
Klasa ITG1TF1 – plastyka 13 maja 

Temat: Sztuka regionu – historia mojego miasta. Piotrków Trybunalski na starych 

zdjęciach. 

 

TAKIE BYŁY POCZĄTKI… 

Założenie Piotrkowa legenda przypisuje żyjącemu w I połowie XII wieku, potężnemu 

możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi zwanemu Włostowicem, który pokutując za czyn 

nierycerski, miał w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół w Piotrkowie 

pod wezwaniem św. Jakuba. To od jego imienia ma pochodzić patronimiczna nazwa miasta, 

której drugi człon: Trybunalski, został nadany w czasach nowożytnych dla upamiętnienia 

Trybunału Koronnego – najwyższego sądu dawnej Rzeczypospolitej – mającego tutaj swoją 

siedzibę przez 214 lat, poczynając od 1578 roku aż do upadku państwa polskiego u schyłku 

XVIII wieku. Historyczne początki Piotrkowa nie są znane, a pierwsza informacja o nim 

spotkana w źródłach historycznych, pochodzi z przywileju księcia krakowskiego 

wystawionego w 1217 roku, który potwierdza wyrok sądu książęcego, korzystny dla 

położonego blisko, nad Pilicą, klasztoru cystersów w Sulejowie. 

W ciągu XIII wieku Piotrków rozwinął się w znaczną i ludną osadę, gdzie władcy księstw 

łęczyckiego i sieradzkiego zwoływali zjazdy rycerskie i odbywali sądy, w czasach, gdy władca 

był najwyższym sędzią swoich poddanych. Prawdopodobnie w trakcie jednego z takich 

zjazdów, który w roku 1291 zwołał tutaj książę sieradzki Władysław Łokietek, Piotrków 

otrzymał przywilej lokacyjny i prawo miejskie, bowiem w początkach XIV wieku, co wynika 

z dokumentów książęcych, był już miastem i cieszył się opieką władcy. Niestety pierwsze 

dokumenty miejskie Piotrkowa uległy zniszczeniu około 1400 roku, kiedy wielki pożar 

zniszczył zabudowę i naruszył mury miejskie stawiane w II połowie XIV wieku za panowania 

Kazimierza Wielkiego. Wtedy także zbudowana została Fara – najstarszy z piotrkowskich 

kościołów, którego mury bywały świadkami wydarzeń mających znaczenie dla królestwa 

polskiego, tu bowiem uroczystymi nabożeństwami zaczynały się w XV i XVI wieku zjazdy 

generalne szlachty polskiej i obrady sejmowe, a później sesje Trybunału Koronnego. Tu 

rozpoczynali swoje rządy, obierani władcami na sejmach elekcyjnych, potomkowie 

Władysława Jagiełły, który w 1404 roku potwierdził wszystkie dawne przywileje Piotrkowa i 

nadał jego mieszkańcom prawo magdeburskie, zapewniające samorząd i królewską opiekę. Tu 

składali pierwsze hołdy władcom Rzeczypospolitej wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego. 

PIOTRKÓW KOLEBKĄ PARLAMENTARYZMU I DEMOKRACJI 

Na zjeździe generalnym zwołanym do Piotrkowa przez króla Jana Olbrachta w styczniu 1493 

roku nastąpiło ostateczne ustalenie kształtu parlamentu polskiego z podziałem na Izby Senacką 

i Poselską. Te wydarzenia powodowały, że Piotrków był w tym okresie drugą – polityczną 

stolicą królestwa. Nic dziwnego, że wieki XV i XVI to najlepszy okres w dziejach miasta, które 

pomimo trapiących je klęsk żywiołowych, pod koniec XVI wieku liczyło ponad 3000 

mieszkańców w obrębie murów miejskich i na rozległych przedmieściach. Upadek miasta 

przyniosły dopiero klęski żywiołowe i skutki wojen ze Szwecją toczonych w XVII i początkach 

XVIII wieku. Wielki pożar we wrześniu 1786 roku zniszczył barokową zabudowę Starego 

Miasta, które odbudowane w początkach XIX wieku, zachowało tylko średniowieczny układ 

urbanistyczny i zabytkowe kościoły. Miejskie mury obronne, które utraciły swoje znaczenie i 

były w złym stanie technicznym, zostały rozebrane przed 1827 rokiem, a ratusz – dawna 



siedziba Trybunału Koronnego po 1867 roku z polecenia władz gubernialnych. W tym trudnym 

dla miasta okresie pewnego splendoru dodawały mu, powstałe w na przełomie XVII i XVIII 

wieku, kolegia jezuitów i pijarów kształcące młodzież szlachecką ze znacznej połaci kraju. W 

XVIII wieku pobierali tu nauki ludzie, którzy zapisali się w historii Polski jako ważne postacie 

życia politycznego i naukowego jak Stanisław Konarski – reformator oświaty, lub Tomasz 

Maruszewski i Stanisław Małachowski współtwórcy Konstytucji 3 Maja. 

W okresie rozbiorów, Piotrków uzyskał możliwości rozwoju i odzyskał w pewnym stopniu 

dawne znaczenie po przeprowadzeniu przez miasto w 1846 roku pierwszej w Polsce linii kolei 

tzw. warszawsko-wiedeńskiej i posadowieniu tutaj siedziby władz utworzonej w 1867 roku 

guberni piotrkowskiej, która funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej. W tym okresie 

powiększony został kilkakrotnie obszar zabudowy miejskiej Piotrkowa, powstało nowe 

centrum pomiędzy Starym Miastem i linią kolejową, rozwinęły się zakłady przemysłowe, a 

ludność miasta wzrosła do 40 tys. 

W okresie I wojny światowej, Piotrków znajdując się pod okupacją austro-węgierską, ponownie 

zyskał znaczenie ośrodka politycznego, będąc miejscem szczególnie ożywionej działalności 

patriotycznej i rekrutacji Legionów Polskich. Tutaj mieściły się Departament Wojskowy 

Naczelnego Komitetu Narodowego, Komenda Legionów Polskich, działały szpitale i szkoły 

wojskowe, a piotrkowskie drukarnie wydawały tysiące publikacji, które rozchodziły się na cały 

okupowany kraj. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Piotrków jako miasto powiatowe w województwie 

łódzkim, stracił swoje dotychczasowe znaczenie centrum administracyjnego i ośrodka 

politycznego. 

JEDNYM Z NAJPIĘKNIEJSZYCH PIOTRKOWSKICH ZABYTKÓW JEST ZAMEK 

KRÓLEWSKI. 

Budynek wzniesiony dla Zygmunta Starego przez muratora królewskiego Benedykta 

Sandomierzanina bywa różnie nazywany. W początkowym okresie istnienia budowli używano 

określeń wieża lub zamek. Z czasem, w wyniku licznych analiz naukowych i historycznych, 

zaczęto używać nazw pałac i pałac wieżowy. 

Zanim przejdziemy do omówienia problematyki związanej z doprecyzowaniem nazwy 

piotrkowskiej siedziby Zygmunta Starego, warto w kilku słowach określić jej pierwotne 

przeznaczenie. Miała to być przede wszystkim rezydencja królewska na czas odbywania w 

Piotrkowie sejmów. 

Mistrz Benedykt wzniósł siedzibę królewską na sztucznym nasypie, otoczonym fosą tak, że 

wchodziło się do niej przez mostek wiodący do głównych obitych żelazem drzwi. Wieżową, 

trzykondygnacyjną bryłę budynku zbudowano na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 

18,45×20,25m. 



 

 

 

 

 

 

Budynek wybudowano z cegły na cokole z kamieni polnych, zaś naroża i obramowania okienne 

wykonano z piaskowca. Grubość murów, które w dolnej kondygnacji sięgały 2,4 m wraz z 

kolejnymi piętrami ulegała zmniejszeniu. Proporcje okien zachowywały odwrotny porządek-

wysokości otworów okiennych na niższych piętrach były mniejsze, aby z każdą następną 

kondygnacją przybrać większe rozmiary. Rozwiązania te są widoczne także w obecnym 

układzie architektonicznym budynku. 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. Dach budynku pierwotnie najprawdopodobniej był dwuspadowy – jego 

obecny kształt jest bowiem wynikiem późniejszych zmian. 

Piotrkowski gmach był oficjalną rezydencją monarszą do końca panowania Zygmunta Augusta. 

Ostatni z Jagiellonów nie lubił jednak swej piotrkowskiej siedziby, częściej przebywał w 

dworku myśliwskim na Bugaju. Być może o niechęci władcy zadecydowała sprawa jego ślubu 

z Barbarą Radziwiłłówną. Według informacji Łukasza Górnickiego, to właśnie na sejmie w 

Piotrkowie w roku 1568 posłowie oraz senatorowie odwodzili króla od tego projektu. 

Wraz z zawarciem unii lubelskiej, Piotrków przestał pełnić funkcje sejmowe – z racji 

dogodniejszego położenia, obrady sejmu przeniesiono do Warszawy. Piotrków – 

dotychczasowe miejsce odbywania zebrań sejmu i senatu obarczono natomiast innymi 

zadaniami. 

 

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.  
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Piotrków Trybunalski najpiękniej wygląda na starych pocztówkach czy zdjęciach. Miasto kryje  

w sobie wiele tajemnic i pięknych zakątków. Zobaczcie kilka kadrów z dawnych czasów… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla chętnych: 

Wybierz znany, historyczny obiekt piotrkowski i opisz jego historię ( np.: wieżę ciśnień, 

dworzec kolejowy, Wielką Synagogę, Cerkiew Prawosławną, pałacyk w którym mieści się 

Szkoła Muzyczna…). Dołącz zdjęcia historyczne i obecne. 

 

Ten plik znajdziecie również na platformie Teams w zakładce pliki na Waszym zespole z 

plastyki.  


