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RZECZOZNAWCY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dniu 11 lipca 2001 r. w siedzibie Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie Mini
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył akty powołania rzeczoznawcom-specjali- 
stom z określonych dziedzin ochrony zabytków, uprawnionym do wydawania ocen i opinii w da

nym zakresie wiedzy. Rzeczoznawcy są powoływani na okres 5 lat w związku z art. 10 ust. 1 Usta
wy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury oraz zgodnie z instrukcją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2001 r. Są oni specjalistami w następujących dziedzi
nach: 1) ochrona zabytków ruchomych, 2) ochrona zabytków nieruchomych, 3) ochrona zabyt
ków archeologicznych, 4) ochrona zabytków techniki, 5) ochrona krajobrazu kulturowego, 6) 
bezpieczeństwo zbiorów publicznych, 7) przygotowanie i organizacja prac konserwatorskich, 8) 
dokumentacja i ewidencja dóbr kultury, 9) zarządzanie zabytkami, 10) wycena zabytków rucho
mych. Akty powołania otrzymało 154 rzeczoznawców wyłonionych przez Główną Komisję Kon
serwatorską spośród 346 kandydatów, którzy przekazali swoje zgłoszenia - wypełnione ankiety 
wraz z rekomendacją stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w ochro
nie zabytków.

Poniżej zamieszczamy listę rzeczoznawców i zachęcamy Czytelników do korzystania z ich wiedzy.

Lp. Imię i nazwisko Dziedzina Telefony

1. mgr Tatiana Balcerzak ochrona zabytków nieruchomych 091-4884650, 091-4540412
2. dr inż. Elżbieta Baniukiewicz ochrona krajobrazu kulturowego 022-6437050

3. dr Andrzej Antoni Bialkiewicz ochrona zabytków nieruchomych 012-6372436

4. prof, dr hab. Zbigniew Jan Bialkiewicz ochrona zabytków nieruchomych 012-6282451
pabialki@kinga.cyf-kr.edu.pl

5. prof, dr hab. inż. Ryszard Henryk Bochenek ochrona zabytków nieruchomych 022-6542170

6. mgr Wojciech Bochnak ochrona zabytków ruchomych 012-6385686, kom. 0606963126

7. prof, dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski ochrona zabytków nieruchomych 
oraz ochrona krajobrazu kulturowego

012-6335415

8. prof, dr hab. Aleksander Bóhm ochrona krajobrazu kulturowego 012-6282436
9. mgr Zenon Bradke ochrona zabytków ruchomych 071-3619104

10. mgr Urszula Brzozowska-Drozdowicz ochrona zabytków ruchomych 017-2252011, fax 017-2252012

11. mgr Barbara Budziaszek ochrona zabytków ruchomych 012-6375697, fax 012-6372026 
kom. 0603740334

12. mgr Bogdan Chaber ochrona zabytków ruchomych 034-3614827

13. mgr Jolanta Chmara ochrona zabytków ruchomych 052-3724106
14. dr hab. Jan Chochorowski ochrona zabytków archeologicznych 012-4226306

15. mgr Wiesława Chodkowska ochrona zabytków nieruchomych 
oraz dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

089-5277351

16. prof, dr hab. Tadeusz Chrzanowski ochrona zabytków ruchomych 
i nieruchomych

012-6335665

17. prof, dr hab. Jadwiga Chudziak ochrona zabytków archeologicznych 056-6529531

18. dr Krystyna Cygorijni ochrona zabytków techniki 012-4312004, kom. 0606460839
19. mgr Barbara Czajkowska-Palusińska ochrona zabytków ruchomych 013-4320851

20. mgr Jadwiga Czerepińska ochrona krajobrazu kulturowego 081-5252871

21. prof, dr hab. inż. arch. Olgierd Czerner ochrona zabytków nieruchomych 071-3443594, fax 071-3446577

22. mgr Aleksander Czerwiński ochrona zabytków ruchomych 022-8222508

23. mgr Janusz Czop bezpieczeństwo zbiorów publicznych 012-6583744

24. prof, dr hab. Sylwester Czopek ochrona zabytków archeologicznych 017-8535278
25. mgr Andrzej Michał Czyszczoń dokumentacja i ewidencja 

dóbr kultury

ochrona krajobrazu kulturowego

071-3673415

26. dr Lucyna Czyżniewska 056-6225866
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27. mgr Marian Dorawa ochrona zabytków techniki 056-6223978

28. mgr Renata Dubiel-Biatas ochrona zabytków ruchomych 033-8542964

29. mgr Piotr Dybalski ochrona zabytków ruchomych 061-8471579, kom. 0608274818
dibalaq@go2.pl

30. mgr inż. Lech Jerzy Engel ochrona zabytków nieruchomych 071-3557170, kom. 0603672210

31. mgr Stanislaw Filip ochrona zabytków ruchomych 016-6215270

32. mgr inż. Paweł Filipowicz ochrona zabytków nieruchomych 042-6781287, 042-6783737

33. dr Józef Furdyna ochrona zabytków ruchomych 012-2668743

34. dr hab. Tadeusz Galiński ochrona zabytków archeologicznych 091-4335066, tagali@sz.onet.pl

35. mgr Jan Gataszek ochrona zabytków ruchomych 032-2105334, kom. 0601960729

36. dr Marcin Gawlicki ochrona zabytków nieruchomych 058-5502536

37. mgr Rajmund Witold Gazda ochrona zabytków ruchomych 022-8771104

38. dr Cezary Gluszek ochrona zabytków nieruchomych 046-8623863

39. mgr Barbara Maria Grątkowska-Ratyńska dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury 

ochrona zabytków archeologicznych

022-6465577

40. doc. dr Jan Gurba 081-5375286,081-5375290

41. mgr Andrzej Guzik ochrona zabytków ruchomych 012-4123897

42. mgr Hanna Horwatt-Baniewicz ochrona zabytków ruchomych 056-6615444, kom. 0502517901

43. prof, dr hab. Helena Hryszko ochrona zabytków ruchomych 022-6410283

44. dr hab. Stanislaw Januszewski ochrona zabytków nieruchomych kom. 0601755138, fax 071-3632878

45. dr Jerzy Jasieńko ochrona zabytków nieruchomych 071-3478059, fax 071-3467831
jerzyjasienko@cci.com.pl

46. dr hab. Piotr Kaczanowski ochrona zabytków archeologicznych 012-6444086

47. prof, dr hab. inż. arch. Andrzej Kadtuczka ochrona zabytków nieruchomych 012-6339313, kom. 0602291496

48. prof, dr hab. Leszek Kajzer ochrona zabytków archeologicznych 042-6790409
marylka@kurpia.uni.lodz.pl

49. mgr Barbara Kalfas ochrona zabytków ruchomych 012-6326856, bkaltas@kki.net.pl

50. dr Paweł Karaszkiewicz ochrona zabytków ruchomych 012-4221546, fax 012-6333416 
zekarasz@cyf-kr.edu.pl

51. dr inż. Stanisław Karczmarczyk ochrona zabytków nieruchomych 012-4156129

52. ks. prałat mgr Stanislaw Kardasz zarządzanie zabytkami 056-6559050, 056-6559951

53. dr Jerzy Kehl ochrona zabytków ruchomych 022-8338936

54. dr Danuta Ktosek-Kozlowska ochrona zabytków nieruchomych 022-8255674, nuta@arch.pw.edu.pl

55. mgr Zofia Knaus ochrona zabytków ruchomych 012-6482853

56. dr Zbigniew Kobyliński ochrona zabytków archeologicznych 022-6640636
zbikob@iaepan.edu.pl

57. prof, dr hab. Andrzej Kokowski ochrona zabytków archeologicznych 081-5272908
andrzej@klio.umcs.lublin.pl

58. dr inż. Julian Kołodziej ochrona zabytków techniki 022-6280113

59. dr Stanisław Kołodziejski ochrona zabytków archeologicznych 012-6337879

60. mgr Marek Konopka zarządzanie zabytkami 022-8335950

61. dr Marian Kornecki ochrona zabytków nieruchomych 012-4227434

62. mgr Grażyna Korpal ochrona zabytków ruchomych 012-4114862

63. mgr Edward Kosakowski ochrona zabytków ruchomych 012-4156714, fax 012-4154303
zekosako@cyf-kr.edu.pl

64. mgr inż. Jerzy Kosmaty ochrona zabytków techniki tel/fax 074-8422039

65. prof, dr hab. Andrzej Koss ochrona zabytków ruchomych 022-6719113,
kossa@mercury.ci.uw.edu.pl

66. prof, dr hab. Jerzy Kowalczyk dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

ochrona zabytków ruchomych

022-8225285

67. mgr Marcin Kozarzewski 022-7239484, fax 022-7238714 
marcin ,kozarzewski@arkore .pl

68. mgr Krystyn Kozieł ochrona zabytków ruchomych 012-2675810

69. Władysław Kozioł ochrona zabytków ruchomych 056-6635214, 056-6225296
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70. prof, dr Ryszard Kozlowski bezpieczeństwo zbiorów 
publicznych

061-8480061, fax 061-8417830 
sekrestar@iwn.inf.poznan. pl

71. dr inż. Adam Krajewski ochrona zabytków nieruchomych 022-6326600
72. dr Jerzy Kunicki-Goldfinger ochrona zabytków ruchomych kom. 0603114550

73. mgr Henryk Kustosz ochrona zabytków nieruchomych 095-7320281, 095-7280802 
kom. 0601921540

74. prof, dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz ochrona zabytków nieruchomych 012-4117566, kom. 0601517566
75. prof, dr Stanislaw Latour ochrona zabytków nieruchomych 091-4873494, 091-4495675
76. prof, dr hab. Jacek Lech ochrona zabytków archeologicznych 022-6202881-87, fax 022-6240100

022-8443801
77. mgr Renata Leszczyńska ochrona zabytków ruchomych 012-4228883
78. mgr Piotr Lisowski ochrona zabytków ruchomych 022-6211031 w. 302
79. mgr Maria Lubryczyńska ochrona zabytków ruchomych 022-6153425
80. dr Marek Lukacz ochrona zabytków nieruchomych 012-6282000
81. dr Jadwiga Łukaszewicz dokumentacja i ewidencja 

dóbr kultury
056-6529187
jwluk@art.uni.torun.pl

82. mgr Roman Marcinek dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

ochrona krajobrazu kulturowego

012-6337879, 012-4131615

83. mgr Dorota Matyaszczyk 061-8725694

84. mgr Andrzej Mazur ochrona zabytków ruchomych 022-6273974
85. mgr inż. arch. Dominik Mączyński ochrona zabytków nieruchomych kom. 0603856659, joasia@promail.pl

86. prof. Zofia Medwecka ochrona zabytków ruchomych 012-4221074
87. prof, dr hab. inż. arch. Anna Maria Mitkowska ochrona krajobrazu kulturowego 012-6344585
88. dr Piotr Molski ochrona zabytków nieruchomych 022-8405108

pemol@intelgraf.com.pl

89. mgr Henryk Morawski ochrona zabytków ruchomych 022-6211031 w. 215

90. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski ochrona krajobrazu kulturowego 012-4117710, fax 012-4110227

91. mgr inż. Piotr Napierała ochrona zabytków nieruchomych 071-3452134

92. mgr Lech Narębski dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

056-6225642, 056-6221479 
bmkz@um.torun.pl

93. mgr Zbigniew Nawrocki dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

056-6456040

94. mgr Ewa Karolina Nekanda-Trepka ochrona krajobrazu kulturowego 022-8269357

95. mgr Janusz Nekanda-Trepka ochrona krajobrazu kulturowego 091-4394370, trepal@polbox.com

96. mgr Waldemar Niewalda ochrona zabytków nieruchomych 012-4295368

97. dr Elżbieta Nosek ochrona zabytków ruchomych 012-4117522

98. mgr Dorota Nowak ochrona zabytków ruchomych 022-6440439, 022-6211031 w. 303

99. mgr Joanna Nowak ochrona zabytków ruchomych 022-6137533,022-6572259
100. ks. dr Józef Nowobilski ochrona zabytków ruchomych 012-4212544

101. prof. Jerzy Nowosielski ochrona zabytków ruchomych 012-7110388
102. prof. Józef Nykiel ochrona zabytków ruchomych 012-6332779
103. dr Justyna Olszewska-Świetlik ochrona zabytków ruchomych 056-6224977, 056-6113822

justyna.olszewska@art.uni.torun.pl

104. prof, dr hab. Andrzej Olszewski ochrona zabytków nieruchomych 022-8588731
105. prof. Maria Ostaszewska ochrona zabytków ruchomych 012-6379361
106. prof. Marian Paciorek ochrona zabytków ruchomych 012-2768455

107. mgr Iwona Pannenko bezpieczeństwo zbiorów publicznych 022-8403677
108. prof, dr hab. Michał Parczewski ochrona zabytków archeologicznych 012-4221033 w. 1275,1279 

fax 012-4221033 w. 1294 
parczew@argo.hist.uj.edu.pl

109. mgr Jolanta Pawlak ochrona zabytków ruchomych 022-6436745, kom. 0602248923

110. prof, dr hab. Bonawentura Maciej Pawlicki ochrona zabytków nieruchomych 012-6328360, fax 012-4218722

111. prof, dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski ochrona zabytków nieruchomych 
oraz ochrona krajobrazu kulturowego

022-8472377
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112. dr Eufrozyna Piątek ochrona zabytków techniki 074-8432000
113. dr Zygfryd Piątek ochrona zabytków techniki 074-8432000
114. prof. Ireneusz Pluska ochrona zabytków ruchomych 

oraz przygotowanie i organizacja 
prac Konserwatorskich

012-2822097

115. dr Maria Potemska ochrona zabytków ruchomych 042-6788931
116. mgr Krzysztof Powidzki ochrona zabytków ruchomych 061-8661151,061-8136031
117. mgr Wiestaw Procyk ochrona zabytków ruchomych 022-6229649
118. mgr Anna Prokopowicz ochrona zabytków ruchomych 012-4212800
119. prof, dr hab. Mirosław Przytęcki ochrona zabytków nieruchomych 071-3431466
120. mgr Ewa Pustola-Koztowska ochrona zabytków nieruchomych 022-7510225

121. prof, dr hab. Kazimierz Radwański ochrona zabytków archeologicznych 012-4224002
122. mgr Ewa Radziejowska-Parandowska ochrona zabytków ruchomych 022-8250420

123. mgr Anna Radźwicka-Milczewska dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

022-8396583, kom. 0503988461
mmil@polbox.com

124. dr Piotr Mateusz Rapp ochrona zabytków nieruchomych 061-8423926

125. prof, dr hab. Jadwiga Roguska ochrona zabytków nieruchomych 022-8347718
126. prof. Bogumiła Rouba ochrona zabytków ruchomych kom. 0603208516

127. dr Małgorzata Rozbicka ochrona zabytków nieruchomych 022-8443163
m.rozbicka@arch.pw.edu.pl

128. dr Andrzej Rozwałka ochrona zabytków archeologicznych 081-5375290

129. mgr Maria Rudy ochrona zabytków ruchomych 056-6484407
130. dr Sławomir Safarzyński ochrona zabytków ruchomych 022-8573232, fax 022-8573434
131. prof. Małgorzata Schuster-Gawlowska ochrona zabytków ruchomych 012-6337454
132. prof, dr hab. inż. Marek Siewniak ochrona krajobrazu kulturowego 022-6424460
133. mgr Janusz Smaza ochrona zabytków ruchomych 022-7110385
134. mgr Michał Paweł Smoktunowicz dokumentacja i ewidencja 

dóbr kultury

ochrona zabytków ruchomych

022-8275816

135. mgr Adolf Stawarz 032-2819802
136. dr inż. arch. Henryk Stawicki ochrona krajobrazu kulturowego 041-3614585

137. mgr Mieczysław Stec ochrona zabytków ruchomych 012-6475738, zestec@cgt-kr.edu.pl
138. mgr Jarosław Stępowski ochrona zabytków techniki 042-6332513

139. prof, dr hab. Alicja Barbara Strzelczyk ochrona zabytków ruchomych 056-6113830
alstrze@art.uni.torun.pl

140. dr Krzysztof Szamałek ochrona zabytków archeologicznych 061-8474354
141. mgr Marek Szeniawski ochrona zabytków nieruchomych 022-8250426, kom. 0601291659

022-8162524

142. mgr Wacława Szmidel-Domaslowska ochrona zabytków ruchomych 056-6453840

143. prof. Joanna Szpor ochrona zabytków ruchomych 022-6439133
144. mgr Maciej Świątkowski ochrona krajobrazu kulturowego 022-6437742
145. mgr Ewa Święcka ochrona zabytków ruchomych 022-7254072

146. dr hab. Tomasz Ważny ochrona zabytków ruchomych 044-7230323
twazny@mercury.ci.uw.edu.pl

147. mgr Juliusz Wendlandt dokumentacja i ewidencja 
dóbr kultury

022-6285009

148. dr Tomasz Węclawowicz przygotowanie i organizacja 
prac konserwatorskich

012-4229540 
fax 012-4219505

149. mgr inż. Michał Witwicki ochrona zabytków nieruchomych 022-6418345

150. mgr Mirosława Wojtczak ochrona zabytków ruchomych 056-6226772

151. prof. Władysław Zalewski ochrona zabytków ruchomych 012-4116629, kom. 0602451659

152. mgr inż. Artur Zbiegieni ochrona zabytków techniki kom. 0602696364
153. mgr Tadeusz Zielniewicz zarządzanie zabytkami kom. 0601284144
154. prof, dr hab. Wiktor Zin ochrona zabytków nieruchomych 012-6334346
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jgloszeń redakcja nie odpowiada.
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itamy na naszych ła
mach Piotrków Trybu
nalski! W tym numerze 

„Spotkań z Zabytkami” możemy 
poznać to miasto, jego dzieje i ta
jemnice. Niegdyś' miasto królew
skie, siedziba Trybunału Koronne
go - pierwszego w Europie naj
wyższego sądu apelacyjnego Rze
czypospolitej (1578-1793), przedtem miejsce zjazdów 
rycerstwa, synodów duchowieństwa i sejmów, jest dziś 
jakby na uboczu ważniejszych wydarzeń. Ale Piotrków 
nie poddaje się - miasto jest odnowione, wzrok przycią
gają zabytkowe obiekty, władze samorządowe wiełe ro
bią dla ich właściwego utrzymania. W dziedzinie ochro
ny zabytków działają tu trzy instytucje: służba ochrony 
zabytków, muzeum i archiwum. I właśnie od ich pra
cowników otrzymaliśmy artykuły, które złożyły się na 
ten numer pisma. Przedstawione w nich zostały wyniki 
badań archeologicznych, historycznych, zabytkoznaw- 
czych i archiwalnych, a także problemy, z jakimi bory
kają się ludzie odpowiedzialni za zabytki. Po lekturze 
tych tekstów na pewno inaczej spojrzymy na Piotrków 
i przejeżdżając szybką trasą Warszawa-Katowice, nie 
omieszkamy odwiedzić tego miasta.

Współczesny 
herb 
Piotrkowa 
Trybunalskiego

1 - kościół jezuitów, 2 - dawne kolegium jezuickie (obecnie liceum), 3 - klasz
tor bernardynów, 4 - kościół dominikanów, 5 - klasztor dominikanek, 6 - ko
ściół farny, 7 - kościół pijarów, 8 - cerkiew, 9 - dawna synagoga (obecnie bi
blioteka), 10 - zamek (obecnie muzeum), 11 - mury obronne, 12 - zabytkowe 
kamienice

Numer współfinansowany przez Zarząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

262275
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00 przeglądy 
poglądy

W Tarnowie w czerwcu br. odbyła 
się Małopolska Konferencja Kon
serwatorska, w której uczestniczyli 
naukowcy, zarządcy i użytkownicy 
obiektów zabytkowych oraz przed
stawiciele firm, które mają do za
oferowania nowoczesne środki 
i technologie do konserwacji za
bytków. Na konferencji mówiono 
m.in. o metodach konserwator
skich, przywoływano przykłady do
brze prowadzonych prac konser
watorskich, ale również wymienia
no przykłady złego wykonawstwa. 
Uznano, że konserwator powinien 
być naukowcem, artystą i rze
mieślnikiem. Spełniając te warun
ki, dobrze wypełni swoje zadanie. 
Jednym z organizatorów konferen
cji byt Zespól Szkól Budowlanych 
w Tarnowie, gdzie zamierza się 
kształcić przyszłych konserwato
rów zabytków.

„Polskie dwory i pałace są śmier
telnie zagrożone - twierdzi Maciej 
Obremski, konserwator wojewódz
twa kujawsko-pomorskiego. Z1075 
w naszym regionie tylko 5-6 pro
cent jest w zadowalającym stanie. 
Remontu kapitalnego potrzebuje 
połowa z nich, mniejszych remon
tów - 30 procent. Zabytkowe 
cmentarze i kościoły mają swoich 
gospodarzy, stare kamienice na
dal pełnią funkcje mieszkalne, 
a dwory i palace pozbawione zo
stały gospodarzy i właściwej funk
cji. Tylko kilka obiektów trafiło do 
rąk byłych właścicieli lub ich spad
kobierców, ale i w nich nie dzieje 
się dobrze". Zdaniem Macieja Ob- 
remskiego powinny zostać opra
cowane systemy ulg podatkowych 
lub kredytów na remonty dworów 
i pałaców, aby ratować te cenne 
zabytki. „Dwory są synonimem 
polskiej kultury, tak jak pas slucki 
i portret trumienny. Z nich promie
niowała cywilizacja i kultura.”

Trwają prace konserwatorskie przy 
ołtarzu z kościoła cystersów w Mo
gile. Ołtarz powstał na początku 
XVI w. we wrocławskim warsztacie 
Jakuba Beinhardta. Do klasztoru 
w Mogile trafił po drugiej wojnie 
światowej ze Ścinawy. W ramach 

Pałacyk z XIX w. fabrykanta Ludwi
ka Meyera w Łodzi popada w ru
inę. Jego projektantem byt Hilary 
Majewski, twórca wielu łódzkich 
rezydencji i willi; w 1905 r. pałacyk 

mieniona dachówka na tzw. czer
woną „mniszkę” oraz odnowiona 
więźba dachowa.

Baszta Boska w Krasiczynie wraz 
ze znajdującą się w niej kaplicą po
pada w ruinę. Budowla powstała 
w 1613 r. i przez długi czas pełniła 
funkcję świątyni rodzinnej najpierw 
Krasickich, później Sapiehów. Zdo
biące ją sgraffita - niestety, zacho
wane tylko fragmentarycznie - zali
czane są do najpiękniejszych w Eu
ropie. Wnętrze kaplicy również za
wiera bogatą dekorację sztukator- 
ską i malarską. Obecny stan zabyt

ku - odpadające tynki i malo
widła, wilgoć i pleśń na mu- 
rach - może doprowadzić do 
jego całkowitej degradacji.

Urząd Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków 

zapowiada podję- 
:ie prac remonto
wych w 2002 r.; 

obecnie opra
cowywana jest 
dokumenta
cja konser
watorska.

prowadzonej obecnie konserwacji 
przez specjalistów z Krakowa, po 
rozmontowaniu ołtarza dokonano 
impregnacji wszystkich jego ele
mentów, zlikwidowano grzyby 
i drewnojady, uzupełniono ubytki, 
usunięto przemalowania oraz od
słonięto malowidła boczne na pod
stawie. Aby ukazać całość ołtarza, 
planuje się zmianę aranżacji wokół 
tabernakulum. Pierwotnie ołtarz 
zwieńczony byt sceną przedsta
wiającą Matkę Boską i św. Jana, 
stojących pod krzyżem. Obecnie 
rzeźby te znajdują się w muzeum 
we Wrocławiu. Zastanawia
no się, czy nie należało
by przywrócić pierwotne
go wyglądu ołtarza 
i ustawić kopii brakują
cych figur. Niestety, na 
wykonanie kopii 
brak na razie pie
niędzy.

Kościół św. Do
roty we Wrocła
wiu - najwięk
sza budowla 
gotycka w tym 
mieście, będzie 
remontowany. 
Właśnie mija 
650 lat od ery- 
g o w a n i a 
świątyni. 
Przetrwała 
wszystkie za
wieruchy wo
jenne, ale jej 
stan obecny 
wymaga jak 
najszybszego 
podjęcia re
montu. Ostatnie 
prace remontowe 
przeprowadzone 
byty w latach 1968- 
-1976. Od tego czasu stan budowli 
znacznie się pogorszył - zawalił się 
jeden z kominów, na innych widać 
pęknięcia, przecieka dach, zacieki 
widać na sklepieniu. Na całkowite 
odnowienie świątyni potrzeba oko
ło 8 min zł. Z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz od 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków przekazano 1 min zł, otrzyma
no pomoc od miasta i marszałka 
dolnośląskiego, spodziewana jest 
także dotacja od Polsko-Niemiec
kiej Fundacji Pojednanie. Pierwsze 
prace podjęte przy kościele obej
mą remont dachu - zostanie wy

Powstat 
społeczny 

Komitet Rewa
loryzacji Starego 

i Nowego Mia
sta w Warsza
wie. Komitet za
mierza m.in. 
sporządzić ra
port dotyczący 
stanu Starego 
i Nowego Mia

sta oraz skarpy, określić 
najpilniejsze potrzeby w za

kresie odnowy tych miejsc, 
przygotować plan inwestycyjny 

na rok 2002 oraz plan wieloletni, 
opracować program edukacyjny. 
W skład Komitetu weszli m.in.: Jan 
Wieteska - burmistrz gminy, prof. 
Andrzej Rottermund - dyrektor 
Zamku Królewskiego w Warsza
wie, prof. Janusz Durko - dyrektor 
Muzeum Historycznego m.st. War
szawy.

został przebudowany według pro
jektu Gustawa Landaua-Gutenber- 
gera. Po drugiej wojnie światowej 
mieściła się w nim przychodnia 
przeciwgruźlicza, miały swoją sie
dzibę stowarzyszenia twórcze, na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
otwarto w nim pub. W 1997 r. wła
dze gminy wyprowadziły z budyn
ku najemców, by rozpocząć re
mont. W 1998 r. prace nagle prze
rwano, ponieważ odnaleźli się 
spadkobiercy prawowitych właści
cieli pałacyku. Gmina straciła pra
wo do obiektu i od trzech lat nic się 
w nim nie dzieje, a zabytek popa
da w ruinę.

Prezydium Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa zwróci
ło się do prezesów banków i biznes
menów z prośbą o zasilanie konta 
Komitetu. Prezesi banków mogą też 
stać się członkami SKOZK i współ
pracować w zakresie pozyskiwania 
środków na odnawianie zabytków 
Krakowa. Istnieje też możliwość wy
brania przez darczyńcę obiektu, po
trzebującego wsparcia. Na odno
wionym zabytku mogłaby się potem 
pojawić tabliczka z informacją 
o tym, kto przyczynił się do przepro
wadzenia prac konserwatorskich. 
W pięcioletnim programie odnowy 
skarbów narodowej kultury, realizo
wanym przez SKOZK, na pierw
szym miejscu pozostaje Wawel, na
stępnie historyczne centrum Krako
wa, dzielnica Kazimierz, zespoły ar
chitektoniczne z końca XIX i począt
ku XX w., zabytkowe zespoły na 
obrzeżach miasta.

W Muzeum Narodowym w War
szawie w czerwcu i lipcu br. czyn
na była wystawa „Stowarzyszenie 
Artystów Polskich RYTM 1922- 
-1932". Była to pierwsza powojen
na prezentacja ważnej grupy arty
stycznej polskiego dwudziestole
cia międzywojennego. Zgroma
dzono na niej 380 dzieł - obrazów, 
rzeźb i plakatów - 27 artystów, 
m.in. Wacława Borowskiego, Ta
deusza Pruszkowskiego, Zofii 
Stryjeńskiej, Ludomira Slendziń- 
skiego. Grupa RYTM była polską 
odmianą francuskiego Art Deco 
i odegrała znaczącą rolę w sztuce 
Polski międzywojennej. Jej założy
cielami byli m.in.: W. Borowski, Z. 
Kamiński, R. Kramsztyk, H. Kuna, 
W. Skoczylas.
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Czy projektowana lista „Pamięć Europy” 
ma być kolejnym „konkursem piękności” zabytków? 

Jakie zabytki Polski i naszego regionu określają naszą tożsamość? 
To pytanie skierowane jest także do Czytelników 

(zob. nasza propozycja na s. 4).

I Pamięć Europy
V • Z ł—\ I I ■

pamięć Polski
MAREK KONOPKA

.Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci” 
(Norman Davies, Smok wawelski nad Tamizą, Kraków 2001)

Można powiedzieć, że z tego smaku powstało kilka jego ksią
żek związanych z Pomorzem. Po sąsiedzku, na łamach „Lithu- 
anii” Czesław Miłosz wspomina Wilno i daje niezwykły przy
kład zarówno braków w pamięci zbiorowej, jak i jej ogromnej 
siły oddziaływania. Mówi mianowicie o stu tysiącach Żydów 
wileńskich tworzących „drugie” miasto. On sam miał w młodo
ści nikłą świadomość istnienia tego miasta. Dopiero po latach 
w Ameryce, uświadomił sobie, że Wilno dla Żydów było praw
dziwymi Atenami, których ozdobą stawali się wspaniali twórcy 
i instytucje, że wśród ich amerykańskich potomków szerzy się 
snobizm, aby mieć metrykę właśnie z tego „drugiego” Wilna. 
Ale wraz z chęcią i potrzebą pamiętania istnieje też zjawisko 
wypierania się pamięci, chęć wymazywania bolesnych, niekiedy 
wstydliwych kart. Przykład Katynia czy Jedwabnego uczy jed
nak, że rzadko kiedy - być może nawet nigdy - udaje się po
grzebać wstydliwe sprawy z przeszłości...

Jeśli pamięć można porównać do wektora skierowanego 
w przeszłość, to powinniśmy równocześnie powiedzieć o wek
torze horyzontalnym, a więc o pamięci (czyli wiedzy) o sąsia
dach, a idąc dalej - o Europie, innych kontynentach, o całym 
świecie. Procesy globalizacji jaskrawo ukazują walkę o rynek, 
a więc o sprzedaż produktów, które docierają w najodleglejsze 
miejsca, będąc nośnikami tak informacji, jak i szeroko pojętej 
kultury. Rywalizacja o symbole, o sposób wypełnienia świado
mości zbiorowej nie tylko własnego narodu, ale również Euro
py elementami naszej tożsamości, przedmiotami naszej dumy, 
efektami naszej pracy i naszego dorobku - jest niezwykle waż
nym elementem rywalizacji w dzisiejszej rzeczywistości. Może
my się tylko cieszyć, że zastępuje ona czyn zbrojny. Wszak lep
sza jest wojna futbolowa niż rzeczywista...

Choć punktem wyjścia jest przeszłość i pamięć o niej, jak 
ważna jest to sprawa dzisiaj, niech świadczą ponownie słowa 
wywiadu z Normanem Davisem, który zapytany o miejsce Po
laków w świadomości zachodnich Europejczyków powiedział: 
„Przez ostatnie 150 lat kojarzyli się Europie z nieszczęściem, po
wstaniami, sytuacjami, które zakłócały spokój i drażniły”. Nic 
dziwnego, że wybitny angielski premier krakowską Galicję my
lił z hiszpańską. Davis pociesza, że w Anglii, w historii szkolnej 
podobnie po macoszemu traktowano Irlandię, Portugalię i inne

a co dzień nie myślimy o tym, że pamięć, pamiętać - 
to pojęcia najważniejsze dla naszej egzystencji, że pa
mięć kształtuje naszą świadomość, decyduje o naszej 
tożsamości. W filmach pojawia się niekiedy motyw 

amnezji - utraty pamięci i wtedy stwierdzamy, że bohater - mi
mo zachowania swego fizycznego kształtu - nie wie, kim jest, 
skąd się wziął, co umie - właściwie nie istnieje jako człowiek. 
A przecież pamięć każdego z nas obejmuje zaledwie niewielką 
cząstkę otaczającej nas rzeczywistości: miasto, w którym się wy
chowaliśmy, najbliższą rodzinę, znajomych. Pamięć osobistą po
szerza jednak wiedza nabyta: o państwie, pochodzeniu, świecie, 
a także historia w najszerszym rozumieniu, a więc wiedza o rze
czach, ideach i innych społecznościach. Nie uczymy się greckie
go ani łaciny, ale wszystko, co nas otacza, ukształtowane zosta
ło w genetycznym związku z kulturą świata śródziemnomor
skiego w okresie starożytności, począwszy od pojęć filozoficz
nych, a kończąc na detalach architektury. Nic dziwnego, że 
ochrona dziedzictwa materialnego ma ścisły związek z pamię
cią, bo jest ono dla niej materialnym oparciem.

Wiele osób uważa, że nieustanny flirt z historią nie jest po
trzebny. Tego co było i tak nie da się przywrócić, a nawet do
brze udokumentować i wyobrazić, wszyscy zaś żyjemy tylko 
dzisiaj i dla jutra. Norman Davies w wywiadzie, jakiego udzie
lił polskiej telewizji w maju 2001 r., na pytanie „po co histo
ria?” odpowiedział prosto „Nie jest istotne, czy potrafimy do
kładnie odtworzyć czas miniony, ważne jest, że teraźniejszość 
i przyszłość możemy dzięki historii lepiej rozumieć, a być może 
lepiej ukształtować”. W większości dzieł sztuki pamięć rozu
miana jest jako wiedza o przeszłości, ale osobiste przeżycie ma 
także kapitalne znaczenie. Gunter Grass na łamach „Lithuanii” 
(nr 1, 2001) wspomina, że zaczynem Blaszanego bębenka był je
go pobyt w 1958 r. w Gdańsku i w rybackiej wsi Brzeźno. Wła
śnie wtedy przypomniał mu się smak najtańszej przyjemności 
jego dzieciństwa - oranżady z proszku o smaku malinowym.
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kraje, mówiąc językiem sportowym - spoza czołówki. Możemy 
się pocieszyć, że obecnie każdy dyplomata udający się z misją 
do Polski obowiązkowo czyta Boże igrzysko Normana Davisa.

Nie przypadkiem użyłem słowa rywalizacja. O jakości naszej 
obecności w Europie, tym bardziej w zjednoczonej Europie, de
cydować będzie to, co możemy ofiarować jako znak symbolizu
jący Polskę. Dotyczy to oczywiście także produktu, o którego wy- 
lansowanie jako polskiego w dobie globalizacji rynkowej będzie 
bardzo trudno, bo jakże często występuje on pod obcą metką, 
która jest gwarancją już rozpowszechnionego symbolu powodze
nia. Ale w kulturze trudniej o takie ukrycie. Jest więc ona naszą 
szansą i to nie tylko pod hasłem: „to nasze i własne, i żadne in
ne”. Kultura powstaje niczym tkanina z wielu wątków i o tym, 
czyja jest, decyduje często fakt, że jako wspólna i uniwersalna 
w formie zdobywa uniwersalne uznanie. Przykładem tego jest 
Światowa Lista Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO. Został na nią wpisany Zamość, bo kanclerz Zamoyski zre
alizował włoską renesansową myśl miasta idealnego, którego 
projektantem był włoski architekt i dzięki temu w rywalizacji 
o wpis zyskaliśmy znaczne poparcie włoskich przedstawicieli 
w Komitecie Dziedzictwa. Nie bez przyczyny istotnym argumen
tem było wykazanie, że pierwotnie Zamość był miastem wieloet
nicznym, że do dzisiaj znajdują się tam ślady materialne po Or
mianach, Żydach i Rusinach. Na listę wchodzą przede wszystkim 
obiekty, zespoły czy miasta o wyjątkowym znaczeniu, które dzię
ki niej stają się elementem zbiorowej światowej pamięci.

W 1996 r. narodziła się w UNESCO myśl stworzenia naj
pierw programu, następnie wzorującej się na Liście Dziedzictwa 
listy „Pamięć świata”, dotyczącej zapisów: w księgach, doku
mentach, zbiorach archiwalnych, utrwalających ważne fragmen
ty pamięci świata. Muszą one jednak być unikatowe i komplet
ne. Lista ta nie ma charakteru reprezentacji narodowych, dlate
go w propozycjach polskich pojawił się m.in. kodeks supraski, 
jeden z najstarszych zapisów języka słowiańskiego pochodzący 
z Bułgarii z XI w. oraz wiersze sułtana Solimana Wspaniałego 
umieszczone w jego oryginalnym podręcznym i osobistym tomi
ku (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego). W 1999 r. na 
światowej liście pośród kilkudziesięciu pozycji znalazły się trzy 
z Polski: rękopis Mikołaja Kopernika, dzieła Chopina i archi
wum getta warszawskiego, znane pod nazwiskiem Emanuela 
Ringelbluma (zob. nr 10, 1999, s. 7). Być może uda się wprowa
dzić na listę wspomniany kodeks i 21 postulatów gdańskich, 
które po fascynujących peregrynacjach odnalazły się w Central
nym Muzeum Morskim w Gdańsku. Jest to bardzo ważne, bo
wiem zapewnia trwałą obecność na wielu stronach interneto
wych i staje się cząstką świadomości globalnej.

Wspomniane przykłady list światowych, gruntujących ele
menty zaczepienia dla pamięci zbiorowej i powszechnej, mają 
istotne wady. Są „konkursami piękności i wartości”, wiele istot
nych dla nas świadectw pamięci ani nie spełnia kryteriów uni- 
katowości w skali świata, nawet Europy, ani uniwersalności bo
hatera. Komitet Krajowy programu „Pamięć świata” długo roz
ważał kandydatury archiwów miejskich, np. Krakowa, Gdańska 
czy Torunia, które są niezwykłymi i niezwykle interesującymi 
świadectwami oraz źródłami historycznymi. Ale jakie mają one 
szanse w konkurencji z wielu wspaniałymi archiwami miast 
włoskich, francuskich czy nawet niemieckich?

W kampanii Rady Europy „Europa - wspólne dziedzictwo” 
pojawiło się ostatnio hasło „Pamięć Europy”. Dokumentowanie 
miejsc pamięci - symboli wspólnych korzeni było istotnym ele
mentem dydaktycznej kampanii, która przez dwa lata stała się 
ważnym narzędziem promocji idei europejskich. Jednak akcja ta 

skończyła się i nie stworzono żadnego pomysłu utrwalającego 
zasady tworzenia listy europejskiej pamięci. Trudno się dziwić. 
Idąc tropem dotychczasowych światowych „konkursów”, nale
żałoby ze światowej Listy Dziedzictwa przepisać najpierw 75% 
pozycji pochodzących z Europy. Z propozycją odmiennej kon
cepcji takiej listy wystąpiła Polska w kwietniu 2001 r. na spotka
niu ministrów ds. dziedzictwa kulturalnego w Portoryżu (Słowe
nia). W przeciwieństwie do wspomnianych list zaproponowali
śmy, aby „lista pamięci Europy” została złożona z propozycji 
wszystkich krajów, które zawierać będą przykłady niekonkuru- 
jące z innymi, obejmujące zarówno świadectwa materialne, jak 
i niematerialne, stanowiące dla danego kraju istotne elementy 
tożsamości. Gdybyśmy więc uznali, że takim elementem jest tyl
ko Wawel, kopiec Kościuszki lub dokument, np. Konstytucja 
3 Maja, nawet dzieło sztuki - to oczywiście powinny one mieć 
szczególne wartości, ale nie mogą konkurować z propozycjami 
innych krajów. W ten sposób dla małych krajów powstałaby 
szansa prezentacji swoich pomników ważnych dla identyfikacji 
lokalnych społeczności i umieszczenia ich na jednej liście euro
pejskiej. Inne kraje i narody Europy dowiadywałyby się dzięki 
temu o tym, co jest dla nas ważne, my - co dla nich jest najistot
niejsze. Lista ta byłaby więc ważnym elementem zachowania na
rodowej tożsamości w ramach zjednoczonego kontynentu. Nic 
dziwnego, że na konferencji w Słowenii szczególne zaintereso
wanie polską propozycją wykazywały małe kraje, m.in. Luksem
burg, Estonia, Litwa, ale spotkała się też z ogólnym pozytywnym 
oddźwiękiem. Od pomysłu do realizacji droga jest jednak długa 
i trzeba jeszcze sporo wysiłków, aby pamięć ta ukonstytuowała 
się na równi i z pełnym szacunkiem dla wszystkich uczestników 
wspólnej Europy. Na pewno zaś mamy od dwustu lat niepowta
rzalną szansę, aby nasza pamięć stała się częścią wspólnej pamię
ci europejskiej, aby systematycznie obalać stereotypy w Pola
kach, aby do zalet, które nas wyróżniają, dołączyć świadectwa 
eliminacji wad. W tym długim procesie pamięć o nas przecho
wają następne generacje, jeśli będzie ona przekazywana wszelki
mi możliwymi sposobami, z których najważniejsza jest oczywi
ście edukacja. Nieprzypadkowo Kuan Tzu, mądry Chińczyk ży- 
jący na przełomie IV i III w. przed Chrystusem, powiedział: „Je
śli dasz człowiekowi rybę, będzie miał posiłek, jeśli wybiegasz 
myślą w przód, posiej ziarna, jeśli wybiegasz myślą o sto lat 
w przód, daj ludziom edukację”. Byłoby dobrze nie zapomnieć 
o tej mądrości - cząstce pamięci całego świata.

Marek Konopka 
(rys. Małgorzata Tabaka)

PROPOZYCJA DL7X CZYTELNIKÓW!

Jakie zabytki, miejsca, pomniki, dokumenty, spisane tradycje 
w Waszym mieście, wsi, gminie, powiecie, województwie czy re
gionie są - Waszym zdaniem - najważniejsze dla Waszej tożsa
mości i trudno bez nich wyobrazić sobie „matą ojczyznę”, z któ
rą jesteście najbardziej związani? Wybierzcie, zaproponujcie pięć 
takich „pamięci” i razem z opisem oraz uzasadnieniem (w sumie 
o objętości do 1 strony maszynopisu plus ewentualnie zdjęcie 
lub rysunek) prześlijcie do redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a) z dopiskiem na kopercie „PAMIĘĆ” do dnia 31 grudnia 2001 
r. Najlepsze i najciekawsze propozycje zostaną opublikowane 
i wynagrodzone odpowiednim honorarium autorskim. Propozy
cje te pomogą przy tworzeniu oficjalnych list: PAMIĘĆ POLSKI, 
a następnie PAMIĘĆ EUROPY
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Piotrkowskie
dziedzictwo

WITOLD P. GLINKOWSKI

rudno sobie wyobrazić miasto średniowieczne bez 
rynku, skoro właśnie tam koncentrowało się jego 

życie gospodarcze, polityczne, kulturalne. Wytyczenie rynku 
umożliwiało rozplanowanie całego miasta, w tym terenów 
przeznaczonych pod zabudowę oraz ciągów komunikacyj
nych; ich przebieg podkreślał uprzywilejowaną topograficzną 
pozycję rynku. W mniejszych miastach powierzchnię rynku 
zamykały cztery bloki siedlisk - naroża takich rynków dawa
ły tym samym początek ośmiu ulicom. W wypadku dużych

1. Plan Piotrkowa sporządzony przez Dominika Merliniego w 1786 r.
2. Rynek Trybunalski - plan z ok. 1800 r. ze zbiorów Kazimierza 
Stronczyńskiego
3.4. Ratusz - Trybunał Koronny na akwareli Tadeusza Korzona 
sprzed 1869 r. (3) i utrwalony na powierzchni rynku jego zarys (4)
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miast od rynku biegło więcej ulic (np. w Toruniu - 6, a w Kra
kowie i Poznaniu po 11). Rynkowi piotrkowskiemu nadano 
w średniowieczu kształt zbliżony do prostokąta, o bokach 
około 40 x 60 m, zaś w jego pierwotnej nieregułarności do
szukiwano się konsekwencji ukształtowania terenu, wtórnie 
skutkującej przebiegiem linii murów miejskich. Zmiany 
kształtu i wielkości rynku, podobnie jak modyfikacje sieci 
ulicznej na obszarze Starego Miasta, były do schyłku XVIII w. 
nieznaczne.

Zapewne już w średniowieczu znaczną część piotrkowskie
go rynku zajmowały drewniane kramy kupców i rzemieślni
ków, usytuowane według cechów lub asortymentu sprzedawa
nych towarów. Za bardzo prawdopodobny element krajobra
zu uznać też trzeba budynek wagi miejskiej; istnienie takiego 
obiektu potwierdzał jeszcze na początku XX w. dziejopis 
Piotrkowa, Michał Rawita-Witanowski. Szczególnie jednak 
ważny był ratusz, pełniący funkcję siedziby władz miejskich, 
a ponieważ miał zaświadczać o zamożności i kulturalnych 
aspiracjach mieszkańców - jego wieża, podobnie jak wieża ko
ścioła farnego, stanowiła główną dominantę urbanistyczną 
Piotrkowa. Murowany ratusz z pewnością stał na rynku piotr
kowskim w połowie XVI w., lecz jeśli wierzyć dokumentowi 
z XIX w. wiążącemu jego powstanie z osobą Władysława Ja
giełły w 1404 r., pozostaje otwartą kwestią, w jakim stopniu 
budynek ucierpiał podczas groźnych pożarów w 1516 i 1544 
r. Badania archeologów pozwoliły ustalić, że ratusz z XVI w. 
o wymiarach około 15,5 x 17 m zbudowany był z cegły, a od 
strony północnej i południowej miał arkady służące komuni
kacji. Jego najwyższą kondygnację - zgodnie z duchem rene
sansu - ozdobiono attyką. Do budynku przylegały kramy, któ
rych liczbę dokument lustracyjny z 1569 r. określa na 18. Roz
budowę ratusza umożliwiło wsparcie finansowe króla Henry
ka Walezego, a po utworzeniu w Piotrkowie Trybunału Ko
ronnego (1578 r.) nastąpiły kolejne modernizacje ratusza, 
uwzględniające jego nowe funkcje, np. w 1611 r. dobudowa
no od południa okrągłą wieżę, „gdzie szlachta więzienie wysia
dywała”. Jest ona dobrze widoczna na sztychu szwedzkiego 
budowniczego Eryka Dahlberga, który jako ekspert w dziedzi
nie fortyfikacji towarzyszył wojskom Karola X Gustawa 
w czasie kampanii przeciw Polsce z lat 1650-1655. Warto pa
miętać, że o ile osadzenie w górnej części wieży było niezbyt 
uciążliwą formą odosobnienia, o tyle wtrącenie do najniższe
go lochu, zm fundo, położonego ponad 7 m poniżej poziomu 
parteru, mogło zakończyć się dla uwięzionego tragicznie. 
W pomieszczeniach kondygnacji parteru, „w izbach sklepio
nych” mieściło się archiwum trybunalskie, przechowywano tu 
również akta grodzkie; w ratuszu funkcjonowała też kaplica 
trybunalska. I choć trudno wątpić w przydatność tego wielo
funkcyjnego budynku, to jednak częste pożary (m.in. w 1615, 
1640, 1648 r.) oraz grabieże z okresu wojen szwedzkich 
(1657, 1703 i 1731 r.) stopniowo doprowadziły do zrujnowa
nia budynku. Po pożarze w 1731 r. - o konsekwencjach tak 
katastrofalnych dla miasta, że ówczesny prymas Teodor Potoc
ki zwrócił się do króla Augusta II o pomoc w jego odbudowie 
- likwidacji uległy przylegające do ratusza kramy cechu szew
ców, zapewne sięgające swą metryką średniowiecza. Jednak 
w obliczu zawieruchy politycznej lepsze czasy dla ratusza na
deszły dopiero w dobie stanisławowskiej, kiedy powołana 
przez sejm słynna Komisja Boni Ordinis wyasygnowała 
w 1768 r. kwotę 5 tysięcy zł z przeznaczeniem na remont ra
tusza. Piotrków był jednym z trzydziestu miast - na ogólną 
liczbę 214 królewskich miast w Koronie - objętych efektywną 

działalnością tej komisji. Nie od razu przystąpiono do prac 
przy obiekcie i wobec kolejnych zniszczeń dokonanych przez 
wojska rosyjskie remont przeprowadzony w latach 1778-1779 
pochłonął kwotę przeszło czterokrotnie wyższą. Projekt rewa
loryzacji ratusza dostarczył Dominik Merlini, nadworny archi
tekt Stanisława Augusta Poniatowskiego, a robotami budowla
nymi zawiadywał „pisarz przysięgły” Gosiewski, kierujący 
również odbudową ratusza w Lublinie.

Komisja Dobrego Porządku była taką, jak się zdaje, nie tyl
ko z nazwy - niezależnie od pomocy merytorycznej i finanso
wej, a także regulacji prawnych (dotyczących konstrukcji bu
dynków oraz ich eksploatacji). Już w 1782 r. - w następstwie 
dotkliwego pożaru - pojawiły się przepisy obligujące władze 
Piotrkowa do zorganizowania straży ogniowej, opierając się na 
stowarzyszeniach rzemieślniczych. Wkrótce też przy ul. Domi
nikańskiej (obecnie ul. Wojska Polskiego), w odległości około

5. Kamienica Walentego Koczorowskiego (Rynek 6) zbudowana 
z materiału po rozebranym w 1868 r. ratuszu
6.7. Kamienica narożna (ul. Sieradzka i Rwańska) na rysunku 
z ok. 1800 r. (6) i obecnie (7)

150 m od rynku wystawiono specjalny budynek do przechowy
wania sprzętu strażackiego: „wąworków” do noszenia wody, 
siekier niezbędnych przy zrywaniu dachów podczas pożaru, 
później sikawek i węży, które u schyłku XVIII w. pojawiły się 
w większych miastach. Nad gotowością sprzętu czuwać miał 
starszy cechu, a osobom nierespektującym zarządzeń groziła 
„kara wielka” w postaci jednego funta wosku. W 1784 r. Piotr
ków miał już zorganizowaną straż pożarną - 12 ludzi mających 
interweniować „w razie ognia przypadkowego”, co nie uchro
niło jednak miasta przed kolejnym pożarem w 1786 r.

Linie pierzei rynku w średniowieczu utworzyły budynki 
z pewnością najokazalsze, choć trudno dziś rozstrzygnąć, ile 
z nich (poza kamienicą Wójtowską) było murowanych. Wy
twarzano wprawdzie dachówkę, nawet płytki na posadzkę, ale 
produkcja cegieł - wobec wszechobecnego w budownictwie 
drewna - jeszcze w XVI w. nie była opłacalna i w całości prze
znaczano ją na reperację murów obronnych oraz pieców. Po
jawiające się w źródłach określenie „kamienica” nie zawsze 
było używane zgodnie z dzisiejszym znaczeniem, o czym mo
że świadczyć sformułowanie użyte w dokumencie lustracji sta
rostwa piotrkowskiego z 1665 r.: „postawić kamienicę, czyli 
budę na sążni 3 w dłuż, w szerz na sążni 2 Nie powinno też 
dziwić, że w pracach budowlanych najchętniej korzystano 
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z drewna - materiału taniego i powszechnie dostępnego. Nie 
tylko budynki, ale nawet kominy wykonywano z drewna, któ
rego zresztą często nie oblepiano od wewnątrz gliną. Piotrków 
nie był zresztą wyjątkiem na tle innych miast, skoro autor 
Krótkiej nauki budowania stwierdzał w XVII w., że „w Polsz
czę i komin z gruntu murowany, zwłaszcza gdzie kamienia nie- 
masz, jest tak wielkiej wagi, jak colossus w Rzymie albo Pyra- 
mis Egipska”. U schyłku XVIII w. domów murowanych stało

już w mieście sporo, o czym wspomina zarówno podróżujący 
po Polsce niemiecki literat i historyk Fryderyk Schulz, znajdu
jący w Piotrkowie „jak na polskie miasto niezwyczajnie liczne 
domy murowane”. I rzeczywiście - w 1786 r. Merlini wymie
nił w obrębie starego miasta 58 kamienic i kamieniczek, zaś 
wedle innych źródeł z tego okresu liczba domów murowanych 
wahała się w granicach 70-80, co stanowiłoby przeszło 70% 
wszystkich z ówczesnego województwa sieradzkiego.

W przyziemiu kamieniczki zaopatrzone były w podcienia, 
ciągnące się wzdłuż pierzei rynkowych. Oprócz walorów deko
racyjnych pełniły one dwie funkcje: handlową i komunikacyj
ną. W piwnicach przyrynkowych kamieniczek mieściły się skła
dy win oraz winiarnie, a z zewnątrz wiodły do nich kamienne 
schody. Domy te nieustannie rozrastały się zarówno wzwyż, jak 
i w głąb (stopień zabudowy parcel przyrynkowych dochodził 
do 80%). Trzeba jednak pamiętać, że z uwagi na szczupłe roz
miary rynku elewacje kamieniczek pozostawały dość wąskie - 
zwykle o trzech oknach na kondygnacji - co limitowało ich 
rozbudowę. Znany z sarkazmu Franciszek Salezy Jezierski tak 
w 1791 r. opisał stojące przy rynku kamieniczki: „wszystkie ka
mienice farbowane po wierzchu i we środku, rzadko która jest 
bez wielkiej sali i prędzej braknie pokoju wygodnego i sypialne
go, jak przestronnej izby do jadania, bo też trzeba wiedzieć, że 
to trybunalskie miasto, a zatem po ucztach obiadowych i wie
czornych nie trzeba się zatrudniać wygodą wczasu, bo smaczno 
zasypiać można na każdym miejscu”. Ten sam autor z podob
ną uszczypliwością zwraca uwagę na dochody mieszczanina, 
który „mając kamienicę kontent, że mu podczas trybunału tyle 
uczyni przez kilka miesięcy, co wioska przez rok szlachcicowi 
kolo Piotrkowa”.

Wiadomo, że już w XVI w. rynek otaczało 19 kamienic. 
Ich elewacje były wówczas wysunięte o około 2 m w głąb ryn
ku w stosunku do stanu aktualnego z uwagi na poprzedzają
ce je podcienia (dziś nieistniejące). Dzięki rysunkowi, który 
przed ćwierćwieczem historyk i architekt, Kazimierz Głowac
ki, badacz i miłośnik dziejów regionu odnalazł w zbiorach 
piotrkowskiego archeologa, numizmatyka i mediewisty, Kazi
mierza Stronczyńskiego (1809-1896) - potrafimy odtworzyć 
widok elewacji tych kamienic. Były to budynki o zadziwiają
co wyważonych i kształtnych proporcjach, skomponowane 
zgodnie z najlepszymi propozycjami europejskiej architektury 
późnego renesansu. O znacznym zindywidualizowaniu form 
architektonicznych tych budynków mogą świadczyć ich 
szczyty - ozdobione sterczynami, wykorzystujące motywy ar- 
kadkowe albo uformowane w tzw. jaskółczy ogon.

W pochodzącej z końca XVIII w. opinii wspomnianego 
Schulza: „budynki mają charakter starożytny, domy w więk
szej części z gotyckimi szczytami ostrymi, szczególniej te, któ
re niegdyś piękny rynek otaczały”. Stwierdza on też, że Piotr
ków, wyróżniając się zabudową na tle innych polskich miast, 
przypomina takie „zachodnio-pruskie miasta”, jak Brunsber- 
ga (Braniewo) czy Bydgoszcz.

Pierwsze dwie dekady XIX w. okazały się dla piotrkowskie
go rynku niełaskawe. W 1816 r. prawie połowa przyrynko
wych kamienic była uszkodzona i niezamieszkana, niektóre 
rozebrano. Na dotacje państwowe liczyć mogły w zasadzie je
dynie obiekty publiczne. W latach czterdziestych XIX w. nie
zbędnymi pracami renowacyjnymi objęto ratusz - szczególnie 
zdecydowanej interwencji wymagał stan techniczny wieży. 
W 1845 r. ratusz wymagał podjęcia natychmiastowych działań 
zabezpieczających, ale nawet uzyskanie przez Piotrków rangi 
miasta gubernialnego nie przyniosło trwałej poprawy stanu tej
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8. Ogólny widok rynku z narożną kamienicą 
(Rynek 3), w której mieszkał Michał 
Rawita-Witanowski, badacz dziejów Piotrkowa 
9.10. Kamienica narożna (ul. Szewska i Łazienna 
Mokra) na rysunku z ok. 1800 r. (9) i obecnie (10)

(zdjęcia: 4,5,7,8,10- Witold P Glinkowski)

budowli i wkrótce definitywnie przestała być siedzibą magi
stratu, którego biura w okresie powstania styczniowego prze
niesiono do przyrynkowej kamienicy Grabowskich. Wciąż 
jeszcze użyteczne były piwnice ratuszowe, od kilku stuleci peł
niące funkcje magazynów dzierżawionych przez piotrkow
skich kupców, zaś sam ratusz okazał się przydatny po pożarze 
dzielnicy żydowskiej w 1865 r., kiedy zakwaterowano w nim 
ludność pozbawioną dachu nad głową. W 1867 r. Piotrków 
stał się faktyczną stolicą nowo utworzonej guberni, a już w na
stępnym roku ratusz został sprzedany i rozebrany na budulec, 
z którego wkrótce powstało kilka budynków, m.in. kamienica 
Koczorowskiego w rynku. Z rynku, który teraz nazwany zo
stał placem Maryjskim, prócz ratusza zniknęły także dwie mu
rowane studnie z daszkami. Zważywszy zatem, iż poza spusto
szeniami wojennymi plagą systematycznie nawiedzającą miej
ską zabudowę były nadal pożary (np. tylko w 1878 r. aż trzy), 
trudno się dziwić, że zabudowa trybunalskiego rynku w XIX 
w. w niczym już nie przypominała jego późnorenesansowej 
świetności i niewiele odbiegała od stanu obecnego. Tej sytuacji 
nie mogła też zmienić dbałość władz o zachowanie zabytko

wego charakteru tej części miasta, znajdująca 
zrozumienie u mieszkańców, by przytoczyć wy
dane w 1910 r. zalecenie piotrkowskiego Sto
warzyszenia Właścicieli Nieruchomości, naka
zujące uszanowanie „stylu zabudowań wieko
pomnych” podczas dokonywania remontów 
i przeróbek budowlanych. Z dawnej urody sta
romiejskich kamieniczek - w przeciwieństwie 
do wspaniałych kościołów, które w większości 
(poza franciszkańskim) przetrwały, zachowując 
swój historyczny i artystyczny majestat - pozo

stały w Piotrkowie jedynie relikty. Z początku XVIII w. po
chodzą dekoracje stiukowe wnętrz kamienicy Bylicowskiej (ul. 
Łazienna Mokra 2) oraz kamienicy Matuszewskiej (Rynek 
10), ocalał też interesujący wystrój parteru elewacji kamienicy 
Janiszewskiego (pl. Czarnieckiego 10).

Na koniec nasuwa się refleksja. Skoro miasto ma za sobą tak 
doniosłą tradycję, niech będzie usprawiedliwione pytanie - mo
że naiwne - czy nie dałoby się opracować wieloletniego planu 
rewaloryzacji piotrkowskiego rynku, by stopniowo, przy okazji 
i tak przecież koniecznych prac remontowych, zmierzać do 
przywrócenia owego piękna, które dla trybunalskiego grodu 
urasta do rangi symbolu? Wydaje się, że całkiem realną cezurę 
wieńczącą realizację długofalowego programu pozyskiwania dla 
piotrkowskich kamieniczek ich renesansowego kształtu mógłby 
stanowić rok 2078. Takie uczczenie pięćsetnej rocznicy ustano
wienia Trybunału Koronnego i uczynienia Piotrkowa jego sie
dzibą, stałoby się pomnikiem trzeciego tysiąclecia - godnym za
równo miasta, jak i przyszłych pokoleń piotrkowian.

Witold P. Glinkowski
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Piotrków „starożytny”
BŁAŻEJ MUZOLF 

latach siedemdziesiątych XX w. podjęto decy
zję o rewaloryzacji Starego Miasta w Piotrko

wie Trybunalskim. Między wieloma działaniami znala
zły się również pierwotnie szeroko zaplanowane bada
nia archeologiczne. Prace te prowadziła Pracownia Ar
cheologiczno-Konserwatorska ówczesnych Pracowni 
Konserwacji Zabytków z Łodzi pod kierunkiem autora. 
Były to, jak dotychczas, największe badania wykopali
skowe. Dostarczyły wielu nowych danych historycz
nych i bardzo dużo zabytków (ponad 100 000) w po
staci naczyń glinianych i ich
fragmentów, przedmiotów 
żelaznych, monet, kafli 
piecowych itp., które 
odzwierciedlają 
rozwój tworzące
go się organizmu 
miejskiego.

Badania arche
ologiczne prowa
dzone na obsza
rze funkcjonują
cego miasta zawsze 
są problemem zło
żonym i należą do 
najtrudniejszych, m.in. 
ze względu na istniejącą za
budowę, sieć instalacji podziem
nych, szczupłość miejsca nadającego się do badań oraz 
silne przemieszanie warstw ziemnych w wykopach, spo
wodowane ingerencją ludzką. Dla podkreślenia znacze
nia dokonanych odkryć należy przypomnieć kilka fak
tów z najwcześniejszej historii pisanej. Nazwa Piotrko
wa pojawia się dość późno, bo dopiero w 1217 r. (np. 
wzmianka o Wolborzu pochodzi z około 1065 r., o Su
lejowie z 1176 r.). Pomimo tak późnego odnotowania 
ranga Piotrkowa jako centrum włości i jednej z siedzib 
panującego szybko wzrastała. Około 1290 r., jak przy
puszcza Ryszard Rosin, osada otrzymała prawa miej
skie, potwierdzone dowodnie w 1313 r.

Podstawowy wykop zlokalizowano na niewielkim 
skwerku przylegającym do reliktów murów obronnych 
wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego w XIV w., 
położonym w południowej części Starówki, przy ul. 
Łaziennej Mokrej. Aby odsłonić poziomy z najstarszym 
osadnictwem wczesnośredniowiecznym, trzeba było 
przekopać się przez ponad 3 m nawarstwień związa
nych z użytkowaniem tego terenu przez ostatnie kilka
set lat. Najwyższe miejsce, na którym rozwijało się

1. Skwer przy ul. Łaziennej Mokrej - miejsce badań archeologicznych; 
w gtębi kościół jezuitów
2. Fragment planu wykopu archeologicznego z zarysami chat, jam, 
palenisk i śladów po stupach
3. Jeden ze szkaplerzy z XVII w. znaleziony na cmentarzu przy 
kościele farnym - malowany na blasze cynkowej wizerunek Chrystusa
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przyszłe miasto, znajduje się w rejonie dzisiejszego ryn
ku Starego Miasta, łagodnie opadając w kierunku rzek 
Strawki i Strawy. Właśnie na południowym stoku doli
ny Strawki (obecnie w obrębie murów obronnych) od
słoniliśmy pierwsze i jak dotychczas najstarsze na ob
szarze miasta relikty stałego osadnictwa wczesnośre
dniowiecznego. Najważniejsze odkrycie - to co naj
mniej dwie budowle pólziemiankowe zagłębione na 
około 60 cm w formie jam o wymiarach około 300 
x 200 cm, z reliktami być może paleniska z kamieni 
w środku. Na obrzeżu jam zaobserwowano ślady po

4. Różne formy naczyń glinianych z X-XI w.

(zdjęcia i rys.: Błażej Muzolf)

dołkach posłupowych, czyli ślady konstrukcji ścian 
naziemnych (dach był zapewne dwuspadowy, wsparty 
na dwóch sochach). Z obiektów tych i z warstw są
siednich uzyskano liczną grupę naczyń wykonanych 
prawie całkowicie ręcznie, o słabym profilowaniu 
ścianek, z lekko wychylonym na zewnątrz wylewem, 
poddanych tylko nieznacznemu podtoczeniu na kole 
garncarskim partii przykrawędnej. Są to naczynia po
zbawione ornamentacji na powierzchni, jedynie nie
liczne fragmenty mają ornament w postaci linii falistej 
lub żłobków. Przez analogie z innymi stanowiskami 
z terenu Polski można je datować na wiek VIII i począ
tek IX. W ten sposób archeologia dodała do historii 
Piotrkowa 400, może nawet 500 lat, zanim osada za
istniała w 1217 r. w źródłach pisanych. Nie była to 
osada krótkotrwała, o czym świadczą następne obiek

ty i naczynia z IX, X i XI w. Rozwój przedlokacyjne- 
go Piotrkowa również w technice wznoszenia budow
li potwierdzają odkryte następne relikty z X-XII w. 
Odsłonięto mianowicie fragmenty ścian budynków 
wzniesionych na narożnych drewnianych słupach ze 
ściankami wykonanymi z plecionki podtrzymywanymi 
mniejszymi żerdkami. Z warstw towarzyszących wy
dobyto liczną grupę naczyń o znacznie wyższym po
ziomie technologicznym, wykonanych już w technice 
całkowitego obtaczania na kole garncarskim. Cechuje 
je elegancja formy oraz bogactwo ornamentyki w for
mie dookolnych żłobków, pasm falistych wykonanych 
wielozębnym grzebieniem garncarskim oraz rzędami 
nakłuć. Są to naczynia, które we wczesnym średnio
wieczu występowały na obszarze wczesnopiastowskie- 
go państwa polskiego. Wielu badaczy uważa, zwłasz
cza w odniesieniu do charakterystycznej dwustożko- 
watej formy niektórych naczyń, że właśnie one są 
świadectwem wpływu warsztatów wielkopolskich 
(stąd ich nazwa „naczynia wielkopolskie”). Był to nie
wątpliwie skutek ekspansji rozwijającego się państwa 
Polan na ziemie ościenne. Naczynia te możemy dato
wać na drugą połowę X i XI w.

Ograniczony obszar dostępny dla badań nie pozwolił 
na dokładne poznanie rozplanowania najstarszych eta
pów rozwoju Piotrkowa. Możemy jednak hipotetycznie 
stwierdzić, że zabudowa ciągnęła się wzdłuż krawędzi 
doliny Strawki, na jej nasłonecznionym północnym sto
ku. Niewątpliwie mieszkała tu ludność zajmująca się 
uprawą roli i hodowlą (najwięcej było kości owiec 
i kóz, następnie bydła i trzody). Znaleziska glinianych 
przęślików wskazują na obróbkę wełny owczej, może 
również lnu. Z innych zajęć poświadczone zostało ry
bołówstwo (żelazny haczyk).

Interesującymi reliktami, odsłoniętymi pod najstar
szym średniowiecznym poziomem brukowanej na
wierzchni ul. Łaziennej Mokrej, są ślady konstrukcji 
drewnianych związanych z okresem przedlokacyjnym 
lub też wczesnomiejskim (XIII - początek XIV w.). Zna
leziono pozostałości po wbitych na głębokość 30 cm je
den koło drugiego palach o średnicy 20 cm, tworzących 
dwie linie odległe od siebie o 90-140 cm. Uzupełnie
niem tych reliktów są naprzemianległe ślady po palach 
o średnicy 20-30 cm. Można pokusić się o hipotezę, że 
mamy tutaj do czynienia z podwójną linią palisady, czy
li najwcześniejszych umocnień Piotrkowa, które otacza
ły centrum osady. Obecność tych prawdopodobnych 
umocnień wskazuje na rangę ośrodka w tym czasie.

Piotrków Trybunalski, położony na przecięciu dwóch 
głównych szlaków handlowych z północy na południe 
i ze wschodu na zachód, w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprawy przez Pilicę w Barkowicach Mokrych-Pia- 
skach (Sulejów) oraz przez Strawę i Strawkę, ze wzglę
du na położenie miał znakomite warunki rozwoju. Jego 
historia nie zaczęła się w 1217 r., lecz jest dłuższa 
o około 400-500 lat, co udowodniła archeologia.

Błażej Muzolf
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Najstarsze kościoły
PIOTR GAJDA

Piotrkowie za najstarszy zabytek powszechnie uwa
żana jest fara św. Jakuba. Ten jednonawowy kościół 

z olbrzymią, przytłaczającą go wieżą, jakby nasadzoną na bu
dowlę i niewspółmiernie długim w stosunku do nawy prezbi
terium oraz stromymi, pokrytymi czerwoną dachówką dacha
mi potęguje wrażenie „starożytności” budowli. W lokalnej 
tradycji początki kościoła sięgają XII w. i są wiązane z funda
cjami Piotra Włostowica. Na podstawie zachowanych doku
mentów oraz analizy stylistycznej i architektonicznej budowli 
można przyjąć, że kościół powstał najwcześniej pod koniec 
XIV lub - co bardziej prawdopodobne - na początku XV w.

Gdzie więc wybudowano pierwszy kościół? Metrykę star
szą od dzisiejszej fary ma kościółek Nawiedzenia Najświęt
szej Marii Panny przy Krakowskim Przedmieściu, całkowicie 
przebudowany w 1900 r. Wybudowany został w 1373 r. 
przez starostę sieradzkiego Jana Kmitę. W lokalnej tradycji 
zachował się przekaz, że jeszcze w XVIII w. przy tej świątyni 
znajdowały się resztki potężnego dębu, z którego ludność 
brała korę, wierząc w jej ozdrowieńcze możliwości. Łącząc 
ten historyczny przekaz z danymi toponomastycznymi, we
dług których południowo-wschodnia część dzisiejszego mia
sta nazywana była „Bugajem”, można domniemywać, że te
ren ten mógł być czczony we wczesnym średniowieczu jako 
święte miejsce, gdzie ludność uprawiała pogańskie praktyki. 
Jednak stopniowy rozwój osady w XII w. musiał ograniczyć 
znaczenie tego terenu, a w konsekwencji doprowadzić do je
go desakralizacji. Cel ten można było osiągnąć przez znisz
czenie przedmiotu wcześniejszego kultu i wybudowanie ka
plicy lub kościoła.

Pierwsza wzmianka o piotrkowskiej parafii pochodzi 
z 1348 r. i z pewnością nie może określać daty powstania 
pierwszej świątyni miasta. Parafie zakładano w średniowie
czu w znaczniejszych ośrodkach osadniczych dysponujących 
dostateczną bazą społeczną i ekonomiczną zdolną do utrzy
mania probostwa. Takich kryteriów piotrkowska osada na 
początku swojego istnienia z pewnością nie spełniała. We
dług autora początki osadnictwa miejskiego można połączyć 
z przekazaniem przed 1148 r. części kasztelanii wolborskiej 
na uposażenie biskupów włocławskich i poprowadzeniem 
nowego szlaku handlowego omijającego Wolbórz. Także 
umiejscawianie najstarszego osadnictwa na terenie Starego 
Miasta nie ma potwierdzenia w badaniach archeologicz
nych, gdyż znalezionych fragmentów ceramiki datowanych 
na VIII-IX w. z pewnością nie można łączyć z masowymi 
znaleziskami datowanymi na okres późniejszy. Przez analo
gię możliwe jest umiejscawianie najwcześniejszego osadnic
twa na terenach rzecznych, w okolicach wideł rzek Strawy 
i Strawki oraz dawnego Jeziora Bugajskiego. Dla takiej osa
dy zasadne było wybudowanie w niewielkiej odległości ko
ścioła wraz z cmentarzem, który mógł być filialnym dla star
szej parafii Witowskiej.

W XIII w. piotrkowska osada stała się ważnym ośrodkiem 
w domenach książęcych Piastów z linii krakowsko-mazo-

1. 2. Kościół Najświętszej Marii Panny na rycinie z 1863 r. (1) 
i obecnie (2)

wieckiej. Świadczyć o tym mogą sądy książęce i zwoływane 
do Piotrkowa zjazdy panów i rycerstwa. Wzrost znaczenia 
Piotrkowa i stopniowe osłabianie starszych ośrodków go
spodarczych musiało doprowadzić w drugiej połowie XIII 
w. do nadania osadzie praw miejskich. Tak rozwinięty ośro
dek, będący wyłączną własnością księcia, powinien otrzy
mać również prawo do utworzenia własnej parafii. Tym sa
mym rok 1348, dla którego wymieniono pierwszego piotr
kowskiego proboszcza, nie może wyznaczać daty powstania 
parafii, lecz potwierdzać jej wcześniejsze istnienie.

Jeżeli murowanego kościoła św. Jakuba nie było w XIII 
i XIV w., to możliwe, że w tym samym miejscu znajdowała 
się starsza świątynia, lecz brak o niej jakiegokolwiek przeka
zu pisanego lub materialnego. Przyjęcie założenia, że wieża 
farna jest starsza od samego kościoła, również wyklucza 
możliwość istnienia tego ostatniego, gdyż świątynie zaczyna
no budować od prezbiterium, zaś wieża była ostatnim eta
pem budowy. Ulokowanie kościoła w samym narożniku gro
du nasuwa przypuszczenie, że nastąpiło tu dostosowanie do 
wcześniejszego układu urbanistycznego z okresu pierwszej 
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lokacji. Ze względu na stosunkowo niewielkie przesunięcie 
centrum osadnictwa w kierunku północno-zachodnim 
i nadanie mu charakteru ściśle obronnego, o bardzo małej 
powierzchni zabudowy, ówcześni zasadźcy mogli utrzymać 
kościół Nawiedzenia NMP jako świątynię parafialną miasta. 
Dopiero nowa lokacja na prawie niemieckim w 1404 r., kie
dy poszerzone zostały granice piotrkowskiego grodu, dała 
możliwość budowy nowego kościoła. Tę hipotezę pośrednio 
może potwierdzić fakt, że do 1975 r. parafia farna obejmo
wała również kościół na Krakowskim Przedmieściu. Jeżeli 
obydwa kościoły stanowiły jedną parafię, a niektórych księ-

cheologicznych, które pozwolą wyjaśnić, czy obwarowania 
miejskie od strony wschodniej miały od początku znany 
nam dzisiaj zasięg, czy też kończyły się na wieży, która być 
może pierwotnie pełniła funkcję wieży obronnej dla miasta 
i dopiero w XV w. poszerzono teren, stawiając kościół. Ist
nieje też hipoteza, że był to obszar, na którym za czasów Ka
zimierza Wielkiego planowano budowę zamku.

Trzecią świątynią średniowiecznego Piotrkowa jest ko
ściół śś. Jacka i Doroty. Pierwotnie była to jednonawowa bu
dowla, stanowiąca część nieistniejącego już klasztoru domi
nikanów. Całość założenia, zgodnie z regułą położona poza

ży farnych chowano na cmentarzu na „Krakówce”, to ta 
wzajemna zależność może być wytłumaczona tym, że po wy
budowaniu nowego kościoła na początku XV w. w obrębie 
murów miejskich przeniesiono nań prawa fame ze starszej 
świątyni.

Na terenie Piotrkowa wszystkie historyczne świątynie by
ły wpasowane w istniejący układ urbanistyczny, czego skut
kiem była niezgodna z regułą orientacja świątyni lub boczne 
wejścia. W piotrkowskiej farze główne wejście do kościoła 
wiedzie przez dwa szerokie otwory bramne w wieży, usta
wione pod kątem prostym w stosunku do osi budowli. Do
datkowo wieża ma niezależne wejście zewnętrzne, a ciąg ko
munikacyjny na strych nawy został wtórnie wybity we 
wschodniej ścianie wieży.. Te fakty mogą świadczyć o póź
niejszej w stosunku do pierwotnego układu urbanistycznego 
lokacji kościoła.

Dokonana ostatnio kompleksowa inwentaryzacja murów 
powinna umożliwić precyzyjne określenie wzajemnych rela
cji między wieżą i kościołem oraz faz ich rozbudowy. Pozo- 
staje jeszcze konieczność wykonania niezbędnych badań ar
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3. Farny kościół św. Jakuba od strony północnej

4. Dominikański kościół św. Jacka; trzy ostrotukowe okna 
- to relikt po gotyckich krużgankach

miastem w kierunku północnym, miała być otoczona mu- 
rem obronnym. Najprawdopodobniej pozostałością po sys
temie obronnym klasztoru jest narożna wieża. Klasztor miał 
być włączony do Piotrkowa po regulacjach miasta na po
czątku XV w. Według tradycji sprowadził dominikanów do 
Piotrkowa Kazimierz Wielki w 1340 lub 1370 r., wypełnia
jąc zobowiązania swego ojca wobec papieża Jana XXII, któ
ry w zamian za koronę zobowiązał księcia do popierania 
fundacji dominikańskich. Niestety, źródła potwierdzające 
działalność konwentu pochodzą dopiero z XV w., natomiast 
istnienie już w XIV w. kościoła może zostać poświadczone 
wynikami inwentaryzacji architektonicznych zabudowań 
klasztornych i murów miejskich, które powstały w łatach 
sześćdziesiątych XIV w. i są fundacją Kazimierzowską. Mu
ry obydwu budowli wykazują duże podobieństwo wątków 
ceglanych, wymiarów cegieł oraz techniki prac murarskich. 
Duże różnice występują natomiast w stosunku do kościoła 
farnego, co wskazuje na późniejszy czas jego powstania.

Który z piotrkowskich kościołów mógł więc być pierw
szy? Według autora najstarszą parafialną świątynią jest ko
ściół NMP przy Krakowskim Przedmieściu. Mniej więcej 
w tym samym czasie rozpoczęto budowę klasztoru dominika
nów, zaś erygowanie kościoła farnego nastąpiło dopiero po 
1404 r. Sugestie autora są tylko głosem w dyskusji. Ostatecz
na odpowiedź może zostać udzielona po zakończeniu kom
pleksowych badań archeologicznych i architektonicznych.

Piotr Gajda



wokót klasztorów
MARCIN GĄSIOR

rawie każdy czytający Monachomachię Ignacego 
Krasickiego zadawał sobie kiedyś pytanie, które 

miasto miał na myśli autor, wyliczając w trzeciej oktawie, 
że oprócz starego zamczyska, gdzie: „gród, ziemstwo trzy
mało...”, były tam; „... trzy karczmy, bram cztery ułomki, 
kłasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.” W XVIII w. 
niejedno miasto polskie tak właśnie wyglądało. Czy ów
czesny Piotrków, w którym jako Prezydent Trybunału 
przynajmniej raz musiał przebywać ks. biskup Krasicki, 
również tak wyglądał? Był tu stary zamek, gdzie odbywa
ły się sądy grodzkie i ziemskie, trzy bramy, karczem było 
więcej, bo przybywająca na Trybunały szlachta lubiła zjeść 
i wypić. Klasztorów było sześć, natomiast domów w mie
ście niszczonym co kilkanaście lat przez pożary, mogło być 
rzeczywiście niewiele, skoro w drugiej połowie XVIII w. 
Piotrków liczył dwa razy mniej mieszkańców niż dwieście 
lat wcześniej.

Spośród sześciu klasztorów piotrkowskich najstarszy 
należał do dominikanów. Jego początki są właściwie nie
znane, bowiem dokumenty klasztorne spłonęły w pożarze 
przed 1531 r. Według piotrkowskiej tradycji klasztor ufun
dował Władysław Łokietek w 1319 r., wydaje się jednak, 
że była to fundacja Kazimierza Wielkiego, bowiem bulla 
papieska z 1367 r. zawiera informację, że król ten posta
nowił założyć pierwsze w królestwie dwa klasztory domi
nikanów w Radomiu i Bełzie. Z nieznanych nam obecnie 

Funkcjonował jednak do 1864 r., kiedy nastąpiła jego kasa
ta. Ostatni dominikanin, ks. Henryk Stronczyński pozostał 
w mieście jako emeryt, a do naszych czasów przetrwał za
bytkowy kościół, przekształcony w parafialny dopiero 
w XX w.

W XVII w. liczba klasztorów wzrosła do sześciu. Już 
w latach dwudziestych podjęte zostały trzy fundacje. 
Pierwsza - to jedyny w mieście żeński klasztor sióstr domi- 
nikanek, którego budowę rozpoczęto w 1627 r. z fundacji 
Katarzyny Warszyckiej, podkomorzyny siedleckiej i wła-

1. Widok na dawny klasztor dominikanek 
i fragment murów obronnych
2. Najstarszy widok miasta - na rysunku 
E. Dahlberga (1699) przedstawiającym 
oblężenie w 1657 r.

powodów zmienił zamiar i zdecydował osiedlić dominika
nów nie w Radomiu, lecz w Piotrkowie. Być może jednak 
do realizacji królewskiego postanowienia przystąpiono 
wiele lat po jego śmierci, skoro źródła zakonne wspomina
ją o istnieniu piotrkowskiego konwentu dominikanów do
piero po 1458 r.

Liczne nadania i przywileje królewskie przyczyniały się 
do bogactwa klasztoru, który w XV i XVI w. nie miał 
w Piotrkowie konkurentów. Ale już w XVIII w. klasztor 
biedniał i należał do najsłabszych w Polsce - w 1773 r. li
czył jedenastu, a w 1815 r. już tylko czterech zakonników. 

ścicielki dóbr w pobliskich Rokszycach. 
Siostry przybyły z macierzystego klasz
toru w Sochaczewie w 1626 r., zamiesz
kując początkowo w mieście, a potem 

2 w majątku fundatorki, gdzie oczekiwały 
na własną siedzibę. Barokowy budynek 

klasztorny oparty został o mur obronny, dzięki czemu ten 
fragment fortyfikacji miejskich przetrwał do naszych cza
sów, tworząc wraz z klasztorem malowniczy i charaktery
styczny dla Piotrkowa zespół zabytkowy. Siostry zajmowa
ły się m.in. nauczaniem dziewcząt szlacheckich, a tradycja 
ta przetrwała kasatę klasztoru, bowiem kiedy ostatnie 
cztery zakonnice przewieziono w 1869 r. do n<?wej siedzi
by we wsi Święta Anna pod Przyrowem, budynek klasztor
ny został przystosowany do funkcji szkolnych, które pełni 
do dzisiaj, chociaż warunki zupełnie nie odpowiadają 
współczesnym wymogom.
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3. Kościół i klasztor bernardynów
4.5. Kościół i klasztor franciszkanów: opuszczony po kasacie 
na drzeworycie J. Lechowicza z 1861 r. (4) i zamieniony na koszary 
na pocztówce z 1927 r. (5)

(zdjęcia: Czeslaw Abratkiewicz)

Równocześnie z budową klasztoru żeńskiego podjęto 
budowę dwóch klasztorów męskich: franciszkanów na 
wschód od miasta w rejonie zamku i bernardynów na za
chód, tuż za bramą Sieradzką. Znakomicie pokazuje to 
najstarszy widok Piotrkowa wykonany przez Eryka Dahl- 
berga przy okazji oblężenia miasta w 1657 r. przez wojska 
Karola Gustawa. Klasztor bernardynów fundowała 
w 1624 r. rodzina Starczewskich herbu Nałęcz. Zespół 
klasztorny z kościołem Matki Boskiej Anielskiej erygowa
ny w tym roku budowano w latach 1626-1643. Piotrkow
scy bernardyni, zaangażowani w powstanie styczniowe - 
kilku z nich było w oddziałach powstańczych, a gwardian 
Zefiryn Strupczewski zginął pod Rychłocicami w Wieluń- 
skiem - zapłacili za to kasatą klasztoru w 1864 r. Aż do 
1922 r. w budynkach klasztornych mieściły się prywatne 
mieszkania, znajdowało siedzibę archiwum gubernialne, 
drukarnia, a w latach 1915-1918 Muzeum Krajoznawcze 
PTK. Bernardyni wrócili do Piotrkowa po 1922 r. Z kolei 
franciszkanie, których klasztor w Wielkiej Wsi powstał 
w latach 1627-1637 z fundacji księdza Walentego Erycju-

6. Klasztor jezuitów i dawne kolegium



sza i Stanisława Wawrzeły, mieli mniej szczęścia. Już oko
ło 1820 r. przebywało tu tylko czterech zakonników, któ
rzy ostatecznie w 1824 r. po zarządzeniu o likwidacji zgro
madzenia z powodu braku funduszy na jego utrzymanie, 
opuścili swoją siedzibę i przenieśli się do klasztoru w Ra
domsku. Wyposażenie kościoła częściowo przeniesiono do 
innych piotrkowskich świątyń, np. barokowe stalle z dru
giej połowy XVII w. znajdują się obecnie w prezbiterium 
kościoła farnego. Jednak znaczna część bogatego niegdyś 
wyposażenia uległa zniszczeniu podczas kilkakrotnych 
zmian przeznaczenia kościoła i klasztoru. W latach 1837- 
-1839 w budynku kościoła znalazł się teatr, później zabu
dowania klasztorne przeznaczono na więzienie, lazaret 
wojskowy, aż po 1867 r. kościół rozebrano, a klasztor 
przebudowano na koszary dla wojsk rosyjskich stacjonują
cych w Piotrkowie. W tzw. koszarach pofranciszkańskich 
stacjonował także w latach 1921-1939 25. pułk piechoty 
WP. Ostatecznie resztki klasztoru zostały zniszczone pod
czas bombardowania miasta w pierwszych dniach wrze
śnia 1939 r. Kształt architektoniczny kościoła i klasztoru 
możemy jedynie zobaczyć na wspomnianym sztychu E. 
Dahlberga, rycinie Polkowskiego zamieszczonej w „Tygo
dniku Ilustrowanym” w 1861 r. i przechowywanej w zbio
rach Archiwum fotografii G.A. Kuhna ukazującej zniszcze
nia wschodniej części miasta przez pożar w 1865 r.

Dziwnie splatały się ze sobą losy klasztorów oo. jezu
itów i pijarów. Oba - powstałe na przełomie XVII i XVIII 
w. - najpierw rywalizowały ze sobą na polu kształcenia 
młodzieży szlacheckiej w tej części Polski. Pierwsi, bo już 
w 1674 r., przybyli do Piotrkowa pijarzy, których wsparł 
fundacją Stanisław Jaxa Bykowski. Trzy lata później, mimo 
protestów innych klasztorów piotrkowskich i oporu mia
sta, dzięki poparciu Jerzego Albrechta Denhoffa, probosz

cza piotrkowskiego, zarazem opata Witowskiego i kancle
rza wielkiego koronnego, odbyło się oficjalne wprowadze
nie jezuitów, którzy przybyli tutaj z Rawy Mazowieckiej. 
Podobno otwarcie kolegium przez jezuitów odbyło się 
1 kwietnia 1706 r. pod dyktando starosty gnieźnieńskiego 
Szmigielskiego, który zjechawszy z oddziałem wojska „pod 
groźbą chłosty, kajdan i uwędzenia w dymie” zmusił magi
strat do wyrażenia zgody. Jak pisze Jędrzej Kitowicz, 
a wspominają inni pamiętnikarze, bywało, że studenci ko
legiów prowadzonych przez oba klasztory nie tylko rywa
lizowali, ale wręcz walczyli ze sobą na ulicach starego 
Piotrkowa. Wzniesiony w latach 1689-1718 klasztor pija
rów spłonął w 1786 r., a kościół w 1795 r. został sprzeda
ny parafii ewangelicko-augsburskiej. W odbudowanych po 
pożarze zabudowaniach klasztornych Prusacy urządzili 
funkcjonujące do dzisiaj więzienie. Ojcowie pijarzy prze
nieśli się w 1786 r. do klasztoru jezuitów opustoszałego po 
kasacie zakonu w 1773 r. i to właśnie oni dokończyli bu
dowę Collegium Novum, rozpoczętą w 1754 r. Prowadzo
na przez nich szkoła funkcjonowała do 1864 r., kiedy tak
że zakon pijarów uległ kasacie, a dawne kolegium jezuitów 
i pijarów zostało przekształcone w Gimnazjum Rządowe. 
Obecnie w zabytkowych murach, gdzie pobierali nauki St. 
Konarski, St. Małachowski, K. Stronczyński, A. Pawiński 
i inne osobistości polityki i nauki polskiej, mieści się Li
ceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Do 
klasztoru i kościoła św. Franciszka Ksawerego - najcen
niejszego zabytku sztuki sakralnej w Piotrkowie - jezuici 
wrócili w kwietniu 1945 r. Z sześciu dawnych klasztorów, 
które odegrały znaczącą rolę w dziejach Piotrkowa (szcze
gólnie pijarzy i jezuici), dzisiaj w zabytkowych siedzibach 
funkcjonują tylko dwa.

Marcin Gąsior
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Obalanie leaend
MARCIN GĄSIOR

ażda miejscowość o równie długiej historii jak Piotrków 
ma swoje mniej lub bardziej ciekawe legendy, które funk

cjonowały w różnych okresach jej dziejów. Niektóre z nich po
wstawały na bieżący użytek w XIX lub na początku XX w. i czę
sto tworzyli je historycy-regionaliści, którzy starali się wytłuma
czyć wydarzenia z najnowszych dziejów swoich miejscowości. Tak 
często bywa, że właśnie te „legendy z czasów najnowszych” zysku
ją uznanie w środowisku i są powtarzane nawet przez fachowych 
historyków. Przykładem mogą być informacje spotykane w opi
sach dziejów niemal każdej małej miejscowości na obszarze byłego 
rosyjskiego zaboru o tym, że utraciły one prawo miejskie po 1870 
r. w wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym. Tymcza
sem miejscowości te były słabe ekonomicznie i nie mogły utrzymać 
swojej miejskości, zaś reforma administracyjna wprowadzona 
przez władze Królestwa Polskiego po prostu ich od tego ciężaru 
uwolniła. Piotrków, mimo rzeczywistego udziału jego mieszkań
ców w powstaniu, nie tylko nie stracił praw miejskich, ale w 1867 
r. został siedzibą władz gubernialnych i był nią aż do wybuchu 
pierwszej wojny światowej. W tym właśnie okresie powstały „na
ukowe legendy”, które są powtarzane do dzisiaj, chociaż już wie
le razy historycy próbowali je obalić.

Pierwsza z nich - to hipoteza o początkach Piotrkowa jako do
tychczas niezlokalizowanego zespołu osadniczego złożonego 
z grodu i osady. Wyrażone przez Romana Plenkiewicza w jego 
Opisie Miasta Petrokowa zwanego niegdyś Piotrkowem Trybunal
skim („Rocznik na rok 1871”) domniemanie: „... Zdaje się prze
cież, iż same zawiązki Piotrkowa, nie miasta, lecz grodu, daleko od
leglejszych czasów sięgają...” przyjęto w XX w. za punkt wyjścio
wy do rozważań o istnieniu grodu w Piotrkowie, chociaż nie po
świadczają tego ani źródła historyczne bezpośrednie lub pośred
nie, ani ślady materialne. Z tej legendy wywodzi się następna: otóż 
na miejscu grodu miał Kazimierz Wielki zbudować zamek, który 
został przebudowany z woli Zygmunta Starego na początku XVI 
w. Ponieważ jednak wiadomo już od dosyć dawna, że źródła histo
ryczne nie wymieniają piotrkowskiego zamku wśród budowli kró
la Kazimierza, powstała nowa koncepcja - piotrkowski zamek 
mógł być wybudowany wcześniej, prawdopodobnie za czasów 
Władysława Łokietka i dlatego nie znalazł się w rejestrze Kazimie
rzowskich budowli obronnych. Potwierdzeniem dla tej koncepcji 
ma być wymienienie Piotrkowa w przywileju koszyckim z 1374 r. 
wśród ważniejszych grodów królestwa. Ale cóż w tym dziwnego, 
skoro było to liczące się już miasto, otoczone murami obronnymi 
właśnie przez króla Kazimierza! Prowadzone w latach 1990-1995 
badania wykopaliskowe wokół zamku, oprócz potwierdzenia, że 
od fundamentów jest to budowla oryginalna z początku XVI w., 
wykazały, że nie ma żadnych materialnych śladów, których chro
nologię można by określić na okres wcześniejszy niż panowanie 
Zygmunta Starego. Legenda jednak pokutuje w dalszym ciągu 
i można ją spotkać nawet w poważnych opracowaniach.

Podobnie ma się sprawa z tzw. statutami piotrkowsko-wiślicki- 
mi. Choć już Stanisław Kutrzeba udowadniał, że nie ma żadnych 
miarodajnych źródeł, które by potwierdzały spisanie w 1347 r. 
właśnie w Piotrkowie zbioru praw dla Wielkopolski, a statut wiel-

1

1. Widok zamku piotrkowskiego z ortem na szczycie na akwaforcie 
K. W. Kielisińskiego z 1837 r. (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
2. Wnętrze sali na parterze zamku na drzeworycie („Kłosy”, nr 177, 
1868), w tej sali była cerkiew garnizonowa
3. Zamek po przebudowie na cerkiew św. Aleksandra Newskiego 
(fotografia z 1914 r.)
4. Zamek - siedziba Muzeum po odbudowie w latach 1964-1969
5. Fragment portalu zamkowego z kartuszem herbowym Michała 
Warszyckiego
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kopolski w pierwotnej postaci powstał pomiędzy 1357 i 1362 r., 
co potwierdzają także inni znawcy przedmiotu, to informacje 
o piotrkowskim udziale w tej sprawie można znaleźć nawet w No
we/ Encyklopedii Powszechnej PWN z 1996 r.; ta „naukowa legen
da” trwa od 1820 r. Czy jednak zapis: „Statuta Maioris Poloniae 
in Pyotrow” na niekompletnym rękopisie statutu wielkopolskiego

z końca XV w, jest wystarczającym dowodem na potwierdzenie, 
że został on spisany w Piotrkowie w 1347 r.?

Z zamkiem wiąże się jeszcze jedna legenda, wynikająca chyba 
z błędnego odczytania daty na nieznanym dokumencie przez Fran
ciszka M. Sobieszczańskiego, który w artykule Zamek w Piotrko
wie („Tygodnik Ilustrowany”, nr 75, 1861 r.) podał, że po znisz
czeniach w okresie „potopu” odbudował go starosta piotrkowski 
Michał Warszycki około 1670 r., który umieścił tu swoje herby, 
a na szczycie dachu orła srebrnego (co potwierdzają ryciny 
z pierwszej połowy XIX w.), trzymającego w dziobie do 1836 r. li
terę „M”, oznaczającą rzekomo imię króla Michała Korybuta 
(1669-1673). Wszyscy autorzy piszący o zamku, także współcze
śni, powtarzają tę informację. A tymczasem, na co zwrócił uwagę 
piszącemu te słowa Andrzej Kempa, autor wydanych w 1997 r. 
Szkiców trybunalskich, w 1670 r. starostą piotrkowskim był Jerzy 
Ossoliński, po nim Stanisław Ossoliński, a Michał Warszycki do
piero w latach 1684-1697. O pracach remontowych na zamku 
z polecenia, a zapewne i z funduszy Warszyckiego świadczą bez
spornie jego kartusze herbowe umieszczone nad portalami zamko
wymi. Cóż więc oznaczała litera „M” w dziobie orla na szczycie 
dachu? Prawdopodobnie był to jego herb rodowy Abdank przypo
minający literę „W”, a nie monogram króla, który już dawno nie 
żył. O przywiązaniu do tej „legendy” świadczy fakt, że Michał Ra- 
wita-Witanowski w swoich publikacjach i pozostającej w rękopisie 
Monografii Piotrkowa Trybunalskiego (Archiwum PAN w Warsza
wie) powtarza informację Sobieszczańskiego, ale w spisie staro
stów piotrkowskich umieszcza Warszyckiego pod właściwymi da
tami. I tak „legendy” żyją własnym życiem, niezależnie od faktów.

Twórcą kilku z nich jest chyba sam Rawita-Witanowski, 
a w każdym razie on je utrwalił w swoich publikacjach, na które 
powołują się inni. Taką „legendą” przedstawioną oficjalnie po 
1914 r. jest opowieść o rujnowaniu murów i bram miejskich, 
a także innych starych, historycznych budynków piotrkowskich, 
jak np. ratusza czy zamku, przez Iwana Kochanowa, pierwszego 
gubernatora piotrkowskiego. Takie informacje przekazał Wita- 
nowski w Przewodniku po Piotrkowie Trybunalskim z 1923 r. i są 
one powtarzane do dzisiaj. I nie ma znaczenia, że autorzy Dzie
jów Piotrkowa Trybunalskiego (1989 r.) i Kazimierz Głowacki 
w Urbanistyce Piotrkowa Trybunalskiego udowadniają, że było 
inaczej. Mury obronne zaczęto rozbierać już w 1817 r., ponieważ 
były w fatalnym stanie i do 1824 r. rozebrano większość warow
nego obwodu razem z bramami; pozostały tylko widoczne dzisiaj 
fragmenty murów przy klasztorach dominikanek i jezuitów. Jako 
ostatnią rozebrano w 1824 r. bramę Wolborską, a po zakończeniu 
wyburzania opracowany został plan regulacji Piotrkowa, który 
zatwierdziła Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych w 1827 r., 
a więc na czterdzieści lat przed objęciem funkcji gubernatora 
przez I. Kochanowa. Nawiasem mówiąc, piotrkowianie zamierza; 
li rozebrać także zamek, na co Komisja się nie zgodziła, chociaż, 
jak pisał w 1861 r. Sobieszczański: „rozebrano najprzód stojące 
około niego oficyny, później przez niedozór ginęło z niego żelazi- 
wo i marmury, nareszcie pozbawiono go podłóg i mury środkowe 
przez cząstkowe wydobywanie z nich cegieł mocno uszkodzono. ” 
(„Tygodnik Ilustrowany”, nr 75, 1861). Do pogorszenia stanu 
zamku przyczynił się jeszcze pożar, który zniszczył tę dzielnicę 
miasta w lipcu 1865 r. Kiedy w 1869 r. podjęto decyzję o przeka
zaniu budowli dla potrzeb wojska, nastąpiła jej przebudowa połą
czona z rozbiórką ostatniego najbardziej reprezentacyjnego nie
gdyś, ale i najbardziej zniszczonego piętra. W tym okresie Kocha
nów próbował ratować zrujnowany kościół franciszkanów, pro
ponując władzom rządowym przebudowanie obiektu na teatr 
miejski, na co nie otrzymał zgody i kościół został rozebrany. A co
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do ratusza, rozebranego w 1868 r., to według źródeł archiwal
nych starali się o to piotrkowscy rajcy. Komisja Rządowa, do któ
rej wystąpili za pośrednictwem rządu guberni warszawskiej, zgo
dziła się na rozbiórkę ratusza, ale odmówiła zgody w sprawie 
zamku. Jak się okazuje, gubernator piotrkowski nie miał w tym 
żadnej „zasługi” i decyzje nie należały do niego. Ale „legenda” 
pozostała i pewnie długo jeszcze przewodnicy będą opowiadać 
wycieczkom o „czynach” gubernatora Kochanowa.

Na początku XX w. w mieście gubernialnym Piotrkowie były 
trzy cerkwie prawosławne: w zamku garnizonowa św. Aleksandra 
Newskiego, w dawnym kolegium gimnazjalna^ św. Iwana Rylskie
go i główna, w centrum miasta - Wszystkich Świętych. I tak było 
do sierpnia 1914 r., kiedy szkolna i wojskowa przestały funkcjo
nować, a główna przetrwała wojnę i pozostała w piotrkowskim 

pejzażu do naszych czasów. Ale w pierwszych latach po odzyska
niu niepodległości jej losy się ważyły, bo, idąc za wzorem innych 
miast, chciano ją zburzyć. Jednak w Piotrkowie pozostali wyznaw
cy prawosławia i Rada Miejska zdecydowała o jej zachowaniu. To 
chyba w tych latach zrodziła się „legenda” o parafii unickiej 
w Piotrkowie i być może jej twórcą był Witanowski, niekwestio
nowany w tamtych latach autorytet w znajomości dziejów miasta. 
Według tekstu w jego przewodniku cerkiew zbudowana w 1848 r. 
była pierwotnie cmentarną kaplicą unicką, którą odebrano unitom 
piotrkowskim „z chwilą wzmożenia się prześladowań unii po po
wstaniu”. Tę wersję powtórzyli później inni i tak wrosła w popu
larną historię Piotrkowa, że nawet w połowie lat dziewięćdziesią
tych XX w. na sesji Rady Miejskiej próbowano się nią podpierać 
w sporze o przekazanie cerkwi dawnego budynku parafialnego.

Parafia prawosławna powstała w Piotrkowie w połowie XVIII 
w. i wiąże się nie z unitami, nazywanymi także grekokatolikami, ale 
z autentycznymi prawosławnymi Grekami, którzy po ucieczce 
przed prześladowaniami tureckimi w Macedonii osiedlili się w Rze
czypospolitej. Piotrkowscy Grecy związani byli ze starogreckim ko
ściołem anatolijskim, podległym patriarsze jerozolimskiemu. Po 
uzyskaniu zgody króla Stanisława Augusta urządzili w 1788 r. ka
plicę Wszystkich Świętych w budynku mieszkalnym (dzisiejsza sie
dziba PTTK przy pl. Czarnieckiego). Pierwszym proboszczem po
wstałej parafii został ksiądz „jeromonach” Grzegorz Sergułowski 

z Chios, który pełnił tę funkcję aż do śmierci w 1832 r. Na mocy 
carskiego ukazu wydanego w 1836 r. wszyscy prawosławni w im
perium rosyjskim, bez względu na narodowość, zostali podporząd
kowani cerkwi rosyjskiej jako wyznawcy religii rosyjsko-greckiej. 
Kiedy na skutek osiedlenia się w Piotrkowie urzędników i funkcjo
nariuszy władz rosyjskich zwiększyła się liczba parafian, podjęte zo
stały starania o budowę cerkwi przy ul. Kaliskiej (obecna ul. Sło
wackiego), którą ukończono w grudniu 1847 r., a potem rozbudo
wano. Jej pierwszym proboszczem został ks. Mateusz Werżykow- 
ski, którego grobowiec przy cerkwi zachował się do naszych cza
sów - przez długi czas uważano go za ostatniego proboszcza unic
kiego. Czy zatem w XIX w. nie było w Piotrkowie unitów? Byli, ze
słani tutaj z Chełmszczyzny trzej bracia Kalińscy: Ludwik, Walerian 
i Henryk, synowie księdza Jana Kalińskiego, biskupa nominata 

unickiej diecezji chełmskiej, zesła
nego w 1866 r. w głąb Rosji. Bra
cia Kalińscy, z których dwaj - Lu
dwik i Walerian - byli także du
chownymi unickimi, zmarli 
w Piotrkowie i pochowani są na 
cmentarzu katolickim. Ich losy 
i pomieszanie prawosławnych 
Greków piotrkowskich z grekoka
tolikami przyczyniły się do po
wstania legendy o prześladowanej 
parafii unickiej w Piotrkowie.

I na koniec zagadka: kto i kie
dy nadał naszemu miastu prawo 
miejskie i przywilej lokacyjny? Od 
ponad stu lat panuje przekonanie, 
że uczynił to Władysław Łokietek, 
zwołujący tu w 1291 r. zjazd ry
cerstwa księstwa sieradzkiego. 
Niestety, jak wiemy z aktu pono
wienia prawa miejskiego wydane
go przez Władysława Jagiełłę 
w 1404 r., Piotrków został ogoło
cony „... przez pożar ognia ze 

wszystkich praw i przywilejów.” O tym, jakie to były przywileje 
i kto je nadał, królewski dokument milczy, stwierdzając, że były 
nadane „przez nas i naszych poprzedników.” Niewątpliwie miasto 
było lokowane na prawie polskim, skoro król przeniósł je „... de 
iure Polonico in ius Theotunicum” - z prawa polskiego na prawo 
niemieckie. I to wszystko, co wiemy na temat początków miasta 
z tego najstarszego z zachowanych królewskich przywilejów Piotr
kowa. Pozostają źródła pośrednie, analiza ich zapisków i wzmia
nek o Piotrkowie z XIII w. W październiku 1313 r. Władysław Ło
kietek, jeszcze książę, ale już totius Poloniae, wystawił dokument, 
w którym m.in. zezwolił poddanym klasztoru sulejowskiego na 
handel mięsem, solą i suknem „in civitate nostra Petricouiensi” - 
„w mieście naszym Piotrkowie”. Ten zapis potwierdza, że Piotr
ków był miastem panującego księcia, a potem króla, ale nie jest to 
dowód, że był przez niego lokowany. Pobliski Wolbórz i niezbyt 
odległe Radomsko otrzymały prawa miejskie od Leszka Czarnego, 
jest bardzo prawdopodobne, że także Sulejów, a nie wydaje się, że
by w tym czasie były to miejscowości bardziej znaczące od Piotr
kowa. Natomiast orła bez korony, który w XIV w. stał się herbem 
miasta, Leszek Czarny nosił na tarczy, co widać choćby na jego na
grobku w kościele dominikanów w Krakowie. Czy wobec tego nie 
może to być jeszcze jedna hipoteza o początkach Piotrkowa?

Marcin Gąsior

6. Cerkiew prawosławna Wszystkich Świętych 
przy ul. J. Słowackiego
7. Fragment murów obronnych 
przy pl. T. Kościuszki

(zdjęcia: Czesław Abratkiewicz)
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Akcja ogrody Zieleń miasta
iele piotrkowskich podań od
nosi się do czasów pogań
skich. Ze starych legend do
wiadujemy się o pierwszych 

drzewach Piotrkowa - świętych dębach, 
które wyrąbane podczas akcji misyjnej 
prowadzonej na tych terenach przez Pio
tra z Moraw ustąpiły miejsca wybudo
wanemu w IX w. na „Krakówce” drew
nianemu kościółkowi Nawiedzenia Naj
świętszej Marii Panny. Wierzenia w ma
giczną moc pogańskich dębów przetrwa
ły do połowy XVIII w., kiedy ze spróch

niałego pnia świętego drzewa „...lud 
prosty odrywał kawałeczki drzewa na le
karstwo dla ludzi i zwierząt domowych ”.

Regularne rozplanowanie miasta we
dług zasad średniowiecznych powstało 
w końcu XIII w. Piotrków zwany Try
bunalskim wraz ze swymi przedmieścia
mi prezentował się okazale, a zieleń na 
terenie miasta zaczęła odgrywać coraz 
większą rolę.

W przekonaniu ówczesnych okolice 
Piotrkowa miały nie tylko dobre poło
żenie, ale również łagodny klimat, co

sprawiło, że około 1550 r. na Bugaju, 
wykorzystując naturalne walory obron
ne terenu, stanął królewski dwór. Ukła
du przestrzennego dopełniały słynne 
ogrody włoskie, założone wraz z rozle
głą winnicą przez królową Bonę. Rezy
dencja Zygmunta Augusta przetrwała 
do 1704 r., natomiast na terenie kró
lewskiego ogrodu aż do początku XX 
w. urządzano tereny spacerowe.

1. Fragment planu Parku Miejskiego 
im. ks. J. Poniatowskiego z 1917 r. 
z miejscem pamiątkowego gtazu
2.3. Fragmenty Parku Miejskiego
im. ks. J. Poniatowskiego:
pamiątkowy gtaz (2) i staw z fontanną (3)
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4. Teren dawnego ogrodu ozdobnego 
w Bykach
5. Parkowy staw na „Belzatce”

(zdjęcia: Małgorzata Milecka)

W latach 1793-1918, w czasie zabo
ru pruskiego i rosyjskiego przeprowa
dzono prace porządkowe i regulacyjne 
miasta. Urządzono wtedy pierwszy 
ogród spacerowy na miejscu ogrodu 
królewskiego, park powstał także 
w 1876 r. przy dworcu kolei warszaw- 
sko-wiedeńskiej, w 1878 r. wydzielono 
z terenów miejskich odpowiedni plac 
na utworzenie nowego ogrodu publicz
nego (obecny Park Miejski im. księcia 
Józefa Poniatowskiego). W 1891 r. 
kosztem Konrada Ziembińskiego po
wstał na terenie Piotrkowa kolejny 
ogród wypoczynkowy „Konradów”, 
o niespotykanym dotąd programie re
kreacyjnym. Można tu było skorzystać 
z pomocy specjalisty udzielającego lek
cji gimnastyki lekarskiej i jazdy konnej. 
W ogrodzie znajdował się zespół odpo
wiednich boisk do gry w krykieta 
i urządzenia dla zabaw dziecięcych, był 
też basen oraz łaźnia z prysznicem, 
a z czasem urządzono bufet, altany, na

mioty z hamakami oraz teatrzyk letni. 
Następny ogród publiczny, choć o dużo 
mniejszych rozmiarach, powstał w 1892 r. 
na pl. Nikolajewskim (obecny pl. Czar
nieckiego).

Ważną inicjatywą władz miasta było 
zorganizowanie akcji sadzenia drzew. 
Jej inauguracja odbyła się 28 kwietnia 
1 900 r. i w ciągu kilku lat przy ulicach 
posadzono kilka tysięcy klonów i robi
nii, zakupionych z funduszy społecz
nych. Rok później powstał Komitet 

Plantacyjny, a pierwszym jego sukcesem 
było niedopuszczenie do realizacji 
opracowanego już planu zabudowy 
klasztornego ogrodu bernardyńskiego. 
W 1916 r. z rozporządzenia C. i K. Ko
misarza Rządowego przeprowadzono 
akcję obsadzania drzewami owocowy
mi głównych dróg wylotowych z mia
sta. Rozwiązanie to miało łączyć przy
jemne z pożytecznym, zapewniając 
biedniejszej ludności dostęp do świe
żych owoców. W tym roku dobiegły

20



Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
skończenie drugiej wojny światowej stworzyło kolejną szansę organizacji muzealnictwa w Polsce. 
Jego struktura i kształt oparte zostały na tradycjach i doświadczeniu z czasów zaborów oraz 
Drugiej Rzeczypospolitej. Najistotniejsze były jednak powojenne realia. Rozgrabione i znisz
czone zbiory, przesunięcie granic państwa, zmiany ustrojowe i własnościowe, ograniczone moż

liwości kadrowe, ograniczona suwerenność, a także możliwości finansowe państwa - to czynniki, które 
przesądziły o kształcie naszych muzeów na wiele dziesięcioleci.

Polskie muzealnictwo w drugiej połowie XX w.

P
o drugiej wojnie światowej, korzystając z doświad
czeń okresu międzywojennego, w centralnych struk
turach administracyjnych państwa utworzony został 
Wydział Muzeów. Działał on najpierw z mocy dekretu PKWN 

i Rządu Tymczasowego, a potem w ramach Naczelnej Dy
rekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Zgodnie z obowiązują
cą zasadą centralnego kierowania, Wydział ten zajął się 
ochroną, zabezpieczeniem i rewindykacją zbiorów, a także 
organizacją sieci muzeów w Polsce. W większości upań
stwowiono zbiory ocalałe w muzeach funkcjonujących 
przed wojną, obiekty pochodzące z opuszczonych muze
ów, kościołów i innych instytucji na tzw. Ziemiach Odzyska
nych oraz zabytki przejęte z polskich dworów na mocy roz
porządzeń wydanych na podstawie ustaw o reformie rolnej. 
Można przypuszczać, że pracownicy muzeów kierowali się 
wówczas głównie zasadą: najpierw ocalić i uratować, nie 
zawsze dokumentując sprawy własnościowe.

Problem ten do dzisiaj ciąży na naszych muzeach, ale 
jest sprawą bezsporną, iż przejęte po wojnie obiekty prze
trwały do dzisiaj wyłącznie dzięki trosce i pracy muzealni
ków. Podobnie jak zbiory, upaństwowiono również muzea, 
z wyjątkiem zbiorów i muzeów Kościoła Rzymskokatolickie
go oraz muzeów funkcjonujących pod zarządem PTTK, lecz 
działalność tej organizacji również finansowana była z bu
dżetu państwa.

Ważną część wyposażenia naszych muzeów w okresie 
powojennym stanowiły obiekty odzyskane w ramach akcji 
rewindykacyjnej. O skali tego zjawiska mogą świadczyć 
informacje Biura Rewindykacji i Odszkodowań, które mó
wią o dziesiątkach wagonów i samochodów wypełnionych 
dziełami sztuki wracającymi do kraju z Niemiec, Austrii czy 
Związku Radzieckiego. Spora ich część zasiliła zbiory mu
zealne. Proces ten trwa do dzisiaj i wciąż mamy nadzieję 

na odzyskanie utraconych i zaginionych dziel sztuki. Waż
na część naszych kolekcji pozostała w zbiorach muzeów, 
które po zmianie granic funkcjonują obecnie poza Rze- 
cząpospolitą.

W całym okresie PRL zbiory muzealne zostały w znaczą
cy sposób powiększone dzięki zabytkom archeologicznym 
pochodzącym z badań wykopaliskowych oraz zabytkom et
nograficznym pochodzącym z badań terenowych. Wobec 
braku rynku sztuki, a często z pobudek patriotyczno-emo- 
cjonalnych do muzeów przekazano też wiele darów od 
osób prywatnych.

Mając na względzie konieczność ochrony i zabezpie
czenia zniszczonych bądź opuszczonych po wojnie obiek
tów architektury, większość muzeów lokowano właśnie 
w tych obiektach. Tworząc muzea, chroniono jednocześnie 
pałace, zamki, rezydencje, dwory czy nawet kościoły, zmie
niając ich status własnościowy i funkcję. Powstały m.in. mu- 

zea-rezydencje w Łańcucie, Rogalinie, Nieborowie. W czę
ści obiektów, m.in. w pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 
utworzono tzw. składnice muzealne, gdzie gromadzono 
obiekty, które nie trafiły do zbiorów muzealnych, a były na
rażone na zniszczenie. Przez długie lata muzea w Polsce 
korzystały z obiektów zmagazynowanych w składnicach, 
uzupełniając swe zbiory. Niektóre ze składnic, jak wymie
niony wyżej pałac w Kozłówce, w latach późniejszych prze
kształcone zostały na muzea-rezydencje.

Powstały nowe muzea na Ziemiach Odzyskanych, które 
nie stanowiły prostej kontynuacji muzeów niemieckich, lecz 
niekiedy miejsce schronienia dla ocalałych pojedynczych 
zabytków lub całych kolekcji. Szczególnym zjawiskiem było 
utworzenie na terenach byłych hitlerowskich obozów zagła
dy oraz w innych miejscach męczeństwa z okresu drugiej 
wojny światowej muzeów martyrologicznych.
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Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie (fot. Wiestaw Wudzki)

kształcenie kadr muzealników i konserwatorów. Wyniki tych 
działań znalazły swe odbicie w organizowanych wówczas 
licznych konferencjach i badaniach interdyscyplinarnych. 
Ściśle w tym czasie współpracowały ośrodki akademickie, 
naukowe i muzealne. Niekiedy kierowały tymi instytucjami te 
same wybitne postacie nauki i muzealnictwa. Wystawy cza
sowe z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
nosiły silne „akcenty naukowości”. Naukowy aspekt działal
ności muzeów znalazł swe odbicie w lansowanym szeroko 
haśle: „muzea uniwersytetami kultury”. Placówki muzealne 
próbowano też wykorzystać do działań politycznych. Muzea 
w Szczecinie, Wrocławiu i Gdańsku, również m.in. z tych 
właśnie przyczyn, zmieniły swe tradycyjne nazwy na muzea 
narodowe.

W latach siedemdziesiątych, dzięki tzw. otwarciu Polski 
na Zachód, nastąpiło rozszerzenie kontaktów z muzeami 
zachodnimi, co wzbogaciło formulę dotychczasowych dzia
łań muzealnych i uświadomiło nową misję muzeów w życiu

W końcu lat czterdziestych XX w. funkcjono
wało w Polsce około 200 muzeów, w tym znacz
na większość (136) podlegała Naczelnej Dyrek
cji Muzeów i Ochrony Zabytków. Obok muzeów 
narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz 
muzeów specjalistycznych, takich jak Państwo
we Muzeum Archeologiczne, Państwowe Mu
zeum Etnograficzne, Muzeum Techniki czy Mu
zeum Wojska Polskiego w Warszawie lub Mu
zeum Sztuki w Lodzi, w każdym z województw 
powołano muzeum okręgowe. Niekiedy funkcje 
te powierzono istniejącym muzeom specjali
stycznym. Muzeum okręgowe sprawowało nad
zór merytoryczno-organizacyjny nad pozostały
mi muzeami o charakterze regionalnym, funk
cjonującym na terenie danego województwa. 
Wiązało się to zarówno z centralistycznym mo
delem zarządzania, jak i możliwościami kadro
wymi. Wszystkie muzea finansowane byty z bu
dżetu państwa. Tak ukształtowana sieć i model 
organizacyjny funkcjonował w zasadzie - 
z pewnymi modyfikacjami - do końca trwania
PRL. W 1956 r. na fali ogólnych reform nastąpiła częściowa 
decentralizacja systemu zarządzania. Tylko kilkanaście naj
ważniejszych muzeów podlegało Ministerstwu Kultury 
i Sztuki. Pozostałe zarządzane byty przez władze woje
wódzkie z zachowaniem starej struktury i dalej finansowane 
z funduszy państwowych. Trwający ilościowy rozwój muze
ów w następnych latach był czasami wynikiem ambicji miej
scowych władz, a nie rzeczywistych potrzeb lokalnych spo
łeczności. Szczególnie ostro wystąpił ten proces po refor
mie administracyjnej w latach siedemdziesiątych, kiedy np. 
każde z nowo utworzonych województw próbowało zorga
nizować własny skansen, niezależnie od faktycznych po
trzeb i możliwości.

Bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju naszego muze
alnictwa byt fakt uchwalenia Ustawy o ochronie dóbr kultury 
i o muzeach w 1962 r. Był to niewątpliwy sukces środowiska 
muzealników. Dyrektorzy muzeów uzyskali znaczący wpływ 
na kształtowanie zbiorów i zapewnienie im bezpieczeństwa. 
Uregulowane zostały zasady gospodarki muzealiami 
i współpracy międzymuzealnej. Duży nacisk położono na 

kulturalnym kraju. Przedstawiciele środowisk muzealnych 
i same muzea poprzez propozycje wystawiennicze w zna
czącym stopniu wpłynęły na weryfikację świadomości histo
rycznej społeczeństwa i przywrócenie tradycyjnych warto
ści moralnych, a także kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej. Byt to też okres intensywnego rozwoju muzeów 
skansenowskich. Zanik tradycyjnego budownictwa drew
nianego na wsi wymusił niejako ochronę najcenniejszych 
obiektów poprzez ich przeniesienie i ochronę w skanse
nach. Muzea te zebrały ciekawe kolekcje obiektów doku
mentujących powojenną rzeczywistość osadnictwa wiej
skiego i małomiasteczkowego oraz tradycyjnych zawodów, 
zajęć i obyczajów.

Niestety, mimo wielu starań środowisk muzealnych nie 
wybudowano w Polsce w okresie powojennym żadnego 
nowoczesnego gmachu muzealnego. Patrząc na wzno
szone - często ponad potrzeby - gmachy kin, teatrów, 
tzw. domów kultury, trudno uwierzyć, że pod względem 
budowy nowoczesnych muzeów jesteśmy chyba nie
chlubnym wyjątkiem w całej Europie i nie tylko. Stan ten 
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trwa do dzisiaj i niewiele zmienia go fakt budowy nowych 
gmachów muzeów narodowych w Krakowie i Poznaniu. 
Ważną natomiast rolę w polskim muzealnictwie odgrywa 
odbudowany w latach siedemdziesiątych Zamek Królew
ski w Warszawie, który jest znaczącą instytucją muzealną 
i kulturalną.

Oprócz placówek muzealnych działających w kraju 
funkcjonują muzea utworzone przez polskie uchodźstwo za 
granicą. Część z nich, zrzeszona w Konferencji Bibliotek, 
Archiwów i Muzeów na Zachodzie, nawiązała bliskie kon
takty i współpracę z muzeami krajowymi, wzbogacając na
rodowy skarbiec muzealny.

Koniec lat osiemdziesiątych - to kres intensywnego roz
woju muzeów w Polsce. Nowa rzeczywistość przyniosła po
trzebę gruntowych zmian i w tej dziedzinie życia kulturalne
go. Pierwsze próby reformy starego systemu podjęto już 
w 1991 r, kiedy to w kilkunastu wybranych miastach prze
kazano niektóre instytucje kultury, w tym muzea, w gestię 

loletnich dyskusjach i konsultacjach, 21 listopada 1996 r. 
Sejm Rzeczypospolitej uchwalił - jednogłośnie - ustawę 
o muzeach. W jej przygotowaniu brali udział przedstawicie
le środowiska muzealnego, związków zawodowych i admi
nistracji państwowej. Ustawa reguluje m.in. organizację 
muzeów, postępowanie z muzealiami, status pracowników 
muzeów, a także wprowadza nową kategorię muzeów reje
strowanych. Na jej podstawie wydano następujące zarzą
dzenia wykonawcze:

1) określające warunki przenoszenia muzealiów;
2) określające zasady ewidencjonowania dóbr kultury 

w muzeach;
3) ustalające zasady i tryb prowadzenia Państwowego 

Rejestru Muzeów, a także warunki i tryb dokonywania wpi
sów w Rejestrze oraz okoliczności kontroli spełniania przez 
muzea przyjętych kryteriów;

4) określające szczegółowy zakres działania Rady ds. 
Muzeów przy Ministrze Kultury;

5) określające wymogi kwalifikacyjne muzealni

Fragmenty wystawy „Serenissima. Światło Wenecji", zorganizowanej w Muzeum 
Narodowym w Warszawie w 1999 r. (fot. Wiesław Wudzki)

ków do zajmowania stanowisk;
6) określające grupy osób, którym przysługuje 

ulga w opłacie bądź zwolnienie z opłat za wstęp 
do muzeów państwowych;

7) ustalające wykaz państwowych muzeów 
martyrologicznych, do których wstęp jest bez
płatny;

8) określające zasady zabezpieczenia zbiorów 
przed pożarem, kradzieżami i innymi niebezpie
czeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą 
muzealiów oraz sposoby przygotowania zbiorów 
do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.

Najistotniejsze zmiany, które przyniosły powyż
sze regulacje, to:

1) powołanie Rad Muzeów opiniujących i za
twierdzających plany i sprawozdania merytorycz
ne i finansowe muzeów;

2) prawne usankcjonowanie zawodu muze
alnika;

3) wprowadzenie Państwowego Rejestru Mu
zeów;

4) powołanie Rady ds. Muzeów przy Ministrze

samorządów. Przejęte zostały zarówno muzea o profilu re
gionalnym, jak i muzea specjalistyczne, np. Muzeum Archi
tektury we Wrocławiu, Muzeum Włókiennictwa w Lodzi czy 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a także muzea peł
niące w województwach funkcję okręgowych: w Często
chowie, Legnicy i Elblągu. Finansowanie tych muzeów 
opierało się jednak na tzw. celowych dotacjach dla samo
rządów na potrzeby kultury z budżetu państwa. Ta ograni
czona reforma wzbudziła wiele emocji i niepokojów w śro
dowisku muzealnym, ale miała też swoich zwolenników. 
Eksperyment nie stworzył żadnych negatywnych skutków 
dla muzeów, a dodatkowe środki wygospodarowane przez 
samorządy wspierały często dotacje z budżetu państwa. 
Kondycja finansowa tych muzeów była niekiedy lepsza niż 
muzeów - niezależnie od stopnia podległości - o statusie 
państwowym.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły nowe uregulowa
nia prawne związane z funkcjonowaniem muzeów. Po wie-

Kultury;
5) stworzenie prawnych warunków do tworzenia muze

ów prywatnych;
6) możliwości tworzenia rad powierniczych.

Na powyższych zasadach funkcjonowało w Polsce 
w końcu lat dziewięćdziesiątych ponad 630 muzeów wraz 
z oddziałami. W liczbie tej aż 328 muzeów z oddziałami 
(w tym 154 samodzielne) - to muzea państwowe, czyli 52% 
ogółu muzeów. Wśród nich muzea państwowe podlegające 
Ministrowi Kultury stanowiły ponad 8% ogółu muzeów, na 
które składało się 55 muzeów wraz z oddziałami, w tym 21 
samodzielnych. Inne resorty bądź organy centralne posiada
ły 25 muzeów wraz z oddziałami, w tym 16 samodzielnych, 
co stanowiło około 4% ogółu muzeów. Prawie 40% ogółu 
muzeów podlegało wojewodom. Była to liczba 248 muzeów 
wraz z oddziałami, w tym 117 samodzielnych. Wśród pozo
stałych muzeów około 30% stanowiły muzea samorządowe 
- 185 muzeów wraz z oddziałami, w tym 154 muzea samo
dzielne. Organizacje społeczne posiadały 94 muzea wraz 
z oddziałami, z czego 86 - to muzea samodzielne, czyli oko
ło 15% ogółu muzeów. Istniało także kilkanaście muzeów ko-
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samorządowym, zakładano, że 
kilkadziesiąt muzeów o najistot
niejszych dla naszego dziedzic
twa zbiorach, podobnie jak w in
nych europejskich krajach, po
zostanie w gestii państwa, zaś 
pozostałe muzea zostaną pod
porządkowane samorządom 
różnego szczebla w zależności 
od problematyki i zasięgu działa
nia. Uważano, że część samo
rządów podpisze dobrowolnie 
porozumienia o wspólnym pro
wadzeniu i finansowaniu niektó
rych muzeów. Rzeczywistość 
przybrała nieco inne oblicze 
i przyniosła głęboką frustrację 
środowisk muzealnych. Samo
rządy dysponują ograniczonymi 
środkami finansowymi na dzia
łalność kulturalną. Dotacja celo
wa z budżetu na wszystkie sa
morządowe instytucje kultury 
wynosi około 130 min zł i w oce
nie gremiów samorządowych 
jest daleka od niezbędnych po-

Muzeum-Palac w Wilanowie, Warszawa (fot. Wiesław M. Zieliński)

Zamek Królewski w Warszawie (fot. Zygmunt Malinowski) 

ścielnych (ponad 2% ogółu muzeów) i zaledwie 
kilka muzeów (ponad 2%) prywatnych, nie 
uwzględniając tutaj tzw. izb pamięci itp.

Uwarunkowania historyczne sprawiły, że 
szczególną i dominującą funkcję pełnią u nas 
muzea o profilu historyczno-artystycznym. Ale 
mamy też znaczące kolekcje etnograficzne, ar
cheologiczne i numizmatyczne, a także muzea 
biograficzne, muzea techniki czy muzea przy
rodnicze. Zróżnicowana jest gama dyscyplin 
i szeroki zakres zbiorów reprezentowanych 
w muzealnych kolekcjach. Mimo że nie powsta
ło muzeum poświęcone historii naszego kraju, 
w zbiorach zgromadzone są najcenniejsze reli
kwie naszej przeszłości oraz świadectwa i dzie
ła dokumentujące wszystkie istotne zjawiska 
artystyczne, kulturalne, naukowe i społeczne 
składające się na naszą tradycję i dorobek cy
wilizacyjny.

W końcu lat dziewięćdziesiątych we wszystkich muzeach 
zatrudnionych było ponad 6 tysięcy pracowników etatowych, 
a w ciągu roku odwiedzało je około 19 min zwiedzających 
(prawie 1/3 - to młodzież szkolna). Wydatki z budżetu pań
stwa na muzea w 1998 r. wyniosły około 260 min złotych, 
w tym wydatki bieżące - około 239 min zł, co stanowiło po
nad 23% wydatków bieżących państwa na kulturę i sztukę. 
W tym samym roku samorządy wydały około 65 min zł i wy
datki te miały tendencję zwyżkową, a udział wydatków bieżą
cych na muzea w budżetach gmin osiągnął ponad 5% i miał 
tendencję lekko malejącą.

Podejmując decyzje o nowym ustroju administracyj
nym państwa i przekazaniu w 1999 r. kompetencji i zadań 
związanych z prowadzeniem instytucji kultury organom

trzeb tych instytucji. Nie uwzględniono w pełni sugestii 
Ministerstwa Kultury w sprawie podporządkowania muze
ów różnym stopniom samorządu terytorialnego, w zależ
ności od ich charakteru i zasięgu działania. Zdecydowa
no się na zachowanie jedynie 15 muzeów państwowych 
(propozycja Ministerstwa: 27), w tym 14 podległych Mini
sterstwu Kultury, i jedno podległe Ministerstwu Obrony 
Narodowej. Liczba ta nie obejmuje kilkunastu muzeów 
nie mających osobowości prawnej i muzeów działają
cych w strukturach organizacyjnych państwowych insty
tucji naukowych, akademickich oraz narodowych parków 
przyrodniczych. Jest to najmniejsza liczba muzeów pozo
stających w gestii państwa w krajach europejskich, co
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Muzeum 
Zamoyskich 

w Kozłówce, 
elewacja 

patacu od 
strony parku

Jedno z wnętrz 
ilacu Zamoyskich 

w Kozłówce

budzi liczne kontrowersje, szczególnie w odniesieniu do 
muzeów o charakterze ogólnokrajowym, np. Muzeum 
Kolejnictwa czy Narodowego Muzeum Rolnictwa i Prze
myślu Rolno-Spożywczego. Zainteresowane środowiska 
nie widzą możliwości dalszego rozwoju tych instytucji, 
a władze samorządowe nie widzą możliwości finansowa
nia zadań ogólnokrajowych. Muzealnicy podkreślają rów
nież rolę państwowego statusu muzeum, który ma 
ogromne znaczenie w kontaktach międzynarodowych.

Podobna sytuacja występuje w relacjach między samo
rządami powiatowymi i wojewódzkimi. Samorządy powia
towe nie chcą finansować muzeów mających oddziały na 
terenie innych gmin, powiatów bądź województw. Obowią
zujące przepisy prawne uniemożliwiają dokonywanie korekt 

w podporządkowaniu 
tych instytucji. Konieczna 
jest nowelizacja przepi
sów w tym względzie. 
Obecnie muzea samo
rządowe - to podstawo
wa grupa naszego mu
zealnictwa, która stanowi 
prawie 3/4 wszystkich 
muzeów (jest to ponad 
450 muzeów wraz z od
działami). Podlegają one 
różnym szczeblom wła
dzy samorządowej: gmin
nej, powiatowej i woje
wódzkiej. Znajdują się 
wśród nich zarówno mu
zea, których zakres dzia
łania ma charakter ogól
nopolski, muzea specjali
styczne, jak np. Muzeum 
Sztuki w Lodzi, muzea-re- 
zydencje, duże muzea 
skansenowskie, muzea 
narodowe we Wrocławiu, 
Szczecinie, Gdańsku 
i Kielcach, duże muzea 
wielodzialowe (np. w Lu
blinie, Toruniu) i muzea re
gionalne. Zatrudniają one 
od kilku do ponad 100 
pracowników, w tym duży 
procent pracowników me
rytorycznych. Ich koszty 
utrzymania znacznie się 
różnią. Zgodnie z obowią
zującą ustawą, wszystkie 
muzea są finansowane 
przez swych organizato
rów bądź właścicieli. Za
hamowany został rozwój 
ilościowy muzeów pań
stwowych i samorządo
wych, natomiast powstają 
nieliczne jeszcze muzea 
tworzone m.in. przez fun
dacje i osoby prywatne.

Nie sprawdziło się
jedno z istotnych założeń reformy, a mianowicie porozu
mienie samorządów w sprawie wspótprowadzenia 
i współfinansowania instytucji kultury, w tym muzeów. 
Nowe inicjatywy, tzw. społeczne, w zakresie tworzenia 
muzeów oczekują pełnego finansowania z budżetu pań
stwa, czyli powielają stare schematy myślowe z niedale
kiej przeszłości. Środki uzyskiwane przez muzea z pro
wadzonej działalności gospodarczej stanowią w zależ
ności od rodzaju muzeum od kilku do 40% kosztów 
utrzymania. Niekorzystny system podatkowy w Polsce 
ogranicza możliwości uzyskania środków finansowych 
w ramach tzw. sponsoringu. Stałą tendencję zwyżkową 
ma natomiast frekwencja w naszych muzeach i wynosi 
ona obecnie ponad 19 min zwiedzających rocznie. Ro-
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Chałupa 
z Przeciszowa 
w Nadwiślańskim 
Parku 
Etnograficznym 
w Wygielzowie 
(fot. Małgorzata 
Drożdż-Szczybura)

śnie statystycznie liczba turystów z zagranicy. Prawdopo
dobnie dlatego, że zarówno w środowiskach muzeal
nych, jak i w lokalnych samorządach coraz większego 
znaczenia nabiera turystyczny aspekt funkcjonowania 
muzeów.

Fragment wnętrza Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie (fot. Wiesław M. Zieliński)

Podmiejski dom z Chrzanowa w Nadwiślańskim Parku
Etnograficznym w Wygielzowie (fot. Małgorzata Drożdż-Szczybura)

\N 2000 r. weszła kolejna istotna dla działalności muze
ów zmiana. Muzea przestały funkcjonować na zasadach 
zakładu budżetowego i obecnie same kształtują strukturę 
dotacji budżetowej. Zniesienie słynnych paragrafów i limi
tów niesie z sobą z jednej strony możliwość racjonalniejsze
go wydatkowania środków budżetowych, ale z drugiej - za
grożenia ograniczenia środków na działalność merytorycz
ną wskutek zwiększonych zadań płacowych. Trwa dyskusja 
na temat, kto powinien kierować muzeum - specjalista mu
zealnik czy menedżer. Po rozpadzie centralistycznego sys
temu zarządzania ujawnił się kolejny mankament, którego 
nie przewidziano w projekcie reformy samorządowej: brak 
podległości pomiędzy poszczególnymi stopniami samorzą
dów i współzależności od administracji państwowej (usta
wowe kompetencje Ministra Kultury odnoszą się wyłącznie 
do zbiorów, a nie do samych instytucji) uniemożliwia sku
teczny monitoring i zbudowanie systemu fachowego do-
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Wiatrak w Muzeum 
Wsi Lubelskiej w Lublinie

radztwa. Przy postępującej redukcji zatrudnienia w muze
ach samorządowych, stworzenie nowego modelu systemu 
doradztwa wydaje się wręcz konieczne. W naszym syste
mie funkcjonować mógtby model brytyjski, oczywiście od
powiednio zmodyfikowany - niezależne, ale finansowane 
z budżetu państwa centrum muzealne z 5-6 oddziałami te
renowymi mogłoby realizować program brytyjskiej Komisji 
ds. Muzeów i Galerii.

Ważną misję do spełnienia mają dzisiaj w Polsce związ
ki i stowarzyszenia działające w obrębie instytucji muzeal
nych. Jest ich dość dużo, w tym dwa mające w zamyśle 
charakter ogólnopolski, pozostałe - to związki branżowe 
oraz terytorialne. Powstają one zarówno z potrzeby integra
cji poszczególnych branż, jak i obrony muzealnych intere
sów przed lokalną władzą. Zrzeszają muzea i muzealników. 
Niestety, żadna z tych organizacji nie zrzesza wszystkich 
muzeów, a tym samym nie reprezentuje całego polskiego 
środowiska muzealnego. Być może jest to odreagowanie 
na niedawny centralistyczny system zarządzania. W tej sy
tuacji wiele zadań realizowanych i prowadzonych np. przez 
Związek Muzeów w Holandii czy Niemczech nie mieści się 
w statutach polskich związków.

Nie ujawniły się jeszcze wszystkie mankamenty i zagro
żenia dla naszych muzeów wynikające ze zmian i przemian 
dokonujących się w nowej rzeczywistości. Do głównych ba
rier hamujących proces przemian i dalszy rozwój muzeów 
w Polsce należy zaliczyć:

- brak ostatecznego, przejrzystego i skutecznego syste
mu finansowania kultury, w tym muzeów;

- brak dostatecznej ilości środków finansowych na dzia
łalność i funkcjonowanie muzeów;

- brak systemu doradztwa muzealnego;
- konieczność nowelizacji ustawy o muzeach w związku 

ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o nowym ustroju 
administracyjnym państwa z dnia 1.01.1999 r.;

- potrzeba większego otwarcia samego środowiska 
muzealnego, które nie zawsze akceptuje nową rzeczywi
stość.

Pokonywanie tych barier jest procesem złożonym. Suk
ces będzie możliwy jedynie przy pełnym poparciu muzeów 
przez lokalne społeczności, dla których są one niezbędnym 
czynnikiem ich własnego rozwoju i promocji.

Franciszek Cemka
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

* końca prace nad urządzaniem parku 
miejskiego. Projekt układu nowego 
ogrodu sporządził inżynier plantator 
Józef Skrobanek, po czym ogrodnik 
Stanisław Łęcki zrealizował go w tere
nie, a projekty małej architektury ogro
dowej wykonał Stefan Mazurowski. 
O rozmiarach przedsięwzięcia świad
czyć mogą dane: w 1916 r. posadzono 
11 200 sztuk drzew wysokopiennych, 
6900 sztuk krzewów oraz 4000 sztuk 
roślin ozdobnych. Wysokogatunkowe 
sadzonki rzadkich okazów pochodziły 
ze szwajcarskich zakładów ogrodni
czych w Schollschitz kolo Brna oraz by
ły darem księcia Jana Lichtensteina 
z Budapesztu. Wiele roślin dostarczono 
także z pobliskich parków dworskich: 
w Woli Krzysztoporskiej, Witowie, Mi
lejowie i Bujnach. W roku następnym, 
w setną rocznicę śmierci Tadeusza Ko
ściuszki, w parku wydzielono miejsce 
dla przyszłych patriotycznych obcho
dów rocznicowych, ustawiono pamiąt
kowy głaz i posadzono symboliczny 
Dąb Wolności.

Sprawa zabezpieczenia terenów 
otwartych dla rozwijającego się miasta 
była wciąż aktualna. W perspekty
wicznym planie zabudowy Piotrkowa 

Spośród zabytków Piotrkowa Trybunalskiego na 

szczególną uwagę zasługują mury obronne (zob. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 3,1999, s. 15). Do dziś 
przetrwały jedynie niewielkie ich fragmenty, w połu
dniowej i zachodniej części Starego Miasta. Jednak
że nawet to nikłe „wspomnienie” po dawnych fortyfi
kacjach (skądinąd całkiem dobrze zachowanych) 
wystarcza, by uzmysłowić sobie, że właśnie obwaro
wania decydowały o charakterze miasta, wpływały 
na tempo i formy jego rozwoju przestrzennego, 
wreszcie rzutowały na charakter jego zabudowy - i to 
nie tylko w średniowieczu, ale jeszcze w XVIII w. Dzię
ki murom, podobnie jak w wypadku innych miast, 
Piotrków stal się konkretnym miejscem - w odróżnie
niu od tego, co jako „zwykła”, abstrakcyjna prze
strzeń pozostawało na zewnątrz niego. Miejsce 
w obrębie murów, już na mocy swego uprzywilejowa
nego statusu, uposażone było kulturotwórczą mocą 
- nadawało miastu osobowość, w przeciwieństwie 
do tego, co jako extra moenia pozostawało pogrążo
ne w naturalności i nijakości. Ale mury, obiecując 
miastu kulturowy awans, niosły z sobą czynnik repre
sji. Ceną za względne bezpieczeństwo była rezygna
cja - przynajmniej częściowa - z bliskości tego, co 
jako naturalne kusiło wolnością. A zatem właśnie 
dzięki murom miejsce, do którego jesteśmy przywią
zani i którego potrzebujemy, zacznie swą długą ry- * i 

1. 2. Fragmenty murów obronnych przy klasztorze 
ss. dominikanek (zachodnia część Starego Miasta) (1)
i w rejonie dawnego kolegium jezuickiego 
(południowa część Starego Miasta) (2)

(zdjęcia: Witold R Glinkowski)

w 1937 r. przekazanym do zorganizowa
nej wówczas Komisji Regionalnego Pla
nu Zabudowania Okręgu Łódzkiego 
ustalono, że „rezerwuar świeżego powie
trza” zajmie na terenie miasta po
wierzchnię około 200 ha, co na staty
stycznego mieszkańca dawało wielkość 
ponad 20 m2 plantacji publicznych. Wy
padki polityczne zahamowały dalsze stu
dia koncepcyjne nad rozbudową systemu 
zieleni miejskiej, ograniczyły także 
w znacznej mierze roboty publiczne. Nie 
zdążono doprowadzić do planowanego 
na 1939 r. oddania do użytku czterech 
nowych ogrodów jordanowskich i na 
nowo urządzanego Ogrodu Kolejowego.

Po 1945 r. w planach odbudowy 
i rozbudowy miasta nie poświęcano już 
tak wiele uwagi kształtowaniu struktury 
zieleni. Co prawda w centrum Piotrko
wa założono Park Śródmiejski na 
„Krzywdzie”, jednak powstał on kosz
tem Ogrodu Bernardyńskiego, którego 
część włączono do nowego, wątpliwej 
urody założenia. Znaleziono nowe 
funkcje dla założeń ogrodowych przy 
dworze na Belzatce i zamku w Bykach. 
Obecnie na terenie Piotrkowa znajdują 
się cztery urządzone parki, z czego trzy 
wpisane są do rejestru zabytków.

FILOZOFIA MIEJSKICH MURÓW

walizację z przestrzenią, za którą tęsknimy. Ta rywali
zacja między potrzebą i pragnieniem, przynajmniej 
dotychczas, wydaje się dla miejsca i dla miasta 
(choć niekoniecznie dla murów) - zwycięska. Rów
nież sami czujemy się beneficjentami tego zwycię
stwa, skoro nie doskwiera nam ani zamknięcie we
wnątrz muru (niekompletnego), ani cywilizacyjne 
„umiejscowienie”.

Współcześnie kulturotwórcza i sensotwórcza funk
cja obwarowań ulega przeobrażeniu. Niepodobna dzi
siaj odwoływać się do powagi murów, by jakieś swoj
skie „tutaj” naszego istnienia usprawiedliwiać i prze-

Największą popularnością cieszy się 
Park Miejski im. księcia Józefa Ponia
towskiego. Założenie parkowe o kom
pozycji geometrycznej ma cztery parte
ry zielone i jeden wodny, ujęte w aleje 
lipowe. Szpalery grabowe wydzielają 
regularne gabinety, urządzone w za
chodniej części parku, a oś główną pod
kreślają pamiątkowe dęby i aleja strzy
żonych grabów. Park ten do dzisiaj za
chował pierwotną kompozycję. Szata 
roślinna jest ciekawa i zróżnicowana - 
występuje tu ponad 40 gatunków drzew 
i krzewów. Choć brakuje mu wielu 
dawnych elementów architektury ogro
dowej, jest to bez wątpienia najpiękniej
szy ogród publiczny Piotrkowa.

W zachodniej części miasta znajduje 
się niezwykle ciekawy florystycznie park 
na „Belzatce”, będący pozostałością po 
zespole dworskim. Założony tu przez 
Karola Czajkowskiego na początku XX 
w. park krajobrazowy powstał na miej
scu wcześniejszego założenia ogrodowe
go (najstarsze nasadzenia pochodzą z po
łowy XIX w.). Niestety, nie zachował się 
parterowy, murowany dwór, który, wy
budowany na wzgórzu nad stawem, sta
nowił dominantę całego założenia. 
Ogromnym walorem parku jest duży

ciwstawiać obcemu „tam” - nieznanemu i budzącemu 
obawy. Przeciwnie, spoglądając na pozostałości piotr
kowskich murów rozpoznajemy w nich nie tyle nama
calny argument za realnością miasta oraz realnością 
nas, wiodących w ich obrębie żywot mieszczuchów, ile 
uświęcony patyną minionych wieków relikt przeszłości. 
I dopiero z takiej perspektywy potrafimy głębiej do
świadczyć własnej relacji z zabytkami, będącymi żywą 
tkanką narodowego dziedzictwa. Obserwując przeni
kanie piotrkowskiego muru w głąb przylegającej doń 
zabudowy - klasztorów i szkól - pojmujemy sens sym
biozy zachodzącej w obrębie czasu, pomiędzy naturą

określającą nasze potrzeby i kulturą kształtującą nasze 
pragnienia. I ulegamy wrażeniu, zapewne zasadnemu, 
że podczas tej jedynej w swym rodzaju lekcji narodo
wego dziedzictwa odpowiedzialność nauczyciela oraz 
pilność ucznia należą do kardynalnych cnót, których 
urealnianie staje się warunkiem i miarą naszej własnej 
prawdziwości.

Witold P. Glinkowski
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staw o długości około 150 m, otoczony 
bogatym starodrzewiem. Obok wielu ga
tunków liściastych znaleźć tu można cie
kawe „iglaki” - sosny wejmutki, limby, 
choiny kanadyjskie, daglezje, kilka ga
tunków świerków oraz modrzewie i ży
wotniki. Ten piękny park został w trwa
ły sposób zeszpecony wprowadzoną po 
wojnie zabudową biurową. Spowodowa
ło to zatarcie kompozycji założenia, na
ruszyło w znacznej mierze substancję 
przyrodniczą i zniszczyło walory krajo
brazowe. Również na terenie tego parku 
brak jest elementów architektury ogro
dowej i podstawowego wyposażenia. 
Założenie mimo ogromnych walorów 
przyrodniczych prezentuje się żałośnie.

Kolejnym zabytkowym parkiem jest 
założenie ogrodowe towarzyszące zam
kowi w Bykach. Pierwotny majątek By
ki graniczył z miastem, obecnie admini
stracyjnie należy do Piotrkowa. Wieś 
Byki była gniazdem rodowym rodziny 
Jaxa Bykowskich. W drugiej połowie 
XVI i na początku XVII w. właścicielem 
majątku był rotmistrz królewski Jan Sta
nisław Bykowski z Kosowa, od 1609 r. 
wojewoda sieradzki (z jego osobą wiąza
na jest rozbudowa zamku). Dobra Byki 
pozostawały we władaniu tej rodziny do 
połowy XVIII w., kiedy nabył je Adam 
Wężyk. Od początku XIX w. rodzina 

Wężyków wydzierżawiała dobra, 
a w połowie tego stulecia kupili je Jezio
rańscy, dokonując remontów i przebu
dowy zamku oraz ogrodu. Przed pierw
szą wojną światową majątek został roz
parcelowany. Obecnie w zamku mieści 
się Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
a w jego otoczeniu znajduje się skromna 
pozostałość po rozległym założeniu 
ogrodowym, którego historyczna kom
pozycja została już częściowo zatarta. 
Skromna jest tu szata roślinna, przewa
żają gatunki liściaste (na uwagę zasługu
ją dęby szypułkowe - osiem z nich osią
gnęło pomnikowe wymiary), jednak ist
nienie starodrzewia, zachowany histo
ryczny układ wodny, piękna bryła rene
sansowego zamku i sama malowniczość 
rozlokowania sprawiają, że jest to miej
sce pełne uroku, godne właściwej 
ochrony i zagospodarowania.

W chwili obecnej brak jest sprecyzo
wanej polityki w dziedzinie kształtowa
nia zieleni miejskiej Piotrkowa, a stan 
istniejących parków trudno określić ja
ko zadowalający. Ma to zapewne zwią
zek z wciąż wątłymi funduszami i trud
nościami w realizacji współczesnych 
parków. Niezrozumienie wśród społe
czeństwa idei ogrodu (który poza swo
imi oczywistymi walorami biocenotycz- 
nymi i estetycznymi ma również wycho

wywać) i brak poszanowania przestrzeni 
publicznej powoduje, że urządzanie no
wych parków wymaga ogromnych na
kładów finansowych, a ciągłe dewasta
cje powodują ogólne zwątpienie w celo
wość tych wysiłków. Czyżby świadczyć 
to miało, że w swoim „kulturowym” 
rozwoju dotarliśmy do momentu, kiedy 
w naturalny sposób zanikną ogrody pu
bliczne w formie, jaką znamy i podzi
wiamy, a szanse przetrwania będą miały 
jedynie tereny zieleni miejskiej o niezbyt 
wyszukanej, ale za to funkcjonalnej 
kompozycji? Czy obecna sytuacja - to 
tylko chwilowy kryzys w gospodarce 
przestrzennej, czy też naturalny proces, 
związany ze zmianą modelu życia społe
czeństwa i jego potrzebami?

Mocno nadwątlona, ale czytelna hi
storyczna struktura terenów zieleni miej
skiej Piotrkowa niewątpliwie świadczy 
o wysokiej kulturze jego dawnych miesz
kańców. Sądzę, że zaprezentowana prze
ze mnie krótka historia piotrkowskich 
ogrodów publicznych winna posłużyć ja
ko przywołanie dawnych postaw obywa
telskich. Do korzeni tych warto i trzeba 
sięgać. Należy pamiętać, że ogrody - jak 
ludzie - osiągają wiek dojrzałości, a po
tem wchodzą w okres, gdy niepielęgno- 
wane zaczynają umierać...

Małgorzata Milecka

DRUGI ZAMEK

Przy ul. Kasztelańskiej 9 (dawna wieś Byki, przyłączona w 1976 r. do Piotrko

wa) stoi otoczony parkiem zamek-siedziba rodu Jaxa Bykowskich. Data jego bu
dowy nie jest znana, a przekazy źródłowe podające rok 1604 dotyczą rozbudo
wy dokonanej przez Jana Stanisława Bykowskiego, wojewodę sieradzkiego. Za
mek o kubaturze prawie 12 800 m3, zbudowany na planie wydłużonego prosto
kąta w kierunku północ-południe, ma w narożniku północno-wschodnim basztę, 
która stanowi obecnie zakończenie budynku, bowiem dalsze pomieszczenia ule
gły zniszczeniu. Podobnie stało się z salami w południowej części, co spowodo
wało, że obecna ściana szczytowa jest dawną działową. Przy południowej elewa
cji od wschodu przylega do zamku kaplica. Budowla jest dwukondygnacyjna, 
część środkowa i baszta północna trzykondygnacyjna. Zamek został przebudo
wany w 1847 r., przetrwał do 1914 r., kiedy zdewastowano go, a w 1945 r. na sku
tek artyleryjskiego ostrzału zawaliła się część północna. Mimo kolejnego remon
tu w latach 1958-1964 zachował charakter późnobarokowej rezydencji. Jej naj
cenniejszą ozdobą są kamienne, bogato zdobione portale przy bramach i wej
ściach oraz obramienia okien. Ostatni właściciel, Maksymilian Czarnecki, spisa
nym w 1971 r. aktem notarialnym podarował zamek z parkiem skarbowi państwa 
na cele oświaty rolniczej. Budowla i otaczający ją park byty w XIX w. ulubionym 
miejscem wycieczek mieszkańców Piotrkowa. Dziś ten zwyczaj już zaginął, na
wet miejscowi nie wiedzą, że w Piotrkowie jest drugi zamekl

1.2. Elewacja wschodnia (1) i zachodnia (2) zamku 
(zdjęcia: Jarosław Orżyński)

Jarosław Orżyński
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Akcja cmentarze

Miejskie nekropolie konników, w trakcie wojen XVII i XVIII 
w. również poległych żołnierzy oraz 
mieszkańców miasta. Ze względu na 
szybkie wypełnienie się małej powierzch
ni zamkniętej murami obronnymi klasz-

o lokacji osady, z której wyrósł 
Piotrków, pierwszy cmentarz naj
pewniej założono przy kościółku 
Najświętszej Marii Panny na 

„Krakówce”. Wraz z rozwojem miasta po
wstawały nowe kościoły i cmentarze. Lu
dzi znaczących dla lokalnej społeczności 
chowano w kryptach kościelnych, bar
dziej gorliwych pod kościelną posadzką, 
a pozostałych na cmentarzu przylegają
cym do kościoła. Następna nekropolia 
powstała pod koniec XIV lub w XV w. 
przy klasztorze dominikanów, gdzie naj
starsze pochówki sytuowano przy północ
nej ścianie kościoła, później w kryptach 
znajdujących się pod krużgankami. 
W 1624 r., po zaadaptowaniu części kruż
ganków wybudowano piękną kaplicę 
Matki Boskiej Różańcowej z fundacji Sta
nisława Jaxy Bykowskiego, w podzie
miach której chowani byli członkowie ro
dziny fundatora.

W XV w. założono cmentarz przy ko
ściele farnym, na którym do XIX w. cho
wani byli piotrkowianie. Ze względu na 
szczupłość miejsca na tym cmentarzu, wy
kopywane doczesne szczątki zmarłych 
składano w krypcie pod kościołem, zwa
nej ossarium. Podczas badań archeolo
gicznych prowadzonych w latach osiem
dziesiątych XX w. odkryto wiele pochów
ków, m.in. szkielety Szwedów z czasu po
topu i groby szlacheckie. O pochodzeniu 
zmarłych mogło świadczyć wyposażenie 
grobów - guzy kontuszowe, jedwabne 
tkaniny przeplatane złotem, medaliony, 
monety.

Utworzenie miejsca pochówków w ob
rębie murów przy najważniejszym koście
le miasta zmieniło z pewnością znaczenie 
cmentarza przy Krakowskim Przedmie
ściu. W kilkusetletniej historii na tym te
renie chowano różnych ludzi. W czasie 
funkcjonowania Trybunału Koronnego 
miano tu grzebać straconych, złoczyń
ców, lecz istnieją również przekazy mó
wiące o godniejszych osobach. Po cmen
tarzu pozostał tylko jeden nagrobek i kil
ka ciekawych płyt epitafijnych. Na jednej 
z nich zamieszczono tekst wskazujący na 
związki cmentarza z parafią farną, który 
też doskonale oddaje ducha polskiej kul
tury szlacheckiej z epoki: „Tu Anna Za
rembina leży pogrzebiona / iasnościa cnót 
wszelakich wielce ozdobiona / tu iey syno
wie leżom stanu kapłańskiego / dwai Woy- 
ciecb y Stanislaw kościoła farnego / tu im 

mor pogrzeb sprawił ach bardzo mizerny / 
westchniej za nich do Boga katoliku wier
ny / umarła R.P.M. 1.6.7.7.”

Dalsze piotrkowskie cmentarze po
wstały poza murami miejskimi. W poło
wie XVII w. istniał cmentarz przylegający 
od zachodu do nieistniejącego już klasz
toru franciszkanów. Jedynym śladem po 
tej nekropolii mogą być szczątki ludzkie 
znajdowane pod ul. Jerozolimską i pla
cem targowym oraz tablice epitafijne 
przeniesione po kasacie zakonu do ko

toru, z polecenia arcybiskupa gnieźnień
skiego dokonano zbiorowej ekshumacji 
i pochowania szczątków we wspólnej 
mogile pod figurą Matki Boskiej Łaska
wej. Ostatecznie bernardyńską nekropo
lię zamknięto w XIX w., jednak okazjo
nalne pochówki odbywały się do 1931 r. 
Do dnia dzisiejszego zachowały się nie
liczne już nagrobki i tablice memorialne 
zakonników oraz dobrodziejów zakonu. 
Z tego cmentarza pochodzi jedno z naj
piękniejszych epitafiów napisanych w ję
zyku polskim: „Xieżyc / Jey Mści Pani Ma

ścioła św. Jacka. W tym samym czasie za
łożono cmentarz przy klasztorze bernar
dynów, który przylegał do kościoła od 
wschodu. Pierwotnie chowano tutaj za-

1. Fragment starego cmentarza katolickiego
2. Lapidarium na cmentarzu katolickim 
nowym
3. Cmentarz prawosławny - kaplica 
pogrzebowa przed renowacją

rianny z Trojanowie / Łubieńskiey stolni- 
kowej sieradzkiey kto / ry pobożnością 
cnót życia przes lat IWisko / 32 jaśni 
e świecił dnia 2.3. grudnia ciemnymi / 
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chmurami śmierci z dziatkami swymi za
stawa / zaćmiony / żałosny małżonek i M. 
P. Zigmunt Lubieński / stolnik sieradzki 
Żeby w zapomnienie wieczne / nie zaszedł, 
ostatnia pamiątka miełości objaśnia dn. 
8 lut. 1649.’’

Kolejny cmentarz powstał przy klasz
torze dominikanek. Piękne, dobrze za
chowane zabudowania klasztorne z XVII 
w. i kościół Matki Boskiej Śnieżnej kryją 
w swoich wnętrzach trudne do odczyta
nia płyty nagrobne i epitafijne przeniesio
ne z tego cmentarza. W kościele znajduje 
się wejście do krypt zasłonięte ciężkimi, 
okutymi żelazem drzwiami. Tutaj chowa
no siostry oraz dobrodziejki zakonu. 
W pozostałych dwóch kościołach klasz
tornych pijarów i jezuitów wybudowano 
tylko krypty.

Cmentarze innowierców w dawnych 
wiekach lokowano daleko poza miastem. 
W 1689 r. przywilejem królewskim dla 
gminy żydowskiej w Piotrkowie wyzna
czono „żydowskie okopisko”. Cmentarz 
został zlokalizowany obok synagogi przy 
obecnej ul. Wojska Polskiego, a ostatecz
nie zamknięty w latach 1792-1795. Za 
kirkutem miał znajdować się jeszcze 
cmentarz muzułmański, jednak ze wzglę
du na lakoniczność przekazu historyczne
go nie ma możliwości jego dokładnej lo
kalizacji. Nowy cmentarz żydowski zało
żono przy ul. Spacerowej, gdzie znajduje

się do dnia dzisiejszego. Ze względu na 
fakt, że na tej nekropolii chowano lud
ność żydowską również spoza Piotrkowa, 
w latach 1860 i 1910 znacznie poszerzo
no tereny grzebalne. Po pierwszym cmen
tarzu żydowskim pozostał tylko śródmiej
ski skwer porosły trawą i mosiężna tablica 
informacyjna umieszczona na przylegają
cej do cmentarza synagodze. Teren został 
zniwelowany jeszcze przez społeczność 
żydowską i poprowadzono tędy drogę 
oraz wybudowano szpital Świętej Trójcy. 
Nowy cmentarz, otoczony wysokim, ce
glanym murem, w znacznej części został 

zniszczony w czasie drugiej wojny świato
wej. Na szczęście pedantyczni Niemcy 
w systematycznej destrukcji nie zdołali 
dotrzeć do najstarszych płyt z XVIII w.

Z kolei cmentarz ewangelicki założo
ny został między ul. Reymonta i al. 3 Ma
ja przypuszczalnie około 1796 r., kiedy 
w mieście utworzono gminę wyznanio
wą. Tradycja grzebania w tym miejscu jest 
jednak znacznie starsza, bowiem na ry
sunku Eryka Dahlberga z 1657 r. widocz
na jest płyta nagrobna. Być może właśnie 
w tym miejscu chowano pierwszych 
piotrkowskich luteranów, a dopiero póź
niej założono oficjalną nekropolię. Na
grobki na pierwszym cmentarzu widocz
ne były jeszcze w okresie międzywojen
nym. Skasowany został ostatecznie

4. Cmentarz ewangelicki - pomnik z końca 
XVIII w.
5. Najstarsze nagrobki cmentarza 
żydowskiego

RZEZBA DZIECI
Akcja cmentarze

P rawie każde opracowanie poświęcone 

cmentarzowi na Powązkach w Warszawie ilu
strowane jest publikowanym w „Kłosach" z 1875 
r. drzeworytem podpisanym: „Rzeźby Faustyna 
Cenglera: grobowce dla dzieci". Nie wszystkie te 
dzieła można oglądać na Cmentarzu Powąz
kowskim w Warszawie. Jedno z nich - pomnik 
dzieci Solingera - zdobi cmentarz w Radomiu, 
nagrobek dzieci Łapickich ustawiono w 1875 r. 
na cmentarzu w Hancewiczach nad Berezyną, 
ale najbardziej okazała rzeźba znajduje się na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Try
bunalskim. Wykonana została przez Juliusza 
Faustyna Cenglera w wapiennym kamieniu, ma 
wysokość 160 cm i przedstawia grupę trzech 
pelnoplastycznych postaci dziecięcych umiesz
czonych na półkuli oplecionej przez skrzydlate
go smoka. Zamówiona została u słynnego arty
sty przez Jordana Kańskiego dla zmarłych na 
cholerę jednego dnia - 18 sierpnia 1873 r. - 
dzieci: Wandzi lat 4, Ludka lat 2,5 i Stefci, która 
żyła 6 tygodni. Zgodnie z życzeniem ojca, arty
sta realistycznie wyrzeźbił główki dzieci na pod
stawie otrzymanych fotografii. Pomnik ten wpi
sany jest do rejestru zabytków. W1990 r. podda
ny byt konserwacji ze środków wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Piotrkowie.

Jarosław Orżyński 
(fot. Jarosław Orżyński)

w trakcie prowadzonych w 1997 r. prac 
budowlanych, podczas których dokona
no ekshumacji części pochówków.

U zbiegu ulic Słowackiego i Sienkiewi
cza, w miejscu gdzie znajduje się obecnie 
dom parafii prawosławnej, dawniej ist
niał cmentarz grecko-prawosławny; cho
wani tu byli piotrkowscy Grecy. Założo
no go około 1780 r., użytkowano jeszcze 
w latach dwudziestych XIX w., a za
mknięto w 1848 r. W trakcie prowadzo
nych w 1968 r. prac budowlanych odkry
to tu pochówki. O zamożności pochowa
nych ludzi mogły świadczyć pozostałości 
po murowanych grobowcach oraz wypo
sażenie trumien wyściełanych drobnymi, 
mosiężnymi siatkami.

Pod koniec XVIII w. Komisja Bono Or- 
dinis zaleciła władzom miejskim zakłada
nie cmentarzy poza murami miejskimi. Po 
utworzeniu Księstwa Warszawskiego za
częto lokować cmentarze daleko od cen
trów. W Piotrkowie nowe cmentarze zo
stały wytyczone w 1830 r. wzdłuż drogi, 
którą nazwano później Alejami Cmentar
nymi. Cały ten teren za rzeką Strawą oto-
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czono wałem ziemnym i rowami (stąd na
zwa pierwszych cmentarzy „okopisko”) 
oraz obsadzono topolami. Do połowy 
XIX w. na tym obszarze chowano tylko 
ofiary epidemii i ludzi biednych. Zanie
dbany teren porastały krzewy i trawa, na 
której wypasano bydło. Dopiero wydany 
w 1850 r. zakaz grzebania zmarłych 
w mieście doprowadził do uporządkowa
nia tych cmentarzy. Odbyły się publiczne 
zbiórki funduszy i w 1860 r. wykonano 
ogrodzenie oraz cmentarne bramy. Cmen
tarz prawosławny oddzielono od katolic
kiego jedynie żeliwną barierką (rozebraną 
po 1918 r.). Kolejną akcję porządkową 
przeprowadzono w latach 1870-1875, 
wyznaczając kwatery i niwelując teren. 
Tuż za ogrodzeniem cmentarza katolickie
go w 1878 r. założono nowy cmentarz 
ewangelicki, na którym pojawiły się na
grobki pochodzące nawet z końca XVIII 
w. W ten naturalny sposób dawniej od
dzielone od siebie cmentarze różnych wy
znań w XIX w. połączyły się w jedną 
zwartą nekropolię. W 1890 r. powstała 
konieczność utworzenia nowego cmenta
rza katolickiego, który założono zaraz za 
cmentarzem ewangelickim. Wciąż posze
rzane granice nowego cmentarza zbliżają 
się już do nekropolii żydowskiej, jakby 
symbolicznie zamykając wielowiekową 
tradycję współistnienia w Piotrkowie wie
lokulturowego społeczeństwa.

W gubernialnym Piotrkowie stacjono
wały wojska rosyjskie i pamiątką po gar
nizonie są nagrobki żołnierskie na cmen
tarzu prawosławnym. Po 1863 r. prze
trwały też dwa zbiorowe groby - rosyj
skich żołnierzy powieszonych przez po
wstańców za represjonowanie Polaków 
i powstańców zamęczonych przez władze 
carskie w piotrkowskim areszcie. Podczas 
pierwszej wojny światowej, w 1915 r. za

łożono cmentarz wojskowy dla stacjonu
jących w Piotrkowie Legionów Józefa Pił
sudskiego, a na cmentarzach wyznanio
wych chowano Węgrów, Austriaków 
i Niemców. Nowe groby wojenne na 
cmentarzu pojawiły się w 1920 i 1939 r. 
Wielką, bezimienną mogiłą ofiar ostatniej 
wojny jest Las Rakowski, gdzie na skraju 
utworzono w 1960 r. cmentarz żołnierzy 
radzieckich i powstały pomniki poświę
cone rozstrzelanym tu Polakom i Żydom.

Opiekę nad zabytkami funeralnymi 
sprawują w Piotrkowie miejskie służby 
konserwatorskie i Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Piotrkowa (TPMP) przy współpra
cy administratorów cmentarzy. Ze skrom
nych funduszy przekazywanych przez 
Urząd Miasta na ratowanie zabytków wy
konywane są na zlecenie Muzeum 
w Piotrkowie prace renowacyjne i po
rządkowe. Cmentarz żydowski, pozba
wiony systematycznej opieki ze względu 
na wymordowanie przez hitlerowców 
piotrkowskich Żydów i rozproszenie po 
świecie nielicznej garstki ocalałych, był 
bardzo zaniedbany. Staraniem miejskiego 
konserwatora zabytków w ciągu trzech lat 
teren cmentarza oczyszczono i zabezpie
czono, obecnie trwają przygotowania do 
renowacji zabytkowych nagrobków. 
W podobnej sytuacji znajdował się cmen
tarz prawosławny. Niewielka społeczność 
wiernych nie była w stanie utrzymać tere
nu, a niekonserwowane nagrobki ulegały 
destrukcji lub były systematycznie nisz
czone. Rozpoczęte w 1998 r. prace kon
serwatorskie doprowadziły do zabezpie
czenia i odbudowy wszystkich zabytko
wych nagrobków, obecnie prowadzone są 
prace nad odtwarzaniem kamiennych de
tali uszkodzonych pomników. W 2000 r. 
rozpoczęto budowę prawosławnego lapi
darium oraz remont kaplicy pogrzebowej. 

Największe prace konserwatorskie pro
wadzone są na terenie starego cmentarza 
katolickiego. Zinwentaryzowano już 570 
nagrobków, nad którymi roztoczono 
ochronę, zapobiegając ich dewastacji 
i w miarę środków podejmując ich reno
wację. Największym zagrożeniem jest 
przyroda. Strącane przez burze konary 
drzew często niszczą detale nagrobków, 
elementy żelazne korodują, doprowadza
jąc do rozsadzania ozdobnych elementów 
wystroju, a na nietrwałym, wietrzejącym 
piaskowcu zacierają się inskrypcje. Złym 
obyczajem jest również przemożna chęć 
budowania nowych grobowców na miej
scu starych. Aby ochronić zabytkowe pły
ty memorialne, staraniem miejskiego kon
serwatora zabytków i pani Eugenii Mi
chalskiej, wieloletniej członkini TPMP 
wybudowane zostało lapidarium na no
wym cmentarzu rzymskokatolickim. Od 
wielu lat z inicjatywy TPMP organizowa
ne są na piotrkowskich cmentarzach kwe
sty na renowacje zabytków starego cmen
tarza. Zebrane fundusze pozwalają na 
rozszerzenie prac konserwatorskich, 
a dzięki zapisowi testamentowemu pana 
Witolda Gellera prace te będą mogły być 
znacznie zintensyfikowane.

W najlepszym stanie zachował się 
w naszym mieście cmentarz ewangelicki. 
Oddzielony niskim murem od cmentarza 
katolickiego nie jest (w przeciwieństwie 
do cmentarza prawosławnego) atrakcyj
nym miejscem pochówków. Rzadko za
glądający tu goście, cisza, olbrzymia licz
ba drzew i wszędobylskiego bluszczu spo
wijającego ciekawe formy grobowców - 
wszystko to pozwala na odrobinę zadumy 
i świadomość, że niezniszczone nagrobki 
dają poczucie trwania i łączności z prze
szłością.

Piotr Gajda

PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ

żołnierzy. Na podstawie archiwalnych planów moż
na zrekonstruować pierwotny układ kwatery, uzupeł
nić brakujące krzyże, przywrócić pamięć o wszyst
kich spoczywających żołnierzach różnych narodo
wości, w tym też o swojsko brzmiących nazwiskach 
- Bokowski, Doczekalski, Michaliński.

Jarosław Orżyński

Akcja cmentarze

Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Piotr

kowie Trybunalskim znajduje się zaniedbana kwatera 
wojenna z pierwszej wojny światowej. Spoczywa tu 
80 żołnierzy, w tym 51 żołnierzy armii niemieckiej, 14 
rosyjskiej, 5 austro-węgierskiej i 10 nieznanych. Żoł
nierze ci polegli w okolicy Piotrkowa lub zmarli w miej
scowym lazarecie między październikiem 1914 i ma
jem 1915 r., w czasie zaciętych walk, zwanych w hi
storiografii „bitwą łódzką1'. Jej wynikiem byto zajęcie 
Lodzi przez wojska niemieckie i austro-węgierskie 
6 grudnia 1914 r., a 17 grudnia 1914 r. Piotrkowa.

Ze skromnej kompozycji kwatery uformowanej 
w 1917 i 1918 r. przez okupacyjne władze austriac
kie zachowały się: drewniany krzyż, głaz o nieregu
larnych kształtach z napisem: „EHRE DEN TAP- 
FERN KRIEGERN DER VERBUNDETEN ARMEN 
1914-1915" oraz około czterdziestu częściowo 
zniszczonych betonowych krzyży na nagrobkach

1. Kwatera wojenna w 2001 r.
2. Nagrobek w formie gtazu z napisem

(zdjęcia: Jarosław Orżyński)
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Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

Każde muzeum ma w swoich zbiorach przed
mioty nietypowe, o których można powie
dzieć, że otacza je jakaś tajemnica. Czasami 
jest to tajemnica pochodzenia, czasami wyko
nania lub przeznaczenia. Muzeum piotrkow
skie też ma w swoich zbiorach kilka takich 

Piotrkowa, w grobie nr 28 znaleziona została 
popielnica o dziwnym kształcie, do której, jak 
na razie, nie udało się znaleźć podobnego na
czynia. Wygląda jak składanka z dwu form ce
ramicznych: ostro profilowanej wazy na wyso
kiej nóżce i naczynia o silnie wydętym, profilo
wanym brzuścu z krótką nóżką, połączonego 
z wazą w miejscu wylewu. Naczynie to jest 
ręcznie lepione i pewnie dlatego nieco znie
kształcone własnym ciężarem, zanim zostało 
wypalone. Nie wiadomo, co spowodowało, że 
prahistoryczny garncarz nadał mu taki kształt. 
Czy była to chwilowa fantazja, a może ukryty 
zamiar przekazania jakiejś informacji?

GWIAZDA I GRZECHOTKA

W położonym bliżej Piotrkowa Lubieniu 
podczas prac leśnych znalezione zo-

dobną znaleziono m.in. w Kruszwicy). Jakie 
było przeznaczenie obu przedmiotów? W wy
padku grzechotki przyjmuje się na ogół, że 
była wykorzystywana do nieznanych nam ob
rzędów, raczej niechrześcijańskich. Z kolei 
gwiazda mogła być amuletem, znakiem kultu 
solarnego, może też zwykłą zabawką. W obu 
wypadkach prowadzący tam badania Ewa 
i Andrzej Wójcikowie przypuszczali, że przed
mioty te są importami z terenu Rusi Kijow
skiej, ponieważ grzechotki z tego czasu znaj
dowane w Polsce mają polewę zieloną, po
dobnie jak kruszwicka gwiazda. Czy rzeczywi
ście oba gliniane przedmioty miały takie zna
czenie, że warto je było wieźć z terenu Rusi aż 
za Pilicę? Jedno jest pewne - oba znaleziska 
są rzadkie i na pewno nie są wyrobem miej
scowym.

przedmiotów.

„PIĘTROWE” NACZYNIE

Na cmentarzysku ciałopalnym kultury 
przeworskiej z II w. n. e. w Mierzynie kolo

stało interesujące cmentarzysko szkieletowe 
z XI-XII w. Leśnicy powiadomili archeologów 
i w efekcie zbadane zostało jedno z najcie
kawszych w Polsce Środkowej cmentarzysk 

wczesnośrednio
wiecznych. Wśród 
znalezionych roz
maitych przedmio
tów dwa były niety
powe i nie daty się 
jednoznacznie za
klasyfikować. Jeden 
- to grzechotka 
z biatokremowej 
glinki, pokryta białą 
polewą, a drugi - to 
dziewięcioramienna 
gwiazda wykonana 
z takiego samego 
materiału. Gliniane 
grzechotki spotyka
ne są na różnych 
stanowiskach ar
cheologicznych, ale 
gliniana gwiazdka 
jest znaleziskiem 
bardzo rzadkim (po-

MIECZ

W 1911 r. do zbiorów muzealnych świeżo 
powstałego Muzeum Krajoznawczego 

trafił przekazany przez nauczyciela i członka 
PTK, znaleziony przez rolnika spod Wolborza 
miecz, zanotowany w inwentarzu jako „miecz 
krzyżacki znaleziony przez wieśniaka w okoli
cy Wolborza". Z informacji w katalogu zbio
rów muzealnych z 1926 r. wiadomo, że został 
wykopany na wydmach. Miecz trafił do litera
tury bronioznawczej i według typologii należy 
do mieczy średniowiecznych, byt używany 
w Europie od 1375 do 1425 r. Pochodzi zatem 
rzeczywiście z okresu wojen polsko-krzyżac- 
kich, kiedy w Wolborzu kilkakrotnie, w tym 
także 24 czerwca 1410 r„ zbierało się rycer 
stwo małopolskie i sieradzkie, maszerując 
przeciw Zakonowi. Z krótkich informacji w in
wentarzu wynika, że miecz byt znaleziony luź
no, bez związku z rycerskim pochówkiem czy < 
resztkami jakiejś budowli, co na pewno zosta
łoby zanotowane. Dlaczego więc i kiedy zna
lazł się w ziemi - nie wiadomo. Można się tyl
ko domyślać, że został ukradziony i zakopa
ny, a później nieodnaleziony albo przechowy
wany od okresu średniowiecza w jednym 
z okolicznych dworów, został zakopany



w obawie przed rabunkiem czy represjami po 
jednym z powstań narodowych i także zapo
mniany. Na pewno jednak nie zostat zgubio
ny, bo byta to broń zbyt cenna, aby o niej za
pomnieć.

KOMBINEZON

Podobno w potowie września 1944 r. 
wzdłuż Pilicy wracała jedna z ostatnich 

grup alianckich samolotów, które z Brindisi 
we Włoszech leciały z zaopatrzeniem dla po
wstania w Warszawie. W okolicach Radom
ska, dokładnie w rejonie Kodrąb-Kobiele Wiel
kie, jedna z maszyn B17 została strącona, lot
nicy (nie wiadomo, czy wszyscy) wyskoczyli 
na spadochronach. Jednego z nich leśnicy 
skierowali do Kazimierza Dąbrowskiego, leka
rza mieszkającego w Kobielach, który w tym 
rejonie prowadził służbę medyczną dla kon
spiracji AK. Od nieoczekiwanego pacjenta

PISTOLET

W ostatnich latach do kolekcji militariów 
Muzeum piotrkowskiego trafił pistolet 

typu Browning kal. 9 mm, wyraźnie ręcznej, 
ale nieprymitywnej roboty. Na lewej stronie 
komory nabojowej ma wygrawerowany napis 
„ORZEŁ 1943" i poza tym nie ma tu żadnych 
znaków fabrycznych ani numerów, typowych 
dla broni seryjnych. Właściciel - kolekcjoner 
przekazał informację, że według posiadanych 
przez niego wiadomości pistolet został wyko
nany w konspiracji na terenie Suchedniowa 
pod Kielcami i miał być własnością por. AK 
Ottona Rudkę (pseudonim „Orzeł”), który kie
rował szpitalem polowym w leśniczówce Roz- 
wady koto Przysuchy, co potwierdzają źródła. 
Ekspertyza Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie potwierdziła pozafabryczne 
i wojenne pochodzenie pistoletu. Czyżby byt 
to jeszcze jeden okaz broni ze znanej z pro
dukcji „Stenów” grupy konspiracyjnej w Fa
bryce Tańskich w Suchedniowie? Jeżeli dal
sze badania nie wykluczą tej proweniencji, 
będzie to unikat w zbiorach piotrkowskiego 
muzeum.

otrzymał kombinezon w charakterze kłopotli
wego podarunku. Przechowywał go kilka lat, 
potem przekazał synowi - kolekcjonerowi mi
litariów. Kombinezon jest jednoczęściowy 
z futrzanymi butami sięgającymi do kolan, co 
jest rzadkością wśród podobnych ekspona
tów. Ekspertyza potwierdziła, że jest to kombi
nezon amerykańskich lotników z ostatnich lat 
drugiej wojny światowej. Wiadomo także, że 
taka wyprawa miała miejsce w potowie wrze
śnia 1944 r. Pozostaje tylko pytanie, do kogo 
kombinezon należał i co się stało z jego 
właścicielem? Na razie brak jakichkolwiek śla
dów i dokumentów.

Marcin Gąsior

(zdjęcia: Czeslaw Abratkiewicz)
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Królewskie przywileje
iotrków, jako miasto królew
skie, był w ciągu wieków ob
darzany przez władców licz
nymi przywilejami zarówno 

miejskimi, cechowymi, jak i fundacja
mi dla duchowieństwa. Mimo bogatej 
historii miasto pozbawione zostało za
sadniczej części źródeł dokumentują
cych jego przeszłość, gdyż akta grodz
kie przewiezione do Archiwum Głów
nego Akt Dawnych w Warszawie 

wum w magistracie w 1853 r. spisał 
40 przywilejów, a poszukując ich na 
żądanie władz gubernialnego miasta 
w 1868 r. odnalazł tylko 17 pergami
nów. W opisie statystycznym miasta 
powiatowego Piotrkowa z 1860 r. 
wymienionych jest natomiast 27 
przywilejów, pochodzących z lat 
1404-1787 i wystawionych przez 
dwunastu polskich królów. Do osza
cowania ogólnej liczby nadań, po

w 1882 r. oraz akta Trybunału Koron
nego, oddane tam wcześniej (w 1836 
r.) uległy zniszczeniu podczas powsta
nia warszawskiego. Podobnie wygląda 
stan zachowania przywilejów królew
skich - spośród blisko stu dyplomów 
do naszych czasów zachowało się 
w oryginale tylko jedenaście.

Większość pergaminów i doku
mentów papierowych zaginęła w XIX 
w. Były one przechowywane w Piotr
kowskim Archiwum Akt Dawnych, 
które powstało w 1828 r. Wcześniej, 
jak wynika z relacji Juliana Ursyna 
Niemcewicza, który odwiedził Piotr
ków w 1821 r., w ratuszu miejskim 
obok akt grodzkich, ziemskich i ra
dzieckich znajdowały się nadania od 
czasów Zygmunta I Starego. Przywi
leje lokacyjne, jak stwierdza autor 
dzienników z podróży, spłonęły w po
żarach miasta albo zostały wywiezio
ne w latach potopu szwedzkiego do 
Uppsali. Archiwariusz akt dawnych 
w Piotrkowie E. R. Goldmann poda- 
je, że podczas porządkowania archi

twierdzeń praw i konstytucji, jakie 
otrzymał Piotrków, może posłużyć ra
port archiwariusza Goldmanna, skie
rowany w 1867 r. do władz miej
skich, w którym wymienia: sumariusz 
zawierający 40 przywilejów, uniwer
sałów, lustracji i dekretów dotyczą
cych ogółu mieszkańców, obejmujący 
lata 1404-1789; sumariusz zawierają
cy 29 przywilejów bractw i cechów, 
obejmujący lata 1478-1729; suma
riusz zawierający 16 konstytucji doty
czących miasta, obejmujący lata 
1540-1768. Zestawienie to daje w su
mie 85 dokumentów, z których w ar
chiwum znajdowało się tylko 17.

Dalsze losy ocalałych przywilejów 
nie są dokładnie zbadane. Prawdopo
dobnie zostały przejęte przez Michała 
Rawitę-Witanowskiego, znanego hi- 
storyka-regionalistę, założyciela 
Piotrkowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Doku
menty te zostały złożone w Muzeum 
Towarzystwa, które powstało w 1910 
r., a w 1949 r. przekształcono je w Mu

zeum Państwowe. Katalog zbiorów 
Towarzystwa Krajoznawczego prze
chowywanych na Zamku Królewskim 
wydany w 1926 r. nie zawiera infor
macji o archiwaliach, w tym księgach 
cechowych i dyplomach królewskich, 
choć musiały się one tam znajdować.

W zbiorach Powiatowego Archi
wum Państwowego w Piotrkowie Try
bunalskim dziewięć dokumentów per
gaminowych znalazło się w 1951 r. na 
mocy porozumienia zawartego przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki - De
partament Muzeów z Naczelną Dy
rekcją Archiwów Państwowych wraz 
z innymi materiałami archiwalnymi 
przekazywanymi w tym czasie z piotr
kowskiego muzeum. Dokumenty te 
zostały w 1953 r. odebrane z Oddzia
łu Terenowego w Piotrkowie przez 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Łodzi, które tylko czasowo wypoży
czało piotrkowskie archiwalia na oko
licznościowe wystawy organizowane 
przez Oddział Archiwum w Piotrko
wie. W 1962 r. z Muzeum Państwo
wego w Piotrkowie, wraz z aktami ce
chowymi zostały przejęte do archi
wum trzy dokumenty królewskie: 
przywilej Zygmunta III z 1597 r. (pa
pierowy) zabezpieczający miasto 
przed bezprawnym pobieraniem pod- 
wód przez szlachtę i urzędników kró
lewskich, przywilej Jana Kazimierza 
z 1665 r. (papierowy) uwalniający 
mieszkańców miasta na mocy daw
niejszych praw od ciężarów wojsko
wych oraz przywilej Michała Korybu- 
ta Wiśniowieckiego (pergaminowy) 
z 1669 r. potwierdzający wcześniejsze 
nadania. Z okazji obchodów 400-lecia 
Trybunału Koronnego, na polecenie 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań
stwowych, Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Łodzi przekazało 
w 1977 r. do Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego w Piotrkowie 
większość materiałów archiwalnych 
pochodzących z muzeum, w tym 
osiem dyplomów pergaminowych. 
Znajdowały się one w piotrkowskim 
archiwum na prawach depozytu do 
1994 r., kiedy nastąpiło ostateczne 
wykreślenie ich z ksiąg ewidencyjnych 
Archiwum Państwowego w Łodzi.

Nazwa miasta Piotrkowa pojawiła 
się po raz pierwszy w 1217 r. w Kopia- 
rzu Sulejowskim z 1618 r. Nie jest 
znana data pierwszej lokacji, gdyż akt 
ten zaginął w pożarze miasta w XIV w. 
Zachowany w Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie dyplom 
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ponownej lokacji miasta na prawie 
magdeburskim został wystawiony 
przez Władysława Jagiełłę w Inowlo- 
dzu 8 czerwca 1404 r. Drugi z orygi
nalnych dokumentów - to przecho
wywany w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie przywilej spo
rządzony 22 września 1544 r. w Brze
ściu Litewskim, na mocy którego Zyg
munt I uwolnił zniszczone po pożarze 
miasto od podatków i opłat na 10 lat, 
a od dostarczania podwód na 2 lata.

Z posiadanych obecnie przez Ar
chiwum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim dziewięciu oryginal
nych dyplomów, stanowiących od
dzielny zespół pn. Nadania i przywi- 

1677 r. w Warszawie, potwierdzający 
wszystkie prawa i przywileje miasta; 
7) przywilej Jana Kazimierza nadany 
7 maja 1659 r. w Warszawie cechowi 
kupców piotrkowskich, zawierający 
pełną treść przywileju Kazimierza III 
z 1487 r.; 8) przywilej Augusta II 
nadany 8 sierpnia 1722 r. w Warsza
wie cechowi piwowarów oraz 9) 
przywilej Augusta II nadany 29 maja 
1725 r. w Warszawie cechowi kup
ców, zawierający potwierdzenie wcze
śniejszych nadań. Ponadto w zasobie 
archiwum znajdują się dwa dokumen
ty pergaminowe o tej samej treści, 
niedatowane, bez podpisów i pieczęci 
króla Augusta II, przeznaczone dla ce- 

przechowywane w Bibliotece PAN 
w Krakowie (Kopiariusz Dokumentów 
tyczących się miast i miasteczek), w Bi
bliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
(Spis Chronologiczno-treściowy Przy
wilejów, Praw, Nadań itp., Summary- 
usz Chronologiczno-treściowy Konsty
tucji dotyczących miasta Piotrkowa, 
Uwierzytelnione kopie przywilejów 
piotrkowskich) oraz w Bibliotece Ra
czyńskich w Poznaniu (Zbiór przywile
jów miast wielkopolskich). Cennym 
źródłem dostępnym w Archiwum Pań
stwowym w Piotrkowie jest spis przy
wilejów miejskich wraz z datowaniem 
ważniejszych wydarzeń z historii Piotr
kowa, sporządzony w 1820 r., znajdu-

leje królewskie miasta Piotrkowa, sześć 
dotyczy przywilejów, wolności, praw 
i prerogatyw, odnoszących się do ca
łości miasta, natomiast trzy odnoszą 
się do cechów: 1) przywilej Zygmun
ta Augusta nadany 20 kwietnia 1569 
r. w Lublinie, ustanawiający porządek 
obierania burmistrzów i rajców, zaka
zujący osiedlania się Żydów w mie
ście i wyłączający mieszczan spod ju
rysdykcji Starosty; 2) przywilej Zyg
munta III nadany 30 marca 1588 r. 
w Krakowie, potwierdzający prawa, 
wolności, prerogatywy miasta otrzy
mane od innych władców; 3) przywi
lej Władysława IV nadany 2 marca 
1633 r. w Krakowie, którym król po
twierdzi! wszelkie dawniejsze prawa 
i przywileje miasta Piotrkowa; 4) 
przywilej Jana Kazimierza nadany 
3 stycznia 1650 r. w Warszawie, po
twierdzający wszystkie dotychczaso
we prawa i przywileje miasta; 5) przy
wilej Michała Korybuta Wiśniowiec- 
kiego nadany 25 października 1669 r. 
w Krakowie, potwierdzający wszyst
kie prawa i przywileje miasta; 6) 
przywilej Jana III nadany 15 lutego

1. Przywilej 
Zygmunta I nadany 
w 1544 r. w Brześciu 
Litewskim uwalniający 
zniszczone 
pożarem miasto
od podatków
2. Przywilej 
Zygmunta Augusta 
z 1569 r. nadany
w Lublinie
3. Przywilej Jana III 
z 1677 r. nadany
w Warszawie 
i potwierdzający 
wszystkie prawa 
i przywileje Piotrkowa
4. Przywilej Augusta II 
z 1725 r. nadany
w Warszawie 
piotrkowskiemu 
cechowi kupców

(ze zb. AP w Piotrkowie)

chu szewskiego w Piotrkowie, za
twierdzające artykuły tego cechu.

Mimo zniszczenia i zagubienia 
większości przywilejów miejskich i ce
chowych treść ich jest znana dzięki ko
piom i regestom sporządzonym z ory
ginałów w XIX w. Obecnie są one

jący się w zespole Akta miasta Piotrko
wa 1746-1945 oraz odpisy niektórych 
dokumentów wystawionych dla ce
chów zawarte w zespołach: Cech Kup
ców w Piotrkowie (1487) 1532-1915, 
Cechy miasta Piotrkowa 1550-1955.

Krzysztof Łapiński
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Kafle
Bo świadectw znaczenia mia

sta i zamożności jego miesz
kańców możemy zaliczyć 
m.in. piece i kafle piecowe. 

W przeszłości piece były jednym 
z podstawowych elementów wyposa
żenia wnętrza reprezentacyjnych po
mieszczeń, dodawały im blasku i pod
kreślały status właściciela, jego pocho
dzenie, powiązania rodzinne, tytuły 
oraz zajmowane stanowiska. W czasie 
prowadzonych na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
w. badań archeologicznych w Piotrko
wie przy ul. Łaziennej Mokrej pozy
skano ponad 10 tysięcy fragmentów 
kafli piecowych. Ten olbrzymi zbiór 
pozwala prześledzić rozwój form ka
fli, ich ornamentacji, a także form pie
ców, które w ciągu wieków ulegały 
zmianom. Dla potrzeb artykułu wy
brano jedynie kilkanaście egzemplarzy 
kafli, które udało się zrekonstruować 
całkowicie lub częściowo, spośród ka
fli pochodzących z XV-XX w. Miejsce, 
w którym prowadziliśmy badania, po
łożone jest na obrzeżu centrum miasta 
i poza budowlami o szczególnym zna
czeniu. Można przypuszczać, że teren 
ten w przeszłości był miejscem wysy
piska gruzów i odpadów z innych ob
szarów miasta, dlatego obserwujemy 
tu tak olbrzymie nagromadzenie kafli 
i ich fragmentów z kilkudziesięciu 
różnych pieców. Wybrane kafle po
chodzą głównie z końca XV (?) 
i pierwszej połowy XVI w.; uzupełnia 
je kilka kafli późniejszych. Zespół li
czy około 2 tysięcy fragmentów i zna
leziony został w zasypisku piwnicy bu
dowli z XVI w. Po pracach rekon
strukcyjnych stwierdzono w tym zbio
rze 47 egzemplarzy kafli o 17 powta
rzalnych motywach ornamentacyj- 
nych, tworzących cztery tematy iko
nograficzne: heraldyczny, antropo- 
morficzny, architektoniczny i roślinny.

W pierwszej grupie wyróżniają się 
kafle z przedstawieniem anioła tar- 
czownika trzymającego oburącz tarczę 
z herbem Królestwa Polskiego, 
a w drugiej odmianie tarczę z herbem 
Jastrzębiec. Obecność tego herbu do
puszcza możliwość, że właściciel pieca 
pieczętował się właśnie tym herbem.

rzeźba w kościele w Zagościu z około 
1166 r. Identyczne są przedstawienia 
na kaflach, np. z Bodzentyna i Ino- 
włodza, co może wskazywać, że ist
niały tam piece o podobnej ikonogra
fii, jak w Piotrkowie Trybunalskim. 
Na szczególną uwagę zasługuje frag
mentarycznie zachowany kafel 
z przedstawieniem męczeństwa św. Se
bastiana. Cała scena jest potraktowa
na dość schematycznie, a modelunek 

1. Odwrocie kafla
2. Najstarsze kafle z przełomu XV i XVI w.; 
od lewej strony: z aniołem trzymającym 
herb Królestwa Polskiego, z aniołem 
trzymającym herb Jastrzębiec oraz
ze stylizowaną wicią roślinną
3. Kafle ze scenami narracyjnymi
z pierwszej połowy XVI w.; od lewej strony: 
koziołki pod palmą, anioł ze wstęgą 
oraz syrena o dwóch ogonach (pozostałe 
ilustracje na ostatniej stronie okładki)

(fot. i rys.: Błażej Muzolf)

Kafle te są bardzo duże, mają wymia
ry około 360 x 180 mm. Najczęściej 
nie są pokryte polewą, oprócz kafla 
z herbem Królestwa z polewą ciemno
zieloną. Bardzo zbliżone przedstawie
nia znamy m.in. z zamków biskupich 
w Bodzentynie, Pińczowie oraz z zam
ku w Inowłodzu, gdzie pojawił się 
herb Topór. Zwraca uwagę bogactwo 
towarzyszącej ornamentyki w postaci 
architektonicznych zwieńczeń.

W grupie drugiej wyróżnia się kafel 
o analogicznych rozmiarach i podob
nej ornamentacji, ale w centrum 
umieszczono przedstawienie dwuogo- 
niastej postaci w koronie na głowie. 
Takie przedstawienia występują m.in. 
na brakteacie księcia Kazimierza II 
Sprawiedliwego czy też jako płasko

wskazuje na pewną prymitywność 
warsztatu producenta. W znanych 
przedstawieniach męczennik ostrzeli
wany jest przez łuczników, tu jeden 
z napastników uzbrojony jest w kuszę. 
W malarstwie XV w. sceny męczeń
stwa świętych nie należą do wyjątków, 
ale sposób ich ujęcia znacznie odbiega 
od piotrkowskiego. Przedstawienia 
św. Sebastiana znamy z miedziorytu 
M. Schongauera z około 1500 r. oraz 
obrazów Andrea Mantegny z 1455 r. 
i Hansa Memlinga po 1470 r. Sposób 
prezentacji nakazuje łączyć ten kafel 
z nurtem w kaflarstwie polskim wy
wodzącym się z Czech i Moraw. 
W tym samym nurcie znajdują się ka
fle z przedstawieniem Adama i Ewy 
pod Drzewem Życia i Chrystusem 
w Ogrojcu z zamku w Bolesławcu nad 
Prosną, Adamem i Ewą w raju z bisku
piego zamku w Lipowcu, ze sceną 
Ukrzyżowania z Kruszwicy oraz naj
bliższy terytorialnie kafel z modlitwą 
w Ogrojcu z zamku w Bąkowej Górze. 
Innym kaflem z tej grupy jest frag
ment z przedstawieniem Archanioła 
Michała ujętego en face, z rozłożony
mi skrzydłami, w pancerzu, czapce 
książęcej i uzbrojonego w długą broń 
drzewcową skierowaną ku dołowi. Na 
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(niezachowanej) dolnej części znajdo
wał się zapewne pod stopami Archa
nioła smok uosabiający Szatana. Trud
ny do zinterpretowania jest kafel 
z aniołem trzymającym schematycznie 
przedstawioną rozwiniętą banderolę 
albo łódź. Ponad nim piętrzy się 
zwieńczenie architektoniczne z muro
wanymi wieżami, a pod stopami znaj
duje się fryz utworzony z szeregu 
przezroczowych okien, wspartych na

mają natomiast szereg przezroczo
wych okien, wspartych na fryzie i lu
ku arkady. Są to kafle znacznych roz
miarów (370 x 200 mm).

Grupa czwarta z ornamentyką ro
ślinną reprezentowana jest przez dwa 
motywy. Pierwszy - to stylizowana 
roślinna woluta z listkami i perełka
mi. Elementy uzupełniające wskazują, 
że należy ten kafel łączyć z serią kafli 
herbowych. Na niektórych egzempla

łuku arkady. W malarstwie często spo
tykamy postacie i aniołów trzymają
cych wstęgi - banderole. Także w na
szym wypadku anioł trzyma bandero
lę, co poświadczają wizerunki na ka
flach z Czech i Moraw datowane na 
XV w. Uzupełnieniem powyższych 
przedstawień jest zachowany frag
mentarycznie, bardzo niestarannie 
wykonany kafel z wizerunkiem wład
cy siedzącego na tronie w czapce wiel
koksiążęcej, nawiązujący do przedsta
wień na kaflach króla Macieja Korwi
na z Budy (koniec XV w.) czy cesarza 
Zygmunta Luksemburskiego (XV w.) 
z Luksemburga i z zamku Ortenburg. 
Należy też wspomnieć o pokrytym 
zieloną polewą egzemplarzu z uwi
docznionym w trzech czwartych dwo
rzaninem. Na innych znajdują się być 
może strażnicy miejscy, uzbrojeni 
w halabardy lub włócznie.

Trzecia grupa kafli opatrzona jest 
motywami architektonicznymi - ze 
szczytami oraz z rozetą i krzyżem 
w centrum. Jest to zapewne wyobra
żenie rozety okiennej. Tego typu kafle 
były pokrywane polewą w kolorze 
brązowym. Inne kafle ze szczytami ar
chitektonicznymi zachowały się we 
fragmentach i pozbawione są rozet, 

rzach spotykamy ciemnozieloną pole
wę. Drugi motyw roślinny jest silnie 
rozbudowaną wicią winogrona lub 
chmielu, w którą wstawiono inne ele
menty. Wśród nich można zauważyć 
stylizowaną gwiazdę, a wokół kołko
watego owocu również inicjały „RA” 
i inne symbole (złamana strzałka, 
a wyżej trójkąt koło gwiazdy). Trudno 
do tego typu ornamentacji znaleźć 
ścisłe odpowiedniki z obszaru Polski, 
liczne pochodzą z Budy i Suczawy; 
z Węgier mogły docierać do nas wpły
wy stylistyczne. Znajduje się tu rów
nież kafel z motywem Drzewa Życia: 
na umieszczoną w środku palmę 
wchodzą kozioł i koza (?), w jej koro
nie pojawia się gwiazda, a palma 
wspiera się na fryzie kratowym i luku 
arkady. Symboliczne wyobrażenie 
Drzewa Życia z kozami - to rozpo
wszechniony motyw w sztuce.

Kafle te znalazły się w tym samym 
czasie w zasypisku piwnicy zniszczo
nego obiektu, ale pochodzą zapewne 
z innego rejonu miasta. Należy wspo
mnieć, że również przy ul. Łaziennej 
Mokrej znajdował się dwór odnoto
wany w XVI w. i rozebrany w latach 
międzywojennych (?). Jednak ze 
względu na pewne zróżnicowanie te

matyczne, warsztatowe, a częściowo 
także chronologiczne można przy
puszczać, że mogą one pochodzić 
z kilku pieców usytuowanych w jed
nym budynku, które uległy rozbiórce 
około połowy XVI w. Na podstawie 
rycin z epoki możemy wyobrazić so
bie ówczesne piece w Piotrkowie. Na 
drzeworycie z 1542 r. zamieszczonym 
w podręczniku Spiczyńskiego widzi
my czworoboczną skrzynię dolną 
wspartą na arkadowej podmurówce, 
wzniesioną z małych kafli czworo
bocznych oraz wieloboczną - cylin
dryczną kolumnę górną zestawioną 
z dużych kafli prostokątnych. W na
szym wypadku taką kolumnę mogły 
wypełniać kafle z tarczownikami, ele
mentami architektonicznymi i roślin
nymi czy też o tematyce roślinnej, 
a w dolnej skrzyni mogły występować 
kafle z przedstawieniem strażników.

W całej masie piotrkowskich kafli 
znajdują się wyroby o wysokich walo
rach estetycznych. Przykładem może 
być duży kafel o wielobarwnej pole
wie, tak charakterystycznej dla pierw
szej połowy XVI w., utrzymanej w cie
płych tonacjach zieleni, brązu i żółci, 
z przedstawieniem siedzącego grajka - 
błazna grającego na dudach. Analogie 
do tego typu przedstawienia z terenów 
Polski są nieliczne. W tych samych to
nacjach polew utrzymane są różne ro
zety roślinne, znane m.in. z materia
łów wawelskich. Być może wchodziły 
one w skład dolnej skrzyni pieca, 
a w bryle górnej znajdował się muzy
kant - błazen w otoczeniu innych mo
tywów. Pięknym przykładem z około 
połowy XVII w. jest kafel z medalio
nem roślinnym w otoczeniu innych ro
ślinnych motywów, w centrum które
go umieszczono królewskiego orła 
w koronie. Kafel ten, utrzymany w to
nacji granatowo-białej (granatowe tło, 
biały ornament), uzupełniony kaflami 
fryzowymi oraz gzymsowymi, tworzył 
kilkubryłowy (?) piec o dużych walo
rach estetycznych. Może piec taki stał 
w sali ratusza (wtedy orzeł mógł być 
przedstawieniem herbu miasta), ale te
go nie dowiemy się już nigdy.

Ta krótka prezentacja kafli daje 
wyobrażenie o poziomie życia i za
możności mieszkańców grodu nad 
Strawą i Strawką, ich kontaktach i po
zycji społecznej. Piece wzniesione 
z takich kafli podkreślały dobrobyt 
ich właścicieli i znaczenie wśród 
współczesnych.

Błażej Muzolf
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Amerykanie
w Piotrkowie

ladyslaw Leszek Horodecki
- to postać niezwykle barw
na. Z wykształcenia archi
tekt, z temperamentu po

dróżnik i myśliwy, autor wielu projek
tów architektonicznych o różnej tema
tyce - od budowli sakralnych (kościoły, 
cerkwie, grobowce, mauzolea), wy
kwintnych rezydencji, gmachów uży
teczności publicznej (szkoły, banki, 
szpitale, kasyna), po projekty obiektów 
i urządzeń przemysłowych (m.in. cu
krownie, gorzelnie, śluzy wodne oraz 
fabryki: kwasu węglowego, sztucznego 
lodu czy cementu), podejmował się na
wet wzornictwa w zakresie wyrobów 
rzemiosła artystycznego. Moment ukoń
czenia przez Horodeckiego w 1890 r. 
wydziału architektury Cesarskiej Aka
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu

otwiera trzydziestoletni, rosyjski okres 
jego twórczości - przynoszący najbar
dziej spektakularne propozycje o for
mach wybujałych, czasem wręcz zadzi
wiających ekstrawagancką swobodą, 
z jaką twórca łączył rozbieżne style 
i tradycje. Trudno byłoby wyliczyć 
wszystkie prace Horodeckiego, wspo- 
mnijmy, że w ciągu jednego 1904 r. po
wstały m.in. takie warte uwagi realiza
cje, jak mauzoleum w Peczarze, zapro
jektowane dla Potockich, utrzymane 
w stylistyce neoromańskiej, a także 
wzniesiony w Kijowie w 1904 r. dla sa
mego architekta słynny „Dom z chime
rami”, którego elewacje i wnętrza 
wręcz „kipią” wskutek nagromadzenia 
motywów zwierzęcych, stanowiących 
reminiscencje z afrykańsko-azjatyckich 
wojaży Horodeckiego.

Z Piotrkowem związały Horodec
kiego dwie inwestycje powstałe w la
tach 1925-1927: hala targowa i wieża 
ciśnień. W Polsce niepodległej archi
tekt, uciekający przed porewołucyj- 
nym zamętem, pojawił się już w 1920 
r., kiedy objął posadę w Ministerstwie 
Robót Publicznych. Niebawem rząd 
polski podpisał umowę z nowojorską 
firmą „Ulen & Co.”, która zapropo
nowała pożyczkę 10 min dolarów, 
mającą umożliwić sfinansowanie 
w czterech wybranych polskich mia
stach korzystnych i potrzebnych in
westycji, sprzyjających unowocze
śnieniu infrastruktury i podniesieniu 
standardów sanitarno-zdrowotnych. 
Wśród czterech wytypowanych miast 
obok Częstochowy, Lublina i Rado
mia znalazł się Piotrków. I oto Horo- 
deckiemu, który od przyjazdu z Rosji 
nie miał jeszcze na swym koncie waż-

1.2. Hala targowa: elewacja frontowa 
(północna) (1) i południowa (2) z reliefami 
przedstawiającymi handel
3. Wieża ciśnień z herbem miasta

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)
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niejszych zleceń budowlanych (nie li
cząc projektu kąpieliska na Helu), po
wierzono zadanie przygotowania pro
jektów: hali targowej oraz wieży ci
śnień, umożliwiającej funkcjonowa
nie sieci wodno-kanalizacyjnej, w jaką 
zamierzano wyposażyć Piotrków. 
Wieża stanęła w ważnym punkcie 
miasta, opodal dworca kolejowego 
i ul. Słowackiego, będącej główną ar
terią komunikacyjną. Obiektowi, 
wzniesionemu na planie kola, nadał 
Horodecki formy nawiązujące do re
nesansu. W dolnej części wysokiego 
korpusu wyraźnie wyodrębniona zo
stała część cokołu (pierwotnie bonio- 
wanego); część środkową ożywiono 
wąskimi oknami rozmieszczonymi 
w elewacji wzdłuż linii wznoszącej się 
spiralnie ku górze. Najbardziej 
ozdobna jest partia stanowiąca zwień
czenie wieży - rozmieszczono tu kil
kanaście okienek oddzielonych od 
siebie krótkimi pilastrami. Elemen
tem wieńczącym jest gzyms na kro- 
ksztynach, przy czym nie zapomniano 
o herbie Piotrkowa, który z dwu 
stron ujmują ozdobne labry.

Drugą budowlą zaprojektowaną 
przez Horodeckiego była hala targo
wa. Roboty budowlane sfinalizowano 
błyskawicznie w 1927 r. Wnętrze hali 
wzniesionej na planie prostokąta 
o wymiarach 70 x 37 m mieściło oko
ło 40 sklepów i jatek mięsnych, 16 ba
senów rybnych, ponad 160 stoisk 
i straganów, przewidziano też restau
rację oraz chłodnię wraz z wytwórnią 
lodu. W części podziemnej rozloko- ■»

SPOSOB NA RATOWANIE ZABYTKÓW

U zbiegu ulic Wojska Polskiego i Cmentarnej 

w Piotrkowie stoi od około dwustu lat niepozorna ka
pliczka. Michał Rawita-Witanowski, żyjący w XIX w. 
kronikarz dziejów Piotrkowa, opisał niezwykle oko
liczności jej odnowienia w 1882 r.: „Oto pies proku
ratora tutejszego sądu okręgowego podeptał świe
żo cementowany chodnik przy ul. Bykowskiej (obec
nie ul. Wojska Polskiego), który właśnie wykończał 
murarz nazwiskiem Sokół. Majster ten odpędzając 
psa uderzył go kijem, co widząc prokurator skinąt na 
policjanta, aby zuchwalca aresztował. Nie pomogły 
tłumaczenia i p. Sokół na dzień czy dwa, dostał się 
do więzienia. Po wyjściu z pod klucza, murarz wniósł 
skargę do sędziego pokoju i, jak było do przewidze
nia, przegrał ją, jak również i w appelacyi. Wówczas 
zwrócił się do konsula pruskiego w Warszawie, i ja
ko obcy poddany uzyskał jego opiekę. Sprawa prze
szła do najwyższego Sądu Kasacyjnego w Peters
burgu, i tam dopiero została wygraną. Aby uniknąć 
przykrych następstw wyroku, prokurator zwrócił się 
z prośbą do kilku poważniejszych obywateli tutej

szych o pośrednictwo w załagodzeniu tego zajścia. 
Ostatecznie murarż wiedząc, że kapliczka na By- 
kowskiem nie może uzyskać pozwolenia policyi na 
odnowienie i nie posiada potrzebnych do tego fun
duszów, jako warunek zgody postawił prokuratoro
wi, odnowienie tej figury. Nie było rady, dygnitarz 
musial się na to zgodzić, a Piotrków zyskał odnowie
nie kapliczki. Restaurację tą według planu inż. Mar
kiewicza przeprowadził majster murarski Kaniewski. 
Byt to fakt na owe czasy znamienny, że Moskal, pra
wosławny i dygnitarz sądowy, a tacy wtedy dużo 
znaczyli, zmuszony był przyczynić się do odnowie
nia kaplicy katolickiej, a potrafił skłonić go do tego 
skromny rzemieślnik, narzucając swą wolę". Najwi
doczniej pod koniec XIX w. psy, zachowując się 
w opisany wyżej sposób, powodowały, że choć 
część podatku za ich posiadanie przeznaczano na 
odnowę zabytków...

Jarosław Orżyński

(fot. Jarosław Orżyński)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

wano 131 boksów do przechowywa
nia artykułów spożywczych, a do 
ścian zewnętrznych dostawiono niskie 
aneksy pozwalające na umieszczenie 
dodatkowych 40 sklepów. Piotrkow
ska hala targowa, jakkolwiek nie do
równuje dziełom należącym do wcze
śniejszego, rosyjskiego okresu twór
czości architekta, odznacza się nieza
przeczalnymi walorami estetycznymi, 
które tym bardziej przemawiają do 
postronnych obserwatorów, gdy 
uwzględnimy dość prozaiczne prze
znaczenie obiektu. Zdobiące elewacje 
reliefy i rzeźby figuralne wykonał 
z betonu warszawski artysta Zygmunt 
Otto, wykorzystując pomysły własne, 
a także modele krakowianina Jana 
Raszki. Horodeckiemu w opracowa
niu elewacji pomaga! również łódzki 
architekt powiatowy, Józef Kaban. 
Gmach hali, usytuowanej na wznie
sieniu i dominującej nad znaczną czę
ścią miasta, został oceniony jako inte
resujący artystycznie. Obiekcje budzi
ła natomiast jakość wykonanych prac 
oraz parametry techniczno-eksploata
cyjne budynku (pomijając fakt prze
kroczenia przez wykonawcę kosztory
su o 50%). Zespół rzeczoznawców 
powołany przez magistrat ujawnił nie 
tylko wadliwość zastosowanych roz
wiązań technicznych, ale też ewident
ne brakoróbstwo, jakim w Piotrkowie 
wykazała się amerykańska firma, nie 
zapewniwszy odpowiedniego nadzo
ru budowlanego. Instalacja sanitarna 
obiektu nie spełniała swych funkcji, 
gdyż nie uwzględniono koniecznego 
spadku, a przekrój rur był zbyt wąski. 
Łącznie wypunktowano 45 istotnych 
uchybień, wśród których szczególnie 
dotkliwie dało się we znaki funkcjo
nowanie układu wentylacyjnego, ja
kość wykończenia basenów glazurą, 
wreszcie montaż okien, nie dających 
się należycie domknąć. Z powodu 
tych niedociągnięć już w 1933 r. pod
jęto prace modernizacyjne, mające 
podnieść funkcjonalność hali. Wkrót
ce okazało się też, że stosunkowo 
znaczne rozmiary czyniły z niej obiekt 
nazbyt obszerny w stosunku do po
trzeb miasta i dlatego przez dłuższy 
czas nie mogła być w pełni wykorzy
stana. W ten sposób hala targowa, za
projektowana nowocześnie i ze sma
kiem, przysporzyła władzom miasta 
wielu kłopotów, i to - paradoksalnie - 
na długo przedtem, nim stała się za
bytkiem.

Witold P. Glinkowski

Żelazna księga
żelaznej kolei

XIX w. znaczenie Piotrko
wa podniosła przebiegają
ca przez miasto linia kolei 
warszawsko-wiedeńskiej. 

W zbiorach Archiwum Państwowe
go znajduje się dobrze zachowana, 
oprawiona w stalowe okładki księga 
parowozowni w Piotrkowie z lat 
1864-1891, zawierająca Rozporzą
dzenia dotyczące służby mechanicz
ne], wydawane przez głównego me
chanika Towarzystwa Dróg Żela
znych (wymiary księgi: długość - 
35 cm, szerokość - 22 cm, wysokość 
- 4 cm). Księga ta, mimo coraz bar
dziej nasilającej się w drugiej poło
wie XIX w. rusyfikacji, była w więk
szości zapisów prowadzona w języ
ku polskim. Polecenia głównego me
chanika dotyczą spraw porządko
wych, związanych ze służbą na kolei, 
dokonują też szczegółowego rozróż
nienia obowiązków osób zatrudnio
nych. Zabraniają np. wykonywania 
jakichkolwiek ruchów wagonów lub 
parowozów na stacji bez wyraźnego 
zezwolenia zawiadowcy. Pomocni
kowi maszynisty nie wolno było pod 
żadnym pozorem wprowadzać ma
szyny w ruch pod jego nieobecność. 
Zabraniano maszynistom wjeżdżać 
na stację zarówno po, jak i przed 
czasem oznaczonym rozkładem jaz
dy. Służbie mechanicznej nakazywa
no posypywanie szyn piaskiem w ce
lu zapobieżenia ich śliskości. Różne 
wykroczenia popełnione w czasie 
służby karano ze szczególną surowo
ścią, np. bezapelacyjnie oddalano ze 
służby maszynistów, którzy chcieli 
przystąpić do swoich obowiązków 
w stanie nietrzeźwym. Z podobną 
bezwzględnością traktowano próby 
kontrabandy podejmowane przez 
maszynistów i ich pomocników. 
Podkreślano, że decyzja o oddaleniu 
ze służby rzemieślnika i robotnika 
lub ukaraniu go w łagodniejszy spo
sób każdorazowo wymaga rozważe
nia, ale za przywłaszczenie sobie

przez nich przedmiotów lub narzę
dzi będących własnością kolei prze
widziano bezwarunkowe wyrzuce
nie z pracy.

W księdze znajdujemy również 
wzmianki o trwającym 50 lat stanie 
wojennym, wprowadzonym przez 
Rosjan w związku z powstaniem 
styczniowym: „Poleca się pod suro
wą odpowiedzialnością całej służbie 
mechanicznej aby podczas trwania 
stanu wojennego stosowała się do 
wszelkich rozporządzeń władz woj- 
skowo-policyjnych, o ile takowe do
tyczą nadzoru Drogi Żelaznej i kon- 
trolli policyjnej”. Wiele miejsca 
w dokumencie zajmują polecenia 
dotyczące spraw technicznych: za
kaz zabijania rur płomiennych koł
kami z wyjątkiem gwałtownej po
trzeby, polecenie maszynistom do
konywania przeglądu parowozów 
przed wyjazdem, aby zapobiec nie
przewidzianym zatrzymaniom po
ciągu w drodze z powodu uszkodze
nia lokomotywy. Nakazywano też, 
by zawiadowcy stacji w żadnym wy
padku nie przyjmowali złego węgla, 
nie nadającego się do opalania nim 
parowozu. Zabraniano również da
wania podczas jazdy zbyt silnej pary 
bez dostatecznego wyprężenia łącz
ników międzywagonowych, ponie
waż kończyło się to niekiedy roze
rwaniem składu pociągu. Z księgi 
dowiadujemy się też m.in. o braku 
wody na stacji Sosnowiec, w związ
ku z czym polecono maszynistom 
pociągów zdążających w kierunku 
Sosnowca zaopatrywanie się w wodę 
w rzece Wolbórce, a zmierzających 
w przeciwnym kierunku na stacjach 
Radomsko i Gorzkowice. Duży na
cisk kładziono na stan techniczny 
iskrochronów w parowozach, szcze
gólnie po procesach cywilnych wy
toczonych Towarzystwu Drogi Żela
znej z powodu pożarów lasów poło
żonych w pobliżu linii kolejowej. 
Rozporządzenia mechanika główne-

W
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budynku 
starej 
parowozowni

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

go mogą nas niekiedy zaskakiwać 
swoją szczegółowością, np. polece
niem zwalniania biegu pociągu 
przed wszystkimi zwrotnicami 
tak, iżby człowiek pieszo bez zmęcze
nia mógł nadążyć”.

Z księgi parowozowni w Piotrko
wie dowiadujemy się również, że po
ciągi w XIX w. oznaczano numera
mi, np. Pociągi Osobowe nr III, IV 
itp., Pociągi Towarowe nr XI, XXI 
itp. Pośrednio możemy dowiedzieć 
się, że praca na kolei nie musiała 
w drugiej połowie XIX w. należeć 
do zajęć najkorzystniejszych pod 
względem finansowym, skoro 
w księdze spotykamy wzmiankę 
o rzemieślnikach i robotnikach kole
jowych, którzy porzucili pracę ze 
względu na znalezienie lepiej opłaca
nego zatrudnienia. Na podstawie tej 
księgi jesteśmy w stanie zrekonstru
ować obraz działania kolei w Króle
stwie Kongresowym, możemy też 
odnaleźć koloryt tamtych, już dość 
odległych czasów.

Jacek Łukasik

POMNIK Z XVII W.

Tuż za granicą Piotrkowa, w Witowie, przy drodze 

do Zalesie stoi wysoka kolumna, popularnie zwana 
kapliczką. Mało kto dzisiaj pamięta, że jest to po
mnik ufundowany w 1651 r. przez przeora Witow
skiego klasztoru norbertanów Tomasza Sendeckie- 
go, upamiętniający zwycięstwo wojsk polskich nad 
moskiewskimi pod Beresteczkiem (30 czerwca 
1651 r.). Barokowy pomnik-kapliczkę wieńczą czte
ry płaskorzeźby - sceny Męki Pańskiej. Na bazie ko
lumny i na postumencie wyryto napisy upamiętnia
jące. Są one łatwe do odczytania po przeprowadzo
nej w latach 1991-1992 konserwacji wykonanej ze 
środków wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Napis ten brzmi: ,,/n hoc signo vinces", czyli „Na 
znak zwycięstwa", poniżej znajduje się data „1651”.

Jarosław Orżyński

1.2. Kolumna (1) i jej fragment z napisami (2)
(zdjęcia: Jarosław Orżyński)
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WOKÓŁ TRADYCJI ----------

Tajemnice fary
Ewie budowle w Piotrkowie 

mają - obok wartości zabytko
wych - także wartość histo
ryczną wykraczającą poza zna

czenie lokalne. Jedna - to królewska re
zydencja z XVI w., zwana zamkiem 
piotrkowskim, a druga - kościół farny 

niu Małopolski poprowadził wyprawę 
na księstwo sieradzkie. Nieustępliwy 
książę, choć początkowo zrzekł się pre
tensji do Małopolski, po śmierci Prze
myśla II w 1296 r. opanował Wielko- 
polskę i podjął walkę o tron krakowski, 
chociaż jego siły nie dorównywały siłom 

św. Jakuba z XIV w. - najstarsza z piotr
kowskich świątyń. W zamku król Zyg
munt Stary i jego syn, Zygmunt August, 
przebywali w czasie zjazdów sejmowych 
w Piotrkowie, a w kościele farnym od
bywały się uroczyste nabożeństwa, od 
których w XV i XVI w. zaczynano obra
dy sejmowe, a później kadencje Trybu
nału Koronnego. Jeśli wierzyć pamiętni- 
karzom, to kościół farny w XVII i XVIII 
w. bywał także widownią awanturnic- 
twa i warcholstwa naszej szlachty, zbie
rającej się tutaj na zaprzysięganie depu
tatów i wybór marszałka Trybunału.

Nie wiadomo, kto i kiedy fundował 
piotrkowską farę, ale możliwe jest, że 
parafia istniała już przed 1300 r., 
o czym wspomina, powołująca się na 
nieznane dokumenty, lustracja z 1699 r. 
W końcu XIII w. Piotrków, będący do
syć znaczącą miejscowością w księstwie 
sieradzkim, miał być według legendy 
zrabowany i zniszczony przez Czechów, 
prawdopodobnie w czasie walk księcia 
Władysława Łokietka z Wacławem II 
czeskim, który w 1292 r. po opanowa-

czeskim. Poniósł klęskę iw 1300 r. mu- 
siał uciekać z kraju. I właśnie wtedy, ści
gany przez stronników Wacława, miał 
znaleźć schronienie w Piotrkowie. Wier
ni mu mieszczanie, wdzięczni za nada
nie miastu przywilejów, ukryli księcia 
w skarbczyku, który znajduje się w wie
ży kościoła farnego ponad kruchtą. Sto^ 
jąc na Krakowskim Przedmieściu przed 
wieżą farną, można zobaczyć wysoko 
umieszczone małe okienko. Tam wła
śnie miał przebywać przez czas jakiś 
książę Władysław, zanim wyruszył 
w pielgrzymkę do Rzymu, ukrywając się 
przed czeskim pościgiem w sławnej gro
cie koło Ojcowa. Kiedy wrócił po kilku 
latach i zdobył tron krakowski, wdzięcz
ny piotrkowianom za okazaną pomoc 
i wierność, nakazał budowę murów 
obronnych wokół miasta i własnym 
sumptem podwyższył wieżę farną, 
a o Piotrkowie pisał civitas nostra Petri- 
covia, nadając mu wiele sprzyjających 
rozwojowi przywilejów.

Obecny stan wiedzy przeczy legen
dzie. Pierwsza zachowana informacja

1. 2. Kościół farny na rysunku Antoniego 
Tomaszewskiego z 1865 r. (1) i widok 
współczesny (2)
3. Drugi poziom wieży z głównym dzwonem 
- miejsce ukrywania się Władysława 
Łokietka

(zdjęcia: Czesław Abratkiewicz)

o kościele farnym i jego proboszczu 
imieniem Friczko (?) (Friercone pleba- 
mis) pochodzi z 1349 r. Badania archi
tektoniczne i archeologiczne prowadzo
ne dotychczas przy kościele farnym po
zwalają datować początek jego budowy 
na drugą połowę XIV w., tj. na czasy pa
nowania Kazimierza Wielkiego. Wcze
śniej byl tu prawdopodobnie kościół 
drewniany. Nie mógł więc książę Włady
sław chronić się w skarbczyku nad 
kruchtą, tym bardziej że wieża powstała 
prawdopodobnie dopiero około 1400 r. 
Były tam za to chronione w późniejszych 
wiekach najcenniejsze dokumenty miej
skie, także księgi sejmowe, trybunalskie 
i ziemskie. Przechowywano je tam jesz
cze w XVIII w., aby w 1780 r. przenieść 
do świeżo odrestaurowanego ratusza.

Marcin Gąsior
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W świątyniach piotrkowskich znaj
duje się kilka obrazów z wize

runkami Najświętszej Marii Panny, 
które od wieków otaczane są czcią 
i słyną laskami. Nie wszystkie można 
podziwiać w pełnej okazałości, ponie
waż często przykrywają je srebrne 
suknie. Najstarszy jest obraz w ołtarzu 
głównym kościoła farnego św. Jaku
ba, przedstawiający scenę „Zaśnięcia 
Matki Boskiej”, powstały około 1510 r. 
Jest to jeden z najstarszych przykła
dów póżnogotyckiego malarstwa 
sztalugowego. Obraz został namalo
wany temperą na desce o wymiarach 
280 x 180 cm i jest kompozycją wielo- 
postaciową, dwustrefową oraz syme
tryczną. Centralną postacią jest uka
zana frontalnie klęcząca postać Matki 
Boskiej z rękami złożonymi do modli
twy, ubrana w złotą suknię z czerwo
nym ornamentem, błękitny płaszcz 
i biały szal narzucony na ramiona. 
Wokół Marii w trzech szeregach stoi 
dwunastu apostołów, w górnej strefie 
obrazu ukazana jest scena Wniebo
wzięcia Marii - klęczące postacie 
Matki Boskiej i Chrystusa w szerokich 
płaszczach unoszone przez anioły. 
Tło jest ryte, złocone i dekorowane or
namentem o motywie przeplatającej 
się wici roślinnej.

Obraz znajduje się w środkowej 
części ołtarza głównego z XIX w. Zni
kome materiały źródłowe nie pozwala
ją stwierdzić, czy obraz ten należał do 
dawnego wystroju wnętrza fary z XVI 
w. i czy był fundowany specjalnie do 
ołtarza głównego. Niepewność pogłę
bia też fakt niezgodności wezwania 
kościoła z tematem obrazu. Odpowia
dający wezwaniu obraz „Męczeństwo 
św. Jakuba” pędzla Rafała Hadziewi- 
cza, malowany przed 1875 r., wmonto
wano w ołtarz główny jako zasłonę 
cennego obrazu gotyckiego dopiero 
podczas prowadzonej w latach 1860- 
-1878 renowacji kościoła. Nie dziwi 
jednak obecność tej klasy dzieła 
w Piotrkowie - mieście, które w XVI w.
było jednym z ważniejszych ośrodków 
życia państwowego, miejscem zjaz
dów generalnych i sejmów koronnych 
(1388-1567), synodów duchowień
stwa polskiego (1456-1628), a od 
1579 r. siedzibą Trybunału Koronnego. 
State kontakty ze stolicą państwa oraz 
metropolią gnieźnieńską, tłumne zjaz
dy sejmowe gromadzące najwyż
szych dostojników duchowieństwa, 
dworu królewskiego i szlachty stwa
rzały warunki licznym fundacjom. Śla

du po nich prawie nie zostało i jedy

nym świadkiem bogatego zapewne 
wystroju wnętrz miejscowych kościo
łów w XVI w. jest omawiany obraz.

Piotrkowski kościół farny był w tam
tych latach świątynią, w której uroczy
ste nabożeństwa rozpoczynały wszyst
kie ważne dla całego kraju wydarzenia. 
Tu zanoszono modły o szczęśliwy dla 
Rzeczypospolitej przebieg obrad sej
mowych, synodów, a przy corocznym, 
uroczystym otwarciu Trybunału o spra
wiedliwość. Tu na zakończenie zgro
madzeń śpiewano dziękczynny hymn 
Te Deum laudamus. Według pocho
dzącej z XVI w. tradycji królowa Bona 
ufundowała kościołowi farnemu obraz, 
czego jednak nie można traktować do
słownie. Być może, że ta kosztowna 
fundacja, której proweniencja wskazu
je na Malopolskę, wyszła ze środowi
ska dworskiego lub z dworem związa
nego. Jak wykazały badania, obraz ten 
stanowił kiedyś część środkową trypty
ku i jest zapewne produktem lokalne
go warsztatu cechowego, zbliżonego 
do kręgu warsztatu mistrza Marcina 
Czarnego, z którego wyszedł ołtarz ko
ścioła w Bodzentynie. Najwcześniej
sza wzmianka historyczna stwierdzają
ca obecność obrazu w piotrkowskiej 
farze pochodzi z 1659 r. - wtedy wła
śnie, w wyniku procesu podjętego 10 
marca, obraz został oficjalnie uznany 
za cudowny. Już w XVIII w. obraz został 
przemalowany po raz pierwszy, co za
pewne było próbą renowacji. W1806 r. 
„Zaśnięcie Matki Boskiej” poddano ko
lejnym zabiegom renowacyjnym, 
o których mamy dość dokładne wiado
mości. Przemalować, które objęły całą

powierzchnię obrazu wraz z położe
niem nowego złocenia, dokonał piotr
kowski malarz Jan Piński, a fundatora
mi prac byli Rozalia i Stanisław Kur- 
kowscy. Obraz został przycięty 
i wmontowany do nowo wzniesionego 
kląsycystycznego ołtarza głównego, 
a następnie przykryty srebrzoną su
kienką ufundowaną przez Grzegorza 
Dutkiewicza, co stwierdza napis na od
wrocie. W1966 r. przeprowadzona zo
stała pełna konserwacja obrazu, która 
przywróciła mu wygląd z XVI w.

Wśród obrazów z przedstawieniem 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem najcie
kawszy pod względem ikonograficz
nym i artystycznym jest wizerunek 
„Matki Boskiej Pocieszenia”, nazywa
nej także „Matką Boską Trybunalską”, 
bowiem jego historia jest związana 
z Trybunatem Koronnym. Według da-

------------------------- ROZMAITOŚCI 

nych historycznych obraz, który od 
pierwszej połowy XIX w. znajduje się 
w ołtarzu głównym kościoła oo. jezu
itów, przebywa w Piotrkowie od 1580 r., 
czyli musial powstać wcześniej. Widać 
w nim wpływy włoskiego renesansu; 
malowany jest temperą na desce o wy
miarach 140 x 90 cm i przedstawia 
Matkę Bożą jako Królową Świata, sie

dzącą na obłokach z Dzieciątkiem Je
zus na kolanach. Maria ubrana w czer
woną suknię i szary płaszcz z bordiurą 
podtrzymuje Dzieciątko w szarobrązo- 
wej sukience, które w prawej dłoni trzy
ma berło, a lewą opiera na kuli ziem
skiej z krzyżem, podtrzymywanej przez 
Matkę. Brązowe tło rozjaśnia się wokół 
głów Matki i Syna, okolonych złocisty
mi promieniami aureoli i przechodzi 
w kolor zlocistożólty. Wzrok Matki i jej 
Syna przykuwa uwagę patrzącego na 
ich wizerunek. Obraz jest częściową 
kopią rzymskiego wizerunku Salus Po- 
puli Romani „Ucieczki ludu rzymskie
go", który znajduje się w rzymskiej ba
zylice Santa Maria Maggiore, często 
spotykany w Polsce pod nazwami

1. Obraz „Zaśnięcie Najświętszej 
Marii Panny" w kościele farnym
2. Obraz Matki Boskiej 
Trybunalskiej w kościele jezuitów
3. Obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem w kościele 
bernardynów

(zdjęcia: Czesław Abratkiewicz)

„Matki Boskiej Śnieżnej” lub „Matki Bo

skiej Pocieszenia". W piotrkowskim 
obrazie Matka Boża jest nie tylko Stoli
cą Mądrości, na której zasiada Słowo 
Wcielone, ale i Przewodniczką ku Zba
wicielowi Świata. Obraz ten pierwotnie 

przechowywany był w kościele farnym, 
skąd po nabożeństwie otwierającym 
obrady Trybunatu uroczyście przeno
szono go do kaplicy sądowej, która 
mieściła się w ratuszu. Tutaj codzien
nie odprawiano mszę św. w intencji
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sprawiedliwych wyroków. Wizerunek 
Matki Boskiej Trybunalskiej patrono
wa! obradom Trybunatu Koronnego 
w Piotrkowie przez 214 lat. Po za
mknięciu Trybunatu w 1792 r. obraz 
zdeponowano w archiwum na ratu
szu, gdzie przebywał prawie 40 lat. 
W1829 r. oo. pijarzy, którzy w tym cza
sie użytkowali obiekty pojezuickie 
w Piotrkowie, podjęli skuteczne stara
nia o przeniesienie obrazu do kościo
ła św. Franciszka Ksawerego, gdzie 
znajduje się do dziś.

W jednym z bocznych ołtarzy ko
ścioła oo. bernardynów Matki Boskiej 
Anielskiej i św. Krzyża znajduje się 
obraz nieznanego artysty, powstały 
przed 1632 r. Otaczany od wieków 
wielką czcią przez mieszkańców try
bunalskiego grodu wizerunek Matki 
Boskiej został namalowany olejem na 
blasze miedzianej o wymiarach 115 
x 80 cm. Obraz przedstawia Madon
nę w pólpostaci z Dzieciątkiem Jezus 
na lewej ręce, w ujęciu frontalnym. 
Brązowe tło rozjaśnia się, tworząc au
reolę wokół głowy Matki Boskiej, któ
ra ubrana jest w czerwoną suknię ze 
złotym obrzeżem i szaroniebieskim 
maforium oblamowanym złotem. Pra
wa dłoń Matki wyciągnięta jest w kie
runku Syna. Jezus, ubrany w różową 
sukienkę ze złotym obrzeżem, prawą 
ręką błogosławi, a w lewej trzyma 
księgę - atrybut urzędu nauczyciel
skiego. Jest to przedstawienie Matki 
Boskiej Hodegetrii - „Tej co wskazu
je drogę", jedno z najstarszych 
przedstawień ikonograficznych Ma
donny w sztuce i najczęściej malowa
nych zarówno w sztuce Wschodu, jak 
i Zachodu. Na przełomie XVII i XVIII w. 
obraz został przykryty srebrną su
kienką, którą zdjęto przy konserwacji. 
Autor obrazu, podobnie jak w po
przednich wypadkach, pozostaje nie
znany, nie jest także pewna fundacja, 
chociaż wydaje się, że można ją 
przypisać rodzinie Starczewskich - 
fundatorom klasztoru, który był wzno
szony w latach 1626-1643.

Inne piotrkowskie wizerunki Matki 
Bożej - to m.in. renesansowy obraz 
z kościoła podominikańskiego św. 
Jacka i św. Doroty (druga potowa XVI 
w.), obraz z kościoła Matki Boskiej 
Śnieżnej (XVII-XVIII w.), który jest wier

ną kopią wizerunku rzymskiego czy 
obraz z kościoła Nawiedzenia Naj
świętszej Marii Panny (około XVIII w.). 
We wszystkich tych obrazach widocz
ne są tylko twarze i ręce, bo całość 
przykrywają srebrne sukienki; być mo
że kiedyś suknie zostaną zdjęte i wte
dy będzie można podziwiać obrazy 
w całej okazałości.

Elżbieta Delong

Kontakty handlowe
O różnorakich kontaktach handlo

wych najlepiej świadczą monety 
jako środek płatniczy. Wśród znalezio
nych 41 piotrkowskich monet wszystkie 
egzemplarze mają niskie nominały, wy
konane są z miedzi lub srebra, a pocho
dzą z lat 1601-1769. Najliczniejsze są 

w postaci pucharów, flakonów czy też 
szklanic ma proweniencję czeską lub 
niemiecką, gdzie funkcjonowały silne 
ośrodki ich wyrobu. Należą do nich 
m.in. tzw. naczynia fletowe w formie wy
sokich i smukłych szklanic na okrągłej 
nóżce, zdobione nalepianymi na czaszy 

wymi okuciami o wysokości 12,5 cm. 
Został on wykonany w XVII lub na po
czątku XVIII w. ze specjalnej glinki o ja
snoszarym zabarwieniu (po wypale). 
Cala jego powierzchnia została bogato 
ozdobiona stempelkiem oraz rylcem or
namentami geometrycznymi lub stylizo
wanymi roślinnymi. Niektóre fragmenty 
pokryto polewą w kolorze kobaltowym. 
Jego zachodnia proweniencja nie ulega 
dyskusji, natomiast trudne jest jedno
znaczne przypisanie któremuś z licznie 
działających na obszarze niemieckim 
warsztatów, choć brane są pod uwagę 
pracownie w Siegburgu, Kreussen i An- 
nabergu.

Nałóg palenia tytoniu ma w Polsce 
długą tradycję, znanych jest wiele eg
zemplarzy glinianych fajek wytwarza
nych w kraju, m.in. w Warszawie w XVII 
w. Analogiczne egzemplarze znajdowa
liśmy w Piotrkowie, ale delikatne fajecz
ki wykonane z tzw. pianki (odpowiedni 
gatunek gliny) o barwie najczęściej bia
łej są zwykle pochodzenia obcego. 
W Piotrkowie pojawiły się one zapewne 
u schyłku XVII w., a najliczniej występują

szelągi Jana Kazimierza z mennic koron
nych i litewskich, bitych w latach sześć
dziesiątych XVII w. Znaleziono też grosz 
koronny Zygmunta III (emisja 1601- 
-1623) i szeląg miasta Rygi (ówcześnie 
polskie Inflanty) tego króla. Są tu też gro
sze ostatniego naszego króla, Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego z emisji 
z drugiej potowy XVIII w. Oprócz nich za
notowano jedynie dwie monety obce; są 
to monety pruskie: półtora grosza księ
cia Jerzego Wilhelma z 1624 r. oraz pól 
talara króla Fryderyka II z 1769 r.

Kontakty handlowe trudniej wykazać 
na podstawie przedmiotów użytkowych. 
W wypadku kafli piecowych można 
stwierdzić daleko idące wpływy styli
styczne, może również import wzorców 
(matryc) z obszaru Czech i Węgier. Nie
wykluczone, że część naczyń szklanych 

dookolnymi szklanymi nićmi oraz szkla
nymi perełkami. W materiałach piotr
kowskich datowanych na pierwszą po
łowę XVI w. zidentyfikowano kilka frag
mentów tego rodzaju naczyń, które od
powiadają znaleziskom czeskim. Innym 
przejawem dalekosiężnych kontaktów 
są szklane stemple i fragmenty czworo
bocznych i okrągłych butelek, na któ
rych były one umieszczane. W Piotrko
wie znaleziono kilka wersji stempli z na
pisem LONDON, a na obszarze Polski 
znane są one m.in. z biskupiego zamku- 
-palacu w Raciążku na Kujawach. Byty 
to butelki, w których sprowadzano do 
Polski przez Gdańsk angielskie piwo, 
głównie w latach 1750-1775.

Jednym z ciekawszych zabytków jest 
zrekonstruowany z fragmentów kamion
kowy kufel do piwa z pokrywką i cyno

1. Stemple z butelek i fragment 
butelki po piwie importowanym 
w XVIII w. z Anglii
2. Kamionkowy kufel z cynowymi 
okuciami z XVII w. z Niemiec
3. Przykłady fajek z tzw. pianki, 
być może ze Śląska 

w XVIII w. Są wśród nich egzemplarze 
z sygnaturami i napisami, np. SCHLE- 
SIEN lub GIENSIEN-SCHLESIEN, wy
produkowane w manufakturze śląskiej. 
Być może pochodzą one z wytwórni we 
wsi Zborowskie, położonej tuż przy ów
czesnej granicy, gdzie w 1752 r. hrabina 
Anna Barbara von Gaschin uruchomiła 
produkcję fajek, podobnie jak w Glinicy. 
Być może napis GIENSIEN jest znie
kształconą formą nazwiska rodowego 
GASCHIN.

Błażej Muzolf
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Trybunalskie pamiątki
Kiedy w 1578 r. na sejmie warszaw

skim przyjęto konstytucję „0 są- 
dziech trybunalskich”, Piotrków - do 
niedawna miasto, gdzie za Jagiellonów 
najczęściej obradowały sejmy koronne 
- został wybrany na jedną z dwu sie
dzib ustanowionego wtedy najwyższe
go sądu dawnej Rzeczypospolitej - 
Trybunału Koronnego. Niewielki rynek 
Starego Miasta jeszcze w połowie XIX

kilkakrotnie oficjalnie protestowali, żą
dając zwrotu ratusza dla potrzeb magi
stratu. Aliści prawem silniejszego Try
bunał obradował w ratuszu do 1792 r.

Po działalności Trybunału w Piotrko
wie nie pozostało wiele pamiątek, 
przede wszystkim dlatego, że akta try
bunalskie zabrane w 1838 r. do War
szawy spłonęły w 1944 r. Szkoda tym 
większa, że nie byty opracowane na-

w prywatnych archiwach oraz informa
cje o sprawach przeniesionych do Lu
blina i zanotowane w tamtejszych ak
tach. Archiwum Państwowe w Piotrko
wie ma skromny zasób 23 akt z lat 
1635-1786, AGAD zaś tylko dwa. Pozo
stały także nieliczne, drukowane w XVIII 
w. spisy deputatów oraz mowy prezy
dentów i marszałków na reasumpcję 
lub limita Trybunału i wydana w 1638 r. 
w Krakowie apoteoza autorstwa An
drzeja Lisieckiego Trybunał Koronny 
siedmiu splendorów oświecony - je
den z niewielu zachowanych egzem
plarzy przechowywany jest w zbiorach 
działu historii muzeum piotrkowskiego. 
Z kolei w dziale sztuki znajduje się du
żych rozmiarów rycina - mezzotinta 
„Pokłon Trzech Króli" wykonana przed 
1756 r. w pracowni miedziorytniczej He- 
doniusa, prawdopodobnie w Mona
chium, według obrazu Alessandro Mar- 
chesiniego i ofiarowana Kacprowi Gro
towskiemu, sędziemu Trybunatu, depu
towanemu z województwa rawskiego. 
Na rokokowym kartuszu obok nazwi
ska i wszystkich tytułów obdarowane
go podany jest spis deputatów, którzy 
z nim pracowali w kadencji 1756-1757, 
pod laską marszałkowską Adama Ma
łachowskiego, krajczego koronnego - 
barwnej postaci sarmaty z niedalekiej 
Bąkowej Góry nad Pilicą.

Ważną pamiątką po Trybunale Piotr
kowskim są zachowane pod płytą ryn-

w. był wypełniony bryłą miejskiego ratu
sza, w którym niemal przez dwa stule
cia zasiadali deputaci Trybunatu w cza
sie piotrkowskiej kadencji. Wydaje się 
jednak, że w pierwszych latach działal
ności nie ratusz miejski, poddany kilka
krotnie przebudowie w końcu XVI w., 
ale opustoszała rezydencja ostatnich 
Jagiellonów - nazywana już wówczas 
zamkiem i oddana w opiekę starostom 
piotrkowskim - była siedzibą godną 
Trybunatu. Być może zamek byt także 
więzieniem starościńskim, bowiem 
w lustracji z 1659 r. opisującej jego stan 
po potopie zapisano m.in.:... Zostały
się tylko dwa sklepy nisko na dole. Je
den, w którym ad instar wieże więźnie 
siadają..." Ale właściwym więzieniem 
Trybunatu w XVII i XVIII w. była wieża ra
tuszowa, zbudowana w 1611 r. na 
koszt powiatu piotrkowskiego. Ratusz, 
choć nieduży, ale usytuowany w cen
trum miasta blisko kościoła farnego, 
stanowił wygodniejszą siedzibę od 
zamku położonego za murami i błotni
stą doliną Strawy, pewnie trudną do 
przebycia w jesienno-zimowych warun
kach, kiedy odbywały się piotrkowskie 
kadencje Trybunału. Trzeba dodać, że 
ratusz został zabrany na potrzeby Try
bunału chyba bez zgody władz miasta, 
bowiem w XVII i XVIII w. miejscy rajcy 

1. Ratusz piotrkowski - siedziba 
Trybunatu Koronnego w XVII i XVIII 
w. na drzeworycie
Alfreda Karmańskiego z 1866 r.
2. Katowskie miecze z XVII w., 
które tradycja wiąże z działalnością 
Trybunatu Koronnego
(w zb. Muzeum w Piotrkowie)
3. Mezzotinta „Pokłon Trzech Króli” 
według obrazu A. Marchesiniego

(zdjęcia: Czesław Abratkiewicz)

ukowo ani dokładnie rozpoznane. Za
chowały się tylko nieliczne pojedyncze 
dokumenty, głównie odpisy wyroków 

ku podziemia ratusza. Budynek, który 
po wywiezieniu akt trybunalskich, a po
tem grodzkich i ziemskich do Warsza
wy utracił swoje przeznaczenie i nieza
gospodarowany popadał w ruinę, zo
stał rozebrany w 1868 r. Przeprawa-, 
dzone w latach 1963-1964 prace wy
kopaliskowe ukazały całkiem dobrze 
zachowane fundamenty, w tym wieży - 
niegdyś więzienia Trybunału, gdzie 
trzymano skazanych za ciężkie prze

stępstwa „na rok i sześć niedziel in fun
do". Trzy lata po rozebraniu ratusza Le
on Rzeczniowski w opracowaniu Kilka 
słów o ratuszu Trybunalskim..., które 
ukazało się w piotrkowskim „Roczniku 
na rok 1871" wyliczył kilka pamiątek po 
Trybunale, które wówczas były jeszcze 
w Piotrkowie: cegła z muru ratuszowe
go z datą „1779 r.”, niewielkie kilkufun- 
towe działo wykopane spod odwachu 
trybunalskiego, laska marszałkowska 
z czarnego hebanu zaginiona już 
w XIX w., szafy modrzewiowe po archi
wum trybunalskim, które znalazły się 
u sędziego pokoju, calopostaciowe 
portrety Augusta III i Stanisława Augu
sta oraz malowane na drewnie herby 
województw i ziem podlegających ju
rysdykcji Trybunatu, złożone w archi
wum akt dawnych grodzkich w opu
stoszałym wtedy klasztorze bernardy
nów, wreszcie katowskie miecze i ob
raz Matki Boskiej Pocieszenia złożony 
w kościele św. Franciszka Ksawerego. 
Rzeczniowski uskarżał się na to, że 
w Warszawie nie miał żadnych możli
wości dotarcia do wywiezionych doku
mentów trybunalskich. I tak było aż do 
drugiej wojny światowej, kiedy zginęły 
bezpowrotnie. Poza fundamentami ra
tusza, tylko dwie ostatnie pamiątki - 
katowskie miecze i obraz sakralny - 
przetrwały do naszych czasów. Cieka
we, co stało się z królewskimi portreta
mi, bo jak na ironię w Piotrkowie pozo
stał tylko portret cara Aleksandra III, 
zdobiący niegdyś salę rozpraw w są
dzie grodzkim. Choć tradycja piotr
kowska zalicza owe dwa katowskie 
miecze do pamiątek trybunalskich, 
również przechowywanych w dziale hi
storii w muzeum, to chyba jednak na
leży je zaliczyć do pamiątek po samo
rządzie miasta działającym na prawie 
magdeburskim i urzędzie starościń
skim, do którego kompetencji należała 
egzekucja trybunalskich wyroków.

Ostatnio zbiory piotrkowskiego ar
chiwum powiększyły się nieoczekiwa
nie o zakupiony przez samorząd mia
sta na aukcji w Krakowie egzemplarz 
sentencjonarza - księgi wyroków Try
bunatu Koronnego w Piotrkowie Liber 
sententiarum ivdicii z 1747 r. Tak więc 
przybyła Piotrkowowi jeszcze jedna 
pamiątka po Trybunale, a najgłośniej
szą z nich jest przydomek „Trybunal
ski", który oficjalnie zaczął funkcjono
wać w XX w. Oficjalnie, ale nie formal
nie, ponieważ, jak twierdzą archiwiści, 
nigdy nie podjęto żadnej stosownej 
uchwały w tej sprawie. Jeszcze 
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 
w dokumentach i na pieczęciach wy
stępowały równocześnie obie nazwy: 
Piotrków i Piotrków Trybunalski.

Marcin Gąsior
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Mieszczanie i konstytucja
Jak wynika z przekazów źródło

wych, piotrkowscy mieszczanie 
byli aktywni w trakcie obrad Sejmu 
Wielkiego, jeszcze przed uchwale
niem Konstytucji 3 Maja. Tomasz Gó
recki, ówczesny prezydent Piotrkowa, 
oraz ławnik Roman Morawiński pod
pisali Akt Zjednoczenia Miast na zjeź- 
dzie mieszczan w Warszawie 24 listo-

1. Wygląd księgi z aktami przysięgi 
prawa miejskiego
2. Rota przysięgi z podpisem 
prezydenta miasta 
Aleksandra Watsona
3. Rota przysięgi z podpisem 
Tomasza Matuszewskiego

(ze zb. AP w Piotrkowie)

pada 1789 r. Przedstawiciele Piotrko
wa uczestniczyli też w sejmiku Szad
kowskim w 1790 r.: radny (późniejszy 
wójt) Jan Olęcki oraz ławnik Seba
stian Fagielski. Jednak czołową po
stacią ruchu mieszczańskiego nie tyl
ko w Piotrkowie, ale i w Warszawie był 

Tomasz Matuszewski - syn mieszcza
nina piotrkowskiego, wychowanek 
Akademii Krakowskiej, doktor praw, 
nobilitowany przez Sejm Wielki.

Konstytucję 3 Maja uchwalano 
stopniowo. Najpierw, 18 kwietnia 
1791 r. powstało prawo o miastach 
„Miasta nasze wolne w Rzeczypospo
litej”. W myśl tego prawa każdy oby

watel miasta (ten, kto miał nierucho
mość leżącą na terenie miasta) mu- 
siat złożyć przysięgę. Ponieważ pra
wo to było częścią składową Konsty
tucji, przysięgając na nie przysięgano 
też na Ustawę Majową, jak ówcześnie 
nazywano Konstytucję 3 Maja. Dowo
dem poparcia piotrkowskich miesz
czan dla Konstytucji jest przechowy
wana w archiwum księga w brunatnej, 
bogato złoconej, skórzanej oprawie. 
Dotyczy ona realizacji przysięgi prawa 
o miastach. W Piotrkowie przysięgę 
taką składali mieszczanie na uroczy
stych sesjach w ratuszu miejskim, 
w obecności publiczności. Sesji było 

w sumie dziesięć, między 24 czerwca 
1791 r. i 6 kwietnia 1792 r. Zachowane 
w księdze protokoły z uroczystych se
sji na początku wymieniają imiennie 
przedstawicieli władz miasta, następ
nie spisana jest rota przysięgi, pod 
nią podpisy i tytuły osób składających 
przysięgę. W sumie znajduje się tu 
170 podpisów. Jako pierwszy przysię
gę złożył Aleksander Watson, ówcze
sny prezydent Piotrkowa, z pocho
dzenia Szkot. Po nim przysięgali 
przedstawiciele władz miasta i wszy
scy znaczniejsi obywatele, m.in. star

szyzna cechowa. Do ciekawostek na
leży wpis Anastazego Grabowskiego, 
który pod rotą przysięgi podpisał się 
po grecku, Izydor Staudinger użył ję
zyka niemieckiego. Nie brakowało 
podpisów Karola Hildebranda - byłe
go nadwornego lekarza króla Stani
sława Augusta, później lekarza po
wiatu piotrkowskiego i biegłego sądo
wego, Tadeusza Rzońcy - szlachcica 
i jednocześnie cukiernika w Piotrko
wie. Widnieje też podpis Antoniego 
de L’Ostre, „magistra języków” (wła
ściciela murowanej kamienicy i drew
nianej stajni przy ul. Sieradzkiej), któ
ry 22 lipca 1791 r. „14/ Przytomności 

Ichm Panów Alexandra Watsona Pre
zydenta, Jana Olęckiego wójta, Toma
sza Góreckiego Starszego Radnego, 
Krzysztofa Wierzbicza, Szymona Kro- 
kwińskiego i Romana Morawińskiego
- Radnych, Stanisława Kotkowskiego 
i Piotra Browarskiego - Ławników, 
Walentego Pernera, Antoniego Kot
kowskiego - Gminnych, sławetny Imć 
Pan Antoni de L’Ostre Magister Języ
ków i Obywatel Miasta Jego Królew
skiej Mości Piotrkowa w chęci uskut- 
kowania Prawa Świeżozapadlego 

w następujących słowach uczynił wy
znanie: Ja Antoni de L 'Ostre Obywatel 
Miasta Piotrkowa, Najjaśniejszemu 
Królowi i Rzeczypospolitej wiernym 
będę, Posłuszeństwo Prawom i Usta
wom Sejmowym za Najściulejszy bio- 
rę obowiązek Zwierzchności Miasta 
Piotrkowa, w którym do Obywatelstwa 
przyłączony jestem, podległym bydź 
chcę i Obowiązki Wszelkie Zacho
wam. Co wszystko Zaręczam tak za 
siebie jako i Następców Moich."

Pod takimi słowami były też podpi
sy szlachty - Jana Tymowskiego, woj
skiego wyższego powiatu radomskie
go i komisarza cywilno-wojskowego, 
Wawrzyńca Orłowskiego, burgrabie- 
go i subdelegata grodzkiego wileń
skiego, który przysięgę złożył przez 
pełnomocnika Maksymiliana Choda
kowskiego, pułkownika wojsk koron
nych. Nie sposób wymienić wszyst
kich, którzy złożyli przysięgę. Była dla 
nich bardzo ważna, a dowodem na to 
jest, że księga przysięgi prawa miej
skiego, przechowywana z pietyzmem 
przez burzliwy XIX w., dotrwała do na
szych czasów, a zawarte w niej doku
menty wskazują na pękanie barier 
stanowych i początki kształtowania 
się nowoczesnego narodu nie tylko 
w Warszawie, ale właśnie na prowincji
- w osiemnastowiecznym Piotrkowie.

Krzysztof Urzędowski

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wptata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
IV kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



Wokół jednego zabytku

Kopiarz Sulejowski - zbiór odpisów przy
wilejów i nadań dla klasztoru cystersów 
w Sulejowie, założony w 1618 r. przez bisku

pa wendeńskiego (zarazem opata sulejow
skiego) Ottona Schenkinga - zalicza się do 
najcenniejszych obiektów archiwalnych 
przechowywanych w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunal
skim. Kodeks przyjął ostatecznie for
mę księgi papierowej, oprawionej 
w tekturę powlekaną sczerniałą skórą.

Mediewiści (m.in. Józef Mitkowski) 
podają, że opactwo sulejowskie miało 
kilka kopiariuszy. W Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie, wśród szcząt
ków akt Sekretariatu Generalnego 
i Wydziału Wyznań Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
w Królestwie Polskim znajduje się uni
katowy egzemplarz sporządzony 
w drugiej połowie XVII i pierwszej poło
wie XVIII w. Kopiariusze te miały przede 
wszystkim znaczenie praktyczne i wy
korzystywane byty w licznych proce
sach sądowych jako dowód praw do 
konkretnych nieruchomości ziemskich. 
Trzeba tu zauważyć, że wiele z rzeko
mych przywilejów stanowiły oczywiste 
falsyfikaty, jak choćby przywilej loka
cyjny Kazimierza Sprawiedliwego 
z 1176 r. Częste wykorzystywanie i złe 
warunki przechowywania kopiariuszy 
poczyniły w nich duże spustoszenie - 
zniszczony papier, fragmentami mało 
czytelne pismo oraz plamy wilgoci są 
tego widomym przykładem.

Pierwszy wpis do Kopiarza wyko
nano w 1618 r., ostatni zaś na przeło
mie XVIII i XIX w. Do naszych czasów 
dotrwało 158 kart, zawierających 223 
dokumenty i fragment listu. Zaginęły 
karty z 34 dokumentami wymienionymi w in
deksie końcowym. Najprawdopodobniej 
przyczyn rozproszenia dokumentów tworzą
cych Kopiarz należy upatrywać w likwidacji 
klasztoru w 1819 r. i równoczesnym rozgra- 
bieniu miejscowej biblioteki oraz archiwum. 
Według jednej z hipotez Kopiarz Sulejowski 
zabrał autor słynnego Słownika języka pol
skiego Samuel Bogumił Linde, który w 1819 
r. odwiedzał zamykane klasztory, przeprowa
dzając kwerendę archiwaliów i księgozbioru, 
i przy okazji najciekawsze pozycje wywiózł 
do Warszawy. W stolicy znajdowało się wów
czas wielu amatorów bibliofilskich rarytasów, 
któryś z nich, nieznany z imienia i nazwiska, 
przywłaszczył sobie sulejowski zabytek. 
Przez cały XIX w. panowało milczenie w spra
wie cysterskich kopiarzy.

W bliżej nieokreślonych okolicznościach 
Kopiarz został odnaleziony w 1930 r. w Tarno
polu na Podolu. Takiej informacji udzielił prof. 
Witkowskiemu Michał Rawita-Witanowski, 
prezes piotrkowskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Najprawdo
podobniej, jak sugeruje obecny dyrektor 
piotrkowskiego Muzeum Marcin Gąsior, infor
mację o odnalezieniu Kopiarza uzyskał Rawi-

Wędrówki 
kopiarza

Strona Kopiarza Sulejowskiego zawierająca 
pierwszą wzmiankę o Piotrkowie

(ze zb. AP w Piotrkowie)

ta podczas podróży do Lwowa w 1931 r„ 
gdzie finalizował nabycie pieczęci staropol
skiego sądu ekstraordynaryjnego w Piotrko
wie. Osobą, z którą rozmawiał wówczas, był 
ksiądz Józefat Ostrowski. Niestety, nie pozna
my już okoliczności związanych z transakcją 
zakupu Kopiarza. Z polecenia profesora i za 
zgodą właściciela, tj. Muzeum Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego Oddział w Piotr
kowie, kodeks został powtórnie oprawiony 
w styczniu 1934 r. w Krakowie przez Jana Wy- 
żga (brązowa skóra ze złoconym napisem 
Kopiarz Sulejowski 1618). \N pierwszej chwili 
może dziwić, że nie wpisano go do inwenta-, 
rza muzealnego, tak jak i wielu innych warto
ściowych materiałów archiwalnych przecho
wywanych na Zamku (dyplomy królewskie). 
Nie wiadomo, czy taka praktyka była podyk
towana brakiem czasu, czy też innymi przy
czynami. Nigdy nie dowiemy się też, czy Ra- 
wita myślal o przekazaniu zbioru archiwaliów 
do archiwum państwowego.

Józef Mitkowski, przygotowujący pod ko
niec lat trzydziestych XX w. swoją rozprawę 
doktorską poświęconą historii sulejowskiego 
opactwa, korzystał z podstawowego źródła, 
jakim byt Kopiarz. Przypuszczalnie został on 
wypożyczony autorowi pracy na dłuższy 
czas. W okresie drugiej wojny światowej naj

wartościowsze zbiory muzealne prze
chowywali we własnych domach człon
kowie PTK, materiały archiwalne ukry
wał Rawita-Witanowski. Po wojnie mu
zea poniosły konsekwencje polityki pań
stwa zmierzającej do scalania materia
łów archiwalnych w archiwach państwo
wych. Sprawę przekazywania zbiorów 
regulowało porozumienie zawarte we 
wrześniu 1951 r. pomiędzy Departamen
tem Muzeów Ministerstwa Kultury i Sztu
ki i Naczelną Dyrekcją Archiwów Pań
stwowych. Na obszarze województwa 
łódzkiego wyboru obiektów, które miały 
trafić do podległych mu archiwów, 
przede wszystkim do Lodzi i Piotrkowa, 
dokonywał Roman Kaczmarek, dyrektor 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowe
go w Lodzi. W registraturach archiwum 
piotrkowskiego i muzeum nie odnalezio
no protokołu zdawczo-odbiorczego 
z przekazania Kopiarza Sulejowskiego. 
Nie ulega wątpliwości, że został on za
brany nagle, bez pisemnych formalno
ści. Powstał w ten sposób problem 
z określeniem daty tego wydarzenia. T. 
Kmiecińska i J. Kaczmarek, autorzy 
Przewodnika po Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim (1957 r.), pisali, że kodeks 
przechowywany byt w zbiorze akt staro
polskich Powiatowego Archiwum Pań
stwowego w Piotrkowie. Z zachowanej 
korespondencji wiadomo, że pewną 
część zbiorów archiwalnych muzeum 

przekazało 12 października 1951 r. Taką sa
mą datę nosi rewers podpisany przez dyrek
tora Kaczmarka, na który wypożyczył on Ko
piarz z archiwum piotrkowskiego do Lodzi.

Bardzo pogmatwane i niejasne są dalsze 
dzieje cennego zabytku. W latach pięćdzie
siątych XX w. szczęśliwie uniknął losu więk
szości archiwaliów pomuzealnych, które po 
krótkim pobycie w archiwum piotrkowskim 
oddawano do WAP w Lodzi. Jeszcze w 1960 
r. Kopiarz Sulejowski eksponowano na 
pierwszym miejscu wystawy zorganizowanej 
w salach archiwum z okazji dni Piotrkowa. 
W następnych latach, prawdopodobnie przy 
okazji mikrofilmowania, powtórnie trafił do 
Łodzi, gdzie został wpisany do księgi nabyt
ków. W 1967 r. wypożyczono go do Piotrko
wa na okolicznościową wystawę i już nigdy 
nie zwrócono. Formalnie sprawę własności 
peregrynującego zabytku uregulowano z ko
rzyścią dla Piotrkowa dopiero w lipcu 1994 r. 
Obecnie Kopiarz Sulejowski znajduje się 
w „Zbiorze szczątków akt kościelnych, klasz
tornych i związków wyznaniowych”, prze
chowywanym w Archiwum Państwowym 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Aleksy Piasta



Piotrkowskie 
kafle

1. Z motywem roślinnej wici 
z pierwszej ćwierci XVI w.
2. Z przedstawieniem dworzanina 
z pierwszej ćwierci XVI w.
3. Z przedstawieniem postaci 
zbrojnego strażnika
z drugiej ćwierci XVI w.
4. Z przedstawieniem lancknechta 
z drugiej ćwierci XVI w.
5. Z motywem stylizowanej roślinnej 
rozety z pierwszej potowy XVI w. 
(poniżej przekrój kafla)
6. Z herbem Królestwa Polskiego 
z potowy XVII w.
(artykut o kaflach na s. 30)

(rys. Błażej Muzolf)


