl . Zobacz mój przykład (w 

książce) Trzydziestym trzecim zapamiętywanym królem Polski był (Stefan) Batory, panujacy w latach 

1576–1586. 

 

Przy odtwarzaniu zapamiętanych informacji zadawaj sobie zawsze kluczowe pytanie: co 

robiła Klio z zakładką numeryczną kolejnego władcy? Co się działo? Jaka była AKCJA? 

 

 W niektórych przypadkach dodawałem przy datach panowania władcy jakąś 

ciekawostkę, aby – zgodnie z prawem elaboracji – przyspieszyć i ułatwić zapamiętanie. 



Po inne ciekawostki sięgnij do komentarzy na www.eccehomo21.pl. 

  

Dobrze. Znalazłeś sobie ciche, spokojne miejsce? Masz dłuższą chwilę? Przygotuj właściwie ciało i 

umysł (patrz załącznik CD/DVD), odpręż się, uspokój myśli, uśmiechnij się. Początkujący? Podziel 

zadanie na sensowne części i zapamiętuj porcjami. Zaawansowany? Przeczytaj całość za jednym 

podejściem, ale w swoim tempie, z możliwie pełną koncentracją i skupieniem. Oraz z wolą 

zapamiętania. Spójrz na zegarek i... powodzenia! Za trzy godziny masz poczet władców Polski w 

głowie. HiMemory! Ucz się i baw! Dasz radę! 

 

1. Mieszko I 963–992. 

Zobacz (usłysz, poczuj): Duch wraz Klio wrzuca mieszek (taki na pieniądze, w dawnym stylu) 

do jamy, w której łapie go pan (manekin z wystawy w męskim garniturze). 

Rozszyfruj teraz i utrwal: duch – Klio – mieszek – jama – pan 

Opcja: 

Twoje pomysły ….................................................................................. 

Narysuj sceny z wyobraźni. Skojarz z banknotem. 

 

2. Bolesław Chrobry 992–1025 

Zobacz (usłysz, poczuj): Klio nożem kłuje chrapiącego Bolka (tego od Lolka) i wrzuca go do 

Nilu. Bolek parska, prycha, krzyczy…. Horror straszny! 

Rozszyfruj teraz i utrwal: nóż – Klio – chrapiący Bolek – Nil 

Opcja: 

Twoje pomysły ….................................................................................. 

Narysuj sceny z wyobraźni. Skojarz z banknotem. 

 

3. Mieszko II 1025–1034 

Zobacz (usłysz, poczuj): Na wielką mysz Klio zarzuca dwa mieszki (pełne pieniędzy) i mysz 

pędzi teraz po wielkim murze. 

Rozszyfruj teraz i utrwal: mysz – Klio –dwa mieszki – mur 



Opcja: 

Twoje pomysły …................................................................................... 

Narysuj sceny z wyobraźni. 

 

4. Kazimierz I Odnowiciel (zwany Sprawiedliwym) 1034–1058 

Zobacz (usłysz, poczuj): Klio rzucając garściami ryż, kadzi miecz i rozpędza nim stado lwów. 

Rozszyfruj teraz i utrwal: ryż – Klio – kadzi miecz – lwy 

Opcja: 

Twoje pomysły ….................................................................................. 

Narysuj sceny z wyobraźni. 

Wiedziałeś? Kazimierz Sprawiedliwy rządził tworząc zręby społeczeństwa obywatelskiego, w 

dzisiejszym rozumieniu tego terminu. Chwała! 

 

5. Bolesław II Śmiały1058–1079 

Zobacz (usłysz, poczuj): Klio na wielkim liściu, jak na latającym dywanie, ucieka przed 

goniącym ją śmiejącym się do rozpuku Bolkiem (tym od Lolka), na wielkim kapciu… 

Rozszyfruj teraz i utrwal: liść – Klio – śmiejący się Bolek – kapeć 

Opcja: Łapią ten mieszek w jamie piony (figury szachowe – cały tłum, kłócą się, biją o te 

pieniądze). 

Twoje pomysły ….................................................................................. 

Narysuj sceny z wyobraźni. 
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