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Pani w szkole zapytała nas, kim chcielibyśmy zostać 
w przyszłości. Wszystkie dzieci chętnie odpowiadały,  
a ja nie wiedziałam. Niedługo potem zobaczyłam 
w Muzeum całe mnóstwo bardzo starych rysunków. 
Podsunęły mi one do głowy pewną myśl.

Ciekawe, co pani na to, jak powiem jej,  
że w przyszłości chcę zostać kimś 

z przeszłości?

Tak się chyba nie da…

A ja chciałabym być królem.

Gdybym była królem, byłabym  
królem  

oświeconym!



Na początek urządziłabym wielką zabawę! 
Koronowałabym się sama, a wszystkich moich 
poddanych zaprosiłabym na spektakl fajerwerków,  
by wspólnie to uczcić. Musiałabym tylko wcześniej 
poprosić mądrych ludzi, by wymyślili fajerwerki bez 
huku! To ważne, bo nie chciałabym straszyć moich 
czworonożnych przyjaciół. Puszczałabym tysiące 
sztucznych ogni, przez kilka nocy bez przerwy. Nikt nie 
chciałby iść spać, bo obawiałby się, że przegapi najlepsze 
pokazy. A potem, gdy już wszyscy ludzie zrozumieliby, 
że mają nowego króla, wymyślałabym inne okazje. 
Oczywiście tylko po to, by móc puszczać fajerwerki.

Na wystawie możesz przekonać się, 
że pokazy fajerwerków odbywały się 
już bardzo dawno temu, choć tylko 
podczas wyjątkowych uroczystości! 

Narysuj gości, których zaprosił(a)byś 
na swoją koronację!



Gdybym była oświeconym królem, musiałabym rozprawić 
się z potworami moich czasów. Nie chodzi jednak 
o żarłoczne smoki z bajek, które łatwo przechytrzyć. 
Mój prawdziwy wróg to bardzo groźna hydra, która ma 
mnóstwo sprytnych i ciągle odrastających głów. Hydra 
może wdzierać się do ludzkich umysłów i przejmować 
nad nimi kontrolę.

Ludzie, do których wlazła hydra, wszystko chcą mieć  
dla siebie. Pragną bogacić się w nieskończoność 
i w ogóle ich nie obchodzi, że większość ludzi jest biedna 
i często głoduje. Tak było we Francji, o czym opowiadał 
mi pan od historii. Chociaż, mówiąc o ludziach bardzo 
bogatych i tych bardzo biednych, nie wspominał nic 
o hydrach, tak właśnie sobie to wyobrażam. 

KONIEC Z HYDRAMI!

Spróbuj znaleźć wielogłową hydrę  
na wystawie. Czy Tobie też zdarza się 

walczyć z jakimiś potworami? Może  
to potwory powodujące bałagan  

w pokoju? Narysuj je!



Gdybym była oświeconym królem, wydałabym dekret, 
skierowany do wszystkich chłopaków i mężczyzn na 
świecie. Chciałabym im przekazać, że dziewczyny 
i kobiety mają dokładnie takie same prawa jak oni! 
Mogą robić wszystko – głosować, pracować, uczyć 
się i nosić spodnie! Mogą też być królem, tak jak ja. 
Nie ma przecież żadnego powodu, by było inaczej. 
Ostrzegłabym ich też, że każdy, kto się z tym nie 
zgadza, będzie miał umówione spotkanie z armią 
wściekłych kobiet. 

Na wystawie znajdziesz uzbrojone 
kobiety maszerujące do siedziby króla 

Francji ponad dwieście lat temu. 
Narysuj minę króla podczas tego 

spotkania. 



Gdybym była oświeconym królem, kolegowałabym 
się z artystami. Prosiłabym ich, by tworzyli dla mnie 
wiele rysunków. Swoje zamówienia wysyłałabym też do 
artystów z innych krajów, oczywiście tych najlepszych, 
aby moja kolekcja była prawdziwie królewska. 
Zbierałabym rysunki wszystkiego – przedstawiające ludzi, 
budynki, wydarzenia albo inne ciekawostki. Może nawet 
bitwy i wojny, ale tylko po to, by wszyscy pamiętali, że 
w moim królestwie nikt sobie okropnej wojny nie życzy! 
Poprosiłabym też artystów o rysunki pustych ram,  
tak na wypadek, gdyby naszła mnie ochota samej 
porysować. Bo w końcu, czy ktoś mógłby lepiej niż ja 
narysować moją mamę?

Król w Polsce naprawdę zamawiał u artystów 
rysunki pustych ram! Jeśli nie wierzysz, możesz 

zobaczyć je na wystawie, która prezentuje 
królewską kolekcję. Ramy aż się proszą, by je 
wypełnić! Ciekawe, kto albo co znajdzie się 

w Twoich ramach…





Gdybym była oświeconym królem, chciałabym poznać 
ludzi z wszystkich krajów świata! Mogłabym zaprosić  
ich przedstawicieli do siebie, po jednym z każdego kraju. 
Chciałabym poznać ich zwyczaje, a po miłym przyjęciu 
może i oni zaprosiliby mnie do siebie? Mogłabym wtedy 
zobaczyć, jak żyje się gdzie indziej i byłabym jeszcze 
bardziej oświecona! Nie wiem tylko, czy gdybym tak 
jeździła po świecie, starczyło by mi jeszcze czasu na 
bycie królem… Choć każdy król miał mnóstwo pieniędzy, 
nie mógł polecieć sobie samolotem, bo jeszcze nikt go 
wtedy nie wymyślił.

Reprezentanci zostali zaproszeni na wspólny obiad 
u króla. Posługują się jednak różnymi językami. Spróbuj 

wymyślić kilka prostych kart, na których znajdą się rysunki 
zrozumiałe dla wszystkich. Dzięki nim ludzie będą się mogli 

porozumieć! Co powinno się na nich znaleźć?



Gdybym była oświeconym królem, korzystałabym 
z usług wybitnych architektów i budowniczych. 
Potrzebowałabym przecież miasta eleganckiego, gdzie 
jest na co popatrzeć! Choć moja kolekcja rysunków 
byłaby ze mną w pałacu, miasto też chciałabym 
wypełnić wybitnymi dziełami. Piękne budynki cieszyłyby 
oczy moich poddanych. Co prawda, nie mogliby się przy 
nich fotografować, jak to mają w zwyczaju ludzie dzisiaj, 
ale na pewno kiwaliby głowami z uznaniem, mówiąc: 
„To nasz oświecony król zbudował nam takie miasto!”.

Król chyba trochę wstydzi się przyznać, 
ale marzy jej się pomnik. Spróbuj 

zaprojektować pomnik króla. To może być 
wyjątkowy budynek, rzeźba, łuk, wieża, 

a nawet kolumna!



Gdybym była oświeconym królem, przyglądałabym się 
pilnie temu, co dzieje się na ulicach. Gdybym akurat 
nie miała czasu, wysyłałabym swoich agentów, którzy 
pomagaliby mi w pilnowaniu porządku. Na ulicy zawsze 
zdarzają się jakieś problemy i kłótnie. Czy ci panowie 
biją się ze sobą o ryby sprzedawane przez handlarkę? 
A może jeden z nich to złodziejaszek, który próbował 
uciec z rybą bez zapłaty? Mój agent pojawiłby się 
na miejscu w mgnieniu oka i wyjaśnił całą sprawę. 
Musiałabym dbać o swoich poddanych, żeby nie działa 
się im krzywda!

Na wystawie możesz znaleźć serię tajemniczych 
rysunków z nutami. Ich bohaterowie to sprzedawcy, 

którzy poprzez zawołania i mini-piosenki wychwalają 
swoje towary. Król wybiera się dziś na ulice, nie chce 

jednak, by ktoś ją rozpoznał. Wymyśl jej odpowiednie 
przebranie i towar, który mogłaby sprzedawać.



Gdybym była oświeconym królem, jeszcze częściej niż 
pokazy fajerwerków organizowałabym wykopaliska!  
Kto z nas nie lubi odkryć jakiegoś skarbu pod ziemią… 
Gdyby jednak okazało się, że w moim kraju nie ma 
zbyt wielu skarbów do odkrycia, musiałabym to jakoś 
wynagrodzić sobie i moim poddanym. Mogłabym na 
przykład wymyślić podziemny ogród, pełen labiryntów 
i tajemniczych przejść. W każdej sali ustawiłabym trochę 
inne starożytne skarby. Jeden z pokojów byłby na pewno 
wypełniony egipskimi rzeźbami. Egipt jest przecież daleko, 
a dzięki mojej podziemnej atrakcji można byłoby mieć 
namiastkę starożytnej przygody na wyciągnięcie ręki!

Król marzy o wykopywaniu, a Ty spróbuj coś 
zakopać! Narysuj, co zakopał(a)byś bardzo 

głęboko, gdybyś wiedział(a), że odkryją to dopiero 
ludzie przyszłości za jakieś 1000 lat?



Tak to sobie wszystko wymyśliłam. 

Gdybym tylko miała dużo minut , żeby 
to wszystko opowiedzieć w szkole…

Gdyby tylko pani  pozwoliłaby mi być 
kimś z przeszłości…

Gdyby tylko inne dzieci zrozumiały 
dlaczego chcę być królem…

Publikacja towarzyszy wystawie  

„Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW”.

W publikacji wykorzystano fragmenty rycin  

należących do zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
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