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Gra ma na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat nowożytnego systemu parla-
mentarnego i możliwości podejmowania decyzji w ówczesnym sejmie na prostym 
przykładzie podziału środków budżetowych, które miały służyć obronności państwa. 
W grze ukazany jest podstawowy konflikt pomiędzy poszczególnymi regionami 
Rzeczpospolitej, który rzutował na decyzje sejmów zarówno w okresie jagiellońskim, 
kiedy odbywały się one w Piotrkowie, jak i później. Dzięki uniwersalności przykładu 
gra może służyć zarówno do poznania historii regionu piotrkowskiego, jak i w ogóle 
historii parlamentaryzmu polskiego. Gra podzielona została na kilka etapów, których 
opisy znajdują się poniżej. 

Etap I 
W tym etapie koordynator gry pyta klasę, kogo wybrałaby na reprezentantów w przy-
padku jakiegoś konfliktu lub kwestii, którą chciałaby załatwić z dyrekcją szkoły lub 
wychowawcą. Klasa ma wyłonić spośród siebie dziewięciu reprezentantów. Następ-
nie koordynator organizuje mini głosowanie, w którym dziewiątka wyłania spośród 
siebie króla. Pozostała ósemka podzielona zostaje przez koordynatora: trójka przy-
dzielona zostaje do Rady Królewskiej, kolejnym osobom koordynator przydziela po-
szczególne ziemie: Małopolskę, Wielkopolskę, Ruś, Litwę, Prusy Królewskie. Repre-
zentanci poszczególnych ziem wybierają sobie spośród reszty klasy osoby do swojej 
ziemi. Cały etap I nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. 

Etap II 
W etapie drugim koordynator informuje klasę o zasadach gry. 
Po pierwsze – zadaniem klasy będzie uchwalenie budżetu obronnego Rzeczpospoli-
tej, który w ogólnym rozrachunku wynosi (w grze) sto czerwonych złotych. Podczas 
tego etapu koordynator wyjaśnia uczniom czemu podzielono klasę na ziemie, a nie 
województwa, jak to było w rzeczywistości, tłumaczy czym był czerwone złote, przy-
bliża również kwestię liberum veto. 
Następnie przywódcy poszczególnych ziem otrzymują karty informacyjne dotyczące 
swoich terenów i problemów zagranicznych, z jakimi się borykają. Ziemie mają czas 
na zapoznanie się z tymi informacjami – ok. 2 minut. 
Małopolska – region południowy Korony. Ze względu na swoje położenie na granicy 
południowo-wschodniej kraina ta zagrożona jest ze strony Siedmiogrodu i Tatarów.
Wielkopolska – region północno-zachodni Korony. Ze względu na swoje położenie 
zagrożona jest wyłącznie przez Szwedów i Brandenburgię.
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Ruś – region najbardziej wysunięty na południowy-wschód, w związku z czym za-
grożony ze strony Tatarów, Carstwa Rosyjskiego, Siedmiogrodu.
Litwa – oddzielna kraina Rzeczpospolitej, wysunięta najbardziej na wschód i północ, 
przez co zagrożona ze strony Carstwa Rosyjskiego  i Szwedów.
Prusy Królewskie – nadmorska kraina Rzeczpospolitej, zagrożona najazdami ze 
strony Szwecji i Brandenburgii. 
Etap drugi nie trwa więcej niż 15 minut.

Etap III 
W etapie trzecim ziemie mają 5 minut na ustalenie swojej przemowy otwierającej 
sejm. Następnie przedstawiciel każdej z ziem występuje i przedstawia stanowisko 
swojego regionu co do zagrożeń, jakie czyhają ze strony wrogów zagranicznych. Pre-
zentacje nie trwają dłużej niż minuta. 
Po wystąpieniach reprezentacji ziem następuje wystąpienie reprezentantów króla, 
którzy starają się przedstawić zagrożenia ogólnie i wzywają do równomiernego roz-
dzielenia środków. 
Całość trwa nie dłużej niż 15 minut. 

Etap IV 
W etapie czwartym następuje 10 minutowy okres, w którym przedstawiciele poszcze-
gólnych regionów mogą ustalać pomiędzy sobą sprawiedliwy podział środków, nie 
zapominając jednak o tym, że wygra ta ziemia, której uda się zgromadzić najwięcej 
środków na walkę z jej wrogami. Tymczasem reprezentanci króla próbują medio-
wać tak by uzyskać maksymalnie równomierny podział środków, co da zwycięstwo 
w grze grupie królewskiej. 
Po 10 minutowym okresie rozmów kuluarowych następuje prezentacja stano-
wisk przedstawicieli poszczególnych ziem przedstawiająca już procentowy podział 
100 czerwonych złotych na poszczególnych wrogów Rzeczpospolitej. Okres ten trwa 
ok. 5 minut. 
Następnie przeprowadzane jest głosowanie nad poszczególnymi projektami, w któ-
rym biorą również udział 3 przedstawiciele Rady Królewskiej. Głosowanie odbywa 
się metodom wykluczania projektów z najmniejszą ilością głosów aż do wyłonienia 
jednego projektu. Koordynator powinien jednak przypomnieć uczestnikom, że mają 
możliwość w każdej chwili przerwania głosowania poprzez liberum veto. Ostatni 
okres może trwać ok. 20 minut. 
Łącznie cały etap powinien trwać nie dłużej niż 35 minut. 

Wskazówki co do finału gry: 
Jeżeli uczniom uda się uchwalić budżet należy im pogratulować i stwierdzić, że byłby 
to rzadki przykład udanego sejmu. 
W przypadku gdyby nie ustalono jednak równomiernego budżetu należy przedstawić 
czarny scenariusz dotyczący czy to szwedzkiego, czy też tatarskiego najazdu na zie-
mie Rzeczpospolitej (w zależności od tego, gdzie uczniowie ucięli budżet na wydat-



ki obronne). 
Jeżeli nie uda się poprzez liberum veto należy wytłumaczyć raz jeszcze czym była 
ta zasada i jak mocno psuła system parlamentarny Rzeczpospolitej. Można również 
dodać, że poprzez nieuchwalenie jakiegokolwiek budżetu doszło do rozbioru Polski 
pomiędzy wspomniane potęgi dużo szybciej niż miało to miejsce w rzeczywistości.  
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Małopolska – region południowy Korony. Ze względu na swoje położenie na granicy 
południowo-wschodniej kraina ta zagrożona jest ze strony Siedmiogrodu i Tatarów.

Wielkopolska – region północno-zachodni Korony. Ze względu na swoje położenie 
zagrożona jest wyłącznie przez Szwedów i Brandenburgię.

Ruś – region najbardziej wysunięty na południowy-wschód, w związku z czym zagro-
żony ze strony Tatarów, Carstwa Rosyjskiego, Siedmiogrodu.

Litwa – oddzielna kraina Rzeczpospolitej, wysunięta najbardziej na wschód i północ, 
przez co zagrożona ze strony Carstwa Rosyjskiego  i Szwedów.

Prusy Królewskie – nadmorska kraina Rzeczpospolitej, zagrożona najazdami ze stro-
ny Szwecji i Brandenburgii. 
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