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Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością informuję, że Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zyg-
munta I Starego w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra 
2016” realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie projektu 
„Piotrków Trybunalski kolebką - polskiej demokracji”.
 W ramach realizacji naszego projektu proponujemy Państwu uczestnictwo 
w zajęciach zatytułowanych: „Piotrków Trybunalski - kolebka polskiej demokracji”. 
Są one skierowane przede wszystkim do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów. 
W ramach planowanych zajęć uczniowie będą mogli zapoznać się z zasadami funk-
cjonowania demokracji parlamentarnej doby staropolskiej. Zajęcia te uzmysłowią jej 
nieprzemijające wartości związane z patriotyzmem na szczeblu ogólnopaństwowym 
i lokalnym oraz uwypuklą znaczenie kształcenia w duchu „świadomych swych praw 
i obowiązków” obywateli. Warto podkreślić też, że zajęcia edukacyjne, realizowane 
w ramach projektu wzmocnią wiedzę, jaką uczeń wynosi ze szkoły i spowodują, że 
stanie się ona wiedzą żywą, konsolidującą „małe ojczyzny”.
 Piotrkowskie Bractwo Akademickie jest stowarzyszeniem o wieloletnim już 
doświadczeniu w organizacji i realizacji różnorodnych przedsięwzięć popularyzu-
jących wiedzę (organizując min. Historyczny Festyn Rodzinny „Wioska Wikinga” 
(2014, 2015), „Marcepany króla Zygmunta” (2015), „Uniwersytet Pierwszego Wieku 
w Bełchatowie” (2015-). Projekt „Piotrków Trybunalski kolebką polskiej demokracji” 
będziemy realizować we współpracy m.in. z Instytutem Historii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim, 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum In-
formacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim.

 Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 Szczegółowe informacje nt. projektu znajdą Państwo w załączniku do listu. 
W przypadku zainteresowania udziałem w zajęciach klas (lub grup uczniów) 
z Państwa Szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z sekre-
tariatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych (tel. (44)7327463 lub 
e-mail: ihism@unipt.pl). Ze względu na ograniczenia wynikające z regulaminu pro-
gramu edukacyjnego „Patriotyzm jutra 2016” zgłoszenia przyjmujemy do końca 
kwietnia 2016.

Z wyrazami szacunku

Prezes Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego 
im. Zygmunta I Starego
dr hab. Jacek Bonarek



Piotrków Trybunalski – kolebką polskiej demokracji
Projekt edukacyjny

 Okres XVI-XVIII wieku to w dziejach Polski nie tylko czas największego roz-
woju terytorialnego naszego kraju, ale również kształtowania demokracji szlachec-
kiej, prekursorki dzisiejszego ustroju parlamentarnego. Zajęcia, które będzie realizo-
wało w szkołach gimnazjalnych Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta 
I Starego pozwolą przybliżyć uczniom w przystępnej formie gier i pracy w grupach 
zasady działania parlamentu demokracji szlacheckiej, pozwolą też aktywnie włączyć 
młodzież w pracę nad budową kultury pamięci tradycji Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów i jej demokratycznego ustroju. Dzięki pracy w terenie uczniowie poznają rów-
nież wkład rodzinnego miasta w historię Polski, co przyczyni się do promocji postaw 
patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży. Zajęcia mają również na celu kształtowanie 
postawy aktywnego i świadomego obywatela współczesnej Polski, dumnego równo-
cześnie z jej dziedzictwa historycznego.

 Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas drugich i trzecich 
szkół gimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, którzy 
ze względu na program nauczania pozbawieni są możliwości poznania w dostatecz-
nym zakresie historii regionalnej. 

 Głównym celem projektu jest zapoznawanie z zasadami funkcjonowania de-
mokracji parlamentarnej; kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych; wdra-
żanie na przykładzie demokracji parlamentarnej do poszanowania odmiennych po-
glądów i zachęcanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Projekt zakłada dotarcie do jak największej grupy młodzieży, aby uzmysłowić jej 
nieprzemijające wartości związane z patriotyzmem na szczeblu ogólnopaństwowym 
i przełożeniem go na szczebel lokalny. Ma też umożliwić ściślejsze powiązanie dzia-
łań na szczeblu powiatu oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Biorąc pod uwagę 
cele i ogólną koncepcję projektu, można wskazać, że jego realizacja pomoże kształ-
tować postawy obywatelskie i patriotyczne zwłaszcza wśród młodzieży, więc tej gru-
py wiekowej, która szczególnie powinna wychowywana być w duchu „świadomych 
swych praw i obowiązków” obywateli.
 Problematyka projektu dotyczy jednego z najistotniejszych ogniw dzie-
dzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, demokracji szlacheckiej. 
W XV i XVI wieku w Polsce zostały sformułowane takie podstawowe wartości jak 
prawo do głosowania i decydowania o sprawach państwa, tolerancja wobec odmien-
nych poglądów politycznych, religijnych i ogólnie światopoglądowych, równość 
wśród decydujących niezależnie od stanu majątkowego i wykształcenia (w ramach 
stanu szlacheckiego). 



Jednocześnie umiejscowienie realizacji projektu w Piotrkowie Trybunalskim, mie-
ście, gdzie kształtowały się zasady demokracji szlacheckiej podczas pierwszych 
w historii dwuizbowych parlamentów polskich, nadaje programowi edukacyjnemu 
charakteru regionalności i pozwala promować patriotyzm lokalny.

 Projekt „Piotrków Trybunalski - kolebką polskiej demokracji” to propozycja 
trzydniowego cyklu zajęć edukacyjnych, na które składać będą się:

 Spotkanie 1 (IV-VI 2016): 
 Gra parlamentarna odwzorowująca funkcjonowanie sejmu polskiego w okre-
sie XVI-XVII wieku – 4 godziny.
 Podczas gry uczestnicy poznają zasady, które rządziły podczas sejmów wal-
nych, konwokacyjnych oraz elekcyjnych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wezmą 
udział w wyborze marszałka, będą tworzyć stronnictwa podczas elekcji króla, ustalać 
podatki, tworzyć większość i przekonywać opozycję do swoich racji by doprowadzić 
do przyjęcia uchwał poprzez aklamację. Podejmą również decyzje w sprawach naj-
bardziej newralgicznych wydarzeń historycznych XVI i XVII wieku w ówczesnej 
Polsce. 

 Spotkanie 2 (IX-X 2016): 
 a)  wycieczka szlakiem piotrkowskich miejsc związanych z parlamentary-
zmem polskim oraz Trybunałami Koronnymi  - 2 godziny. 
 b)    spotkanie z rekonstruktorem doby szlacheckiej – prezentacja strojów 
i obyczajów – 2 godziny. 

 Spotkanie 3 (X-XII 2016):
 Przygotowanie projektu upamiętniającego historię parlamentaryzmu polskie-
go w danej placówce edukacyjnej – projekt przedstawienia, gry miejskiej, wysta-
wy, serii mini wykładów z przedstawicielami lokalnego środowiska akademickiego 
– uczestnicy głosują nad kolejnymi pomysłami i elementami programu obchodów 
wprowadzając w życie zasady demokracji bezpośredniej, realizowanej w parlamencie 
polskim doby szlacheckiej – 4 godziny.

 Więcej informacji udziela Sekretariat Instytutu Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Filii UJK w Piotrkowie Tryb. (tel. (44)7327463 lub 
e-mail: ihism@unipt.pl).


