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5 czerwca br. odbyła się wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego dla laureatów i uczestników
szkolnego konkursu polonistycznego „Prymusi frazeologii”. 16. uczniów naszej szkoły udało się
bezpłatnym szkolnym autobusem pod opieką Pani Marii Dędek-Ogłozińskiej oraz Pani Anny
Latochy do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz do Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Oddziału dla Dzieci MBP oraz lekcja
biblioteczna dotycząca wyobraźni.  Uczniowie chętnie udzielali się podczas rozmowy i
prezentacji, z zapałem rozwiązywali przygotowane zadania. Ostatnim miejscem odwiedzonym
w piotrkowskiej MBP była Czytelnia. Największe wrażenie na uczniach zrobiła wielkość oraz
historia budynku. Po opuszczeniu murów byłej synagogi żydowskiej, gdzie od 1967 roku mieści
się Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, spacerem udaliśmy się do
pobliskiego Zamku , gdzie swoją siedzibę od 1922 roku ma Muzeum .
Budowę gmachu rozpoczęto w roku 1512, dla Zygmunta Starego. Piwnice mieściły niegdyś
skarbiec, archiwum oraz loch. Parter budynku był przeznaczony dla dworzan, na pierwszym
piętrze znajdowały się zaś prywatne komnaty królewskie. Drugie piętro budynku spełniało
funkcję komnat reprezentacyjnych – odbywały się tu spotkania z senatorami, sekretarzami
królewskimi oraz innymi dostojnikami. Piotrkowski gmach był oficjalną rezydencją monarszą do
końca panowania Zygmunta Augusta.
W 1578 roku Król Stefan Batory, pragnąc uzdrowić sądownictwo, ustanowił tu Trybunał
Koronny. Przez 214 lat, aż do 1792 roku, co pół roku ten najwyższy sąd w dawnej
Rzeczypospolitej, zbierał się w Piotrkowie (od tego momentu już Trybunalskim).
Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zamkowe komnaty, gdzie m.in. urząd sekretarza
królewskiego pełnił Andrzej Frycz Modrzewski.  Mieliśmy możliwość obejrzenia czasowej
wystawy pt. „Wyspa Wolności” Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w
Paryżu.
Odwiedziny w Muzeum z pewnością uświadomiły uczniom jak ważną rolę odgrywał kiedyś
Piotrków w Królestwie Polskim i skąd w nazwie przymiotnik Trybunalski.
Celem odwiedzenia biblioteki i muzeum było przybliżenie lokalnej historii oraz zaangażowanie
uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.
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