
 

Zostań królem/królową – zrób sobie koronę! 

Niedawno królowa brytyjska, Elżbieta II, obchodziła  67. rocznicę koronacji. To była wielka, 

uroczysta ceremonia, która trwała niemal 3 godziny!  

2 czerwca 1953 roku królowa Elżbieta II została koronowana w 

Opactwie Westminster. Została namaszczona, pobłogosławiona 

i poświęcona przez arcybiskupa. Następnie otrzymała 

królewskie jabłko, berło i koronę świętego Edwarda, ważącą 

2,23 kg z 444 kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. 

Koronacyjną suknię Elżbiety II zaprojektował Brytyjczyk 

Norman Hartnell. 

Kreacja została 

wykonana z białej 

satyny                                          

z wyhaftowanymi, złotymi oraz srebrnymi 

emblematami Wielkiej Brytanii oraz wspólnoty 

brytyjskiej. Królowa założyła także olśniewającą, 

czerwoną szatę (The Robe of State), która 

towarzyszy Elżbiecie II podczas corocznego otwarcia 

Parlamentu Wielkiej Brytanii. 

Powóz, którym przemieszczała się w dniu koronacji królowa, również zasługuje na uwagę. 

Zaprzężony ośmioma, szarymi końmi (Cunningham, 

Tovey, Noah, Tedder, Eisenhower, Snow White, 

Tipperary, McCreery) był środkiem transportu 

podczas koronacji każdego brytyjskiego monarchy od 

czasów Jerzego IV. Gold State Coach został wydany 

do użytku w 1760 roku przez londyńskie warsztaty 

Samuela Butlera. Jego wartość została wyceniona 

wtedy na zaledwie 7562 funtów! 

W koronacji nowej królowej Brytyjczyków 

uczestniczyło dokładnie 8251 osób, natomiast w królewskim orszaku wzięło udział 250 osób, 

w tym przywódcy kościoła i premierzy krajów 

wspólnoty. Później rodzina królewska ruszyła w 

kierunku Pałacu Buckigham, gdzie czekało jeszcze 

więcej obywateli Wielkiej Brytanii, oraz reporterów. 

Królowa wraz z mężem księciem Filipem oraz 

dziećmi: Karolem i Anną powitała wiwatujący tłum z 

pałacowego balkonu. 

 

Koronacja królowej Elżbiety II była pierwszą na świecie transmitowaną przez telewizję tego 

typu uroczystością. Stacja BBC zebrała wtedy 27 milionów Brytyjczyków przed 

https://www.rmf.fm/magazyn/tag,kr%F3lowa%20El%BFbieta%20II.html


telewizorami. Dla niektórych obywateli Wielkiej Brytanii był to pierwszy raz, gdy mogli 

obejrzeć telewizję.  

Zdjęcia pochodzą ze strony: InstaStories @theroyalfamily 

A tu film z koronacji: https://youtu.be/JJEUtX2_GwI  

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest nosić królewską koronę? 

 

Korona jest symbolicznym nakryciem głowy noszonym przez monarchę, który reprezentuje 

siłę, chwałę i twój. Zwykle jest wykonany z metali szlachetnych i klejnotów, ale korona      

nie musi być wypiekana przy użyciu drogocennych materiałów. Wykorzystaj naturę             

do stworzenia korony! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta Tiara została podarowana królowej Wiktorii w 1838 r. Przez Sayyida Sa’ida, władcę 

Maskatu. Kształt tworzą złote liście palmowe bogato zdobione diamentami i rubinami. 

Wnętrze tiary jest również ozdobione. Wiele kształtów liści palmowych ma na odwrocie 

skomplikowane obrazy róż i słowików. 

 

Jak zrobić własną koronę? 

 Zbierz własne „klejnoty”, aby zrobić koronę. Podczas spaceru rozejrzyj się, jakie 

naturalne przedmioty możesz zebrać. Możesz znaleźć liście, kwiaty, lekkie gałązki        

lub nasiona, muszelki, ptasie piórka... Zbierz wiele 

elementów i zabierz je do domu, aby ozdobić własną 

koronę. Przed zebraniem kwiatów skonsultuj się          

z osobą dorosłą!  

 Poproś kogoś z rodziny, aby zmierzył ci obwód głowy 

i wytnij pasek mocnego papieru do odpowiedniego 

rozmiaru, pozostawiając dodatkowe kilka centymetrów 

na każdym końcu.  

 Ułóż i przyklej swoje naturalne skarby do paska 

papieru i zakończ, łącząc go tak, aby dopasował się   

do twojej głowy.  

https://www.rct.uk/resources/activity-challenge-make-a-nature-

crown?fbclid=IwAR1_VuzDq55uZggjxkOGq2I_7z3F9SxIAWfRQHBMCaxyIHwTYRSnLty

DuFI  
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