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Gra ma na celu ukazanie procesów, które zachodziły podczas elekcji królów pol-
skich. Z uwagi na regionalny charakter projektu wybrano elekcję króla Jana Olbrachta 
z 15.08.1492 r., która jednakże zachowuje wszystkie elementy charakterystyczne za-
równo dla sejmów elekcyjnych w okresie sprawowania władzy przez dynastię Jagiel-
lonów, jak i w czasach późniejszych, aż do XVIII wieku. 

Ogólne zasady gry – podział ról
Koordynatorzy zadają klasie pytanie – kogo wybraliby na reprezentantów klasy 
w przypadku gdyby chcieli załatwić jakąś sprawę z dyrekcją szkoły lub gronem peda-
gogicznym, np. przełożenie klasówki. Klasa musi wyznaczyć 5 reprezentantów. Oso-
by te zostają kandydatami do tronu podczas elekcji. Przydzieleniem poszczególnych 
postaci do reprezentantów klasy zajmuje się koordynator. Najłatwiej urządzić loso-
wanie – reprezentanci klasy losują kartki z charakterystyką poszczególnych kandyda-
tów (cechy kandydatów zostają następnie rozpisane na tablicy przez koordynatora).

KANDYDACI:
Władysław Jagiellończyk – najstarszy syn zmarłego króla Kazimierza Jagiellończy-
ka, król Czech i Węgier, zalety wyboru: złączenie 3 państw w jedno silne w Europie 
Środkowej, w Czechach i na Węgrzech panuje dobrobyt, który może zawitać również 
do Polski, jedno silne państwo jest w stanie pokonać Turcję, wady: panowanie na 
3 tronach spowoduje, że nie będzie długo przebywał w Polsce, jest pod silnym wpły-
wem doradców węgierskich.

Zygmunt Jagiellończyk – najmłodszy syn króla bez korony, zalety: wrodzona wspa-
niałomyślność, biegłość umysłu, wady: młody, niedoświadczony, są starsi bracia.

Aleksander Jagiellończyk – Wielki Książę Litewski, dzięki uznaniu go za króla po-
wróci unia Polski i Litwy, dzięki czemu będzie szansa na pokonanie zarówno Rosji, 
jak i Turcji, cechują go takie przymioty charakteru jak pokora i szczodrość.

Jan książę mazowiecki – kandydat Wielkopolski, popierany przez Zbigniewa Ole-
śnickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, zgodnie z ideą powrotu Piasta na tron kró-
lewski, na elekcję przyjechał z bratem oraz wsparciem zbrojnych, aby bronić elekcji.
Kandydat ten odwołuje się do tzw. idei piastowskiej, zgodnie z którą władzę nad
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Polską powinien sprawować członek starożytnej dynastii polskiej, odwołującej się do 
dziedzictwa Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, a nie reprezentant rodu 
pochodzącego z Litwy.

Jan Olbracht Jagiellończyk – zapisany w testamencie Kazimierza Jagiellończyka 
jako kandydat to tronu, co było jego głównym atutem obok poparcia królowej matki, 
żony Kazimierza Jagiellończyka, oprócz tego podnoszono, że miał duże doświad-
czenie wojenne dzięki dobrze przeprowadzonej kampanii przeciwko Turcji, wady: 
porywczy, przepełniony pychą, przez niektórych oceniany negatywnie za kampanię 
przeciwko Turcji i na Węgrzech.

2. Następnie kandydaci wybierają spośród pozostałych osób po dwie osoby do swoich 
zespołów elektoralnych.

3. Koordynator dokonuje wyboru osoby, która będzie pełnić rolę kardynała podczas 
elekcji.  

4. Reszcie klasy przydzielona zostaje rola senatorów, którzy dokonają wyboru jedne-
go z kandydatów na króla.

Całość nie powinna trwać więcej niż 15 minut. 

Główne etapy gry 
Po rozdzieleniu ról następuje przejście do 4 głównych etapów gry, których omówie-
nie znajduje się poniżej. 

I. Koordynator gry, występujący odtąd w roli marszałka elekcji, ogłasza rundę wystą-
pień przedstawicieli poszczególnych kandydatów. Wraz z kandydatem przedstawicie-
le mają po 5 minut na przygotowanie swoich wystąpień, które będą zachwalać cechy 
danego księcia, uwzględniając zarówno informacje zawarte w wylosowanej karcie 
gry, wskazówki koordynatora, jak i cechy faktyczne danej osoby, która odgrywa rolę 
kandydata. Dzięki tej rundzie dzieci uczą się sztuki autoprezentacji. Ważne jest by 
koordynator zadbał o spokój w klasie, pozwalający bardziej nieśmiałym uczniom na 
przeprowadzenie prezentacji. Po przedstawieniu kandydatów (przedstawiciele mają 
na to po 2 minuty) każdy z senatorów może zadać pytanie do danego kandydata. 
Pytania nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Po uzyskaniu odpowiedzi, senatorowie 
głosują. Który kandydat otrzyma najmniej głosów, odpada z dalszej rywalizacji. Za-
równo on, jak i jego reprezentanci poszerzają grono senatorów. Całość rundy trwa 
20 minut. 
II. W rundzie drugiej przedstawiamy mniej przyjemną część sejmów elekcyjnych. 
Przedstawiciele kandydatów mają kolejne 5 minut na poszukiwanie zarówno na 
kartach przedstawiających kandydatów, jak i wśród senatorów wszystkich negatyw-
nych cech kontrkandydatów. Cechy mogą dotyczyć zarówno odgrywanych histo-



rycznych postaci, jak i osób, które je odgrywają, jeśli chcą tego osoby grające. Rolą 
koordynatora w tej części gry jest tonowanie nastrojów i wyraźne wskazywanie gra-
jącym co przystoi przedstawiać na forum publicznym. Przedstawienie negatywnych 
cech poszczególnych kandydatów nie powinno trwać dłużej niż minutę wystąpienie 
przedstawicieli każdego kandydata.  Po tej części następuje głosowanie, który kan-
dydat powinien odpaść ze względu na swoje negatywne cechy. Ten, który otrzyma 
najwięcej głosów, odpada. Zarówno on, jak i jego przedstawiciele zasilają grono se-
natorów. Runda trwa ok. 10 minut. 

III. W etapie trzecim wprowadzona zostaje postać kardynała Fryderyka Jagiellończy-
ka. Koordynator ogłasza pięć minut rozmów kuluarowych, w których przedstawiciele 
poszczególnych kandydatów rozmawiają z kardynałem, prosząc go o wsparcie kan-
dydatur środkami pieniężnymi. Ten kandydat, który otrzyma pisemne potwierdzenie 
przekazania sumy 100 tysięcy dukatów, nie podlega procedurze głosowania. Pozostali 
kandydaci biorą udział w głosowaniu senatorów. Ten, który otrzyma najmniej gło-
sów, odpada z rywalizacji i wraz ze swoimi przedstawicielami zasila grono senatorów. 
Runda trwa ok. 10 minut. UWAGA!!!: Głosowania po I, II i III turze są tajne.

ETAP IV - FINAŁOWY
Etap IV to ostateczna rozgrywka pomiędzy 2 kandydatami, która odbywa się na za-
sadzie otwartej debaty na forum senatu. Debatę prowadzi koordynator w roli mar-
szałka senatu, który powinien podczas rozgrywki zapisywać wszystkie negatywne 
oceny wypowiedziane na temat obydwu zwycięskich kandydatów, a także niezgodne 
z ogólnie przyjętymi normami zachowania zarówno ich, jak i ich reprezentantów, by 
móc wykorzystać to podczas debaty i nadać jej dynamikę sporu politycznego, poprzez 
zadawanie serii pytań. Pytania będą mogli również zadawać reprezentanci obydwu 
kandydatów, jak i senatorowie należący do stronników obydwu kandydatów. Debata 
nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Po tym etapie następuje ostateczne głosowa-
nie. Tym razem będzie się ono odbywało jawnie, każdy głosujący zostanie wyczytany 
z imienia i nazwiska i opowie się za jedną ze stron. Runda trwa ok. 30 minut. 

W przypadku, gdyby klasa podzieliła się równo i nie potrafiła wybrać spośród siebie 
władcy, marszałek gry ogłasza, że senatorowie doprowadzili Polskę do upadku po-
przez brak zgody i swary, a kraj pogrążony w chaosie bez władcy padł łupem Turków 
i Rosjan. 

W przypadku, gdyby wybrano innego króla niż to było w rzeczywistości.

Władysław Jagiellończyk – sojusz z Czechami i Węgrami, jednakże ze względu na 
brak zainteresowania Polską w związku z wojnami przeciwko Turcji, nasz kraj traci 
ponownie Pomorze Gdańskie, tym razem na rzecz Brandenburgii. 
Zygmunt Jagiellończyk – reszta braci obraża się, ponieważ został wybrany najmłod-
szy z nich. Dlatego też Polska znajduje się w konflikcie dynastycznym zarówno



z Litwą, jak i Czechami i Węgrami. Otoczona przez wrogów traci wszelkie wpływy, 
zarówno na Rusi, jak i na Śląsku. 

Aleksander Jagiellończyk – dzięki powrotowi do unii z Litwą Polska jest znowu naj-
większym państwem Europy. Wkrótce jednak Litwa wciąga ją w niekończące się 
wojny z Rosją, przez co traci siły, a jednocześnie nie ma możliwości obrony swoich 
granic na zachodzie i również traci Pomorze Gdańskie na rzecz Brandenburgii.

Jan ks. Mazowiecki – wybór Piasta kończy erę Jagiellonów na polskim tronie, jed-
nakże nie kończy ery Jagiellonów w Europie Środkowej. Jan, otoczony przez dynastię 
wrogą Polsce za nieudaną elekcję zamyka granice, a Polska przestaje się rozwijać i 
staje się skansenem Europy. 

Przedstawienie uczniom skutków gry nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. 
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