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Zamek w Piotrkowie Trubunalskim 
ma formę wieży o charakterze 
mieszkalno-obronnym.
Był siedzibą Jagiellonów,
odwiedzali go niemal wszyscy 
wielcy ludzie polskiego renesansu
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Z
ostał wybudowany we

wschodniej części miasta, na

przedmieściu zwanym

Wielką Wsią, na lewym

brzegu rzeki Strawy. Stanął

na kopcu ziemnym wzmocnionym sosno-

wymi balami i  otoczonym fosą. Inicjato-

rem budowy był król Zygmunt Stary. Re-

zydencja powstała prawdopodobnie w

miejscu wcześniejszego drewnianego

obiektu obronnego z XIII lub XIV wie-

ku, wymienianego w źródłach w 1510 ro-

ku. Wybudowano ją w latach 1512-1519

według projektu czołowego muratora do-

by Odrodzenia w Polsce, Benedykta zwa-

nego Sandomierzaninem (wcześniej kie-

rował przebudową zamku sandomierskie-

go, działał też we Wrocławiu). Zamek

przybrał znaną w średniowieczu formę

wieży o charakterze mieszkalno-obron-

nym, której nadano godną renesansu opra-

wę rezydencjonalną. Trzykondygnacyjną

budowlę z wysokim przyziemiem wybu-

dowano z cegły na planie zbliżonym do

kwadratu o wymiarach 18,45 x 20,25 m.

Przy obramieniu gotycko-renesansowych

otworów okiennych i bogatych portali wy-

korzystano ciosane kamienie. Posadzki

wykonano z czerwonego marmuru. 

Część parterowa pełniła funkcję gospo-

darczą, dwie wyższe kondygnacje miały

zaś charakter mieszkalno-rezydencjonal-

ny. Co ciekawe, każda następna kondy-

gnacja jest wyższa od poprzedniej.  Apar-

Dziś przed nami kolejne zamki znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. 
Tym razem wybieramy się do Piotrkowa Trybunalskiego, obejrzymy też zamek w Bykach, 
a najwytrwalsi mogą dotrzeć aż do Gorzkowic.

Królewski
Piotrków

Na przełomie XV i XVI wieku w Piotr-

kowie wybierani byli kolejni królowie Pol-

ski i obradował sejm. Szlachta domagała

się sprawiedliwości w Trybunale Koron-

nym, który przez 214 lat był najwyższym

sądem Rzeczpospolitej.  Z dawnych cza-

sów zachował się m.in. układ urbanistycz-

ny z wąskimi, krętymi uliczkami i zamek

królewski, który był rezydencją króla Zyg-

munta Starego. 

Dzieje pisane Piotrkowa sięgają XIII stulecia. W 1217 roku, jak podaje najstarsze

znane nam źródło dotyczące miasta, Piotrków był osadą stanowiącą ośrodek dóbr

monarszych. Był jednym z najdynamiczniej rozwijających się punktów osadniczych

w tej części kraju, dogodnie położny przy szlakach łączących Wielkopolskę z

Małopolską. W 1313 roku wymieniany jest już jako miasto. Przyjmuje się, że prawa

miejskie otrzymał w końcu XIII wieku. W 1404 roku król Władysław Jagiełło

wydając nowy przywilej lokacyjny,  nadał mu prawo magdeburskie. Piotrków jest

także kolebką polskiego parlamentaryzmu.

Najpierw 
trochę historii…

Zamek

11 ZDARZYŁO SIĘ
W PIOTRKOWIE

1  Nie wiadomo 
kiedy Piotrków 
otrzymał prawa

miejskie. 
Najdawniejsza

wzmianka 
o miejskim

charakterze osiedla
pojawia się 

w dokumencie
księcia 

Władysława 
Łokietka 

z 1313 roku.

1 W 1493 roku 
w Piotrkowie

ukształtował się
organ władzy

ustawodawczej 
w Polsce

- dwuizbowy
parlament.

1  W latach 
1406-1492

Piotrków 
był miejscem 

58 zgromadzeń
i zjazdów

rycerstwa,od 1493
do 1567 r. 

- 38 sesji sejmu
dwuizbowego 

oraz 29 synodów
biskupich.

DONŻON
- obronna średniowieczna siedziba 

feudała łącząca zarówno cechy mieszkalne,
jak i obronne. Górując nad okolicą 
była symbolem potęgi właściciela.

Zamek w Piotrkowie ma formę donżonu

Widok na Piotrków Trybunalski,w zbiorach muzeum 
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tament królewski położny na pierwszym

piętrze składał się z sali, izby i sieni re-

prezentacyjnej. Na najwyższej kondygna-

cji znajdowała się sala „palatium-stubam

superiorem”. Obradował w niej senat pod

przewodnictwem króla. 

Jak podkreśla znawca tematu Leszek

Kajzer, opisywana realizacja budowlana

„ożywiła w Polsce modę na wznoszenie

domów wieżowych i ukształtowała typo-

wy dla XVI stulecia model murowanych

dworów szlacheckich”. 

Donżon pałacowy w Piotrkowie, co

warto zaznaczyć, był najwcześniejszą

wielką inwestycją Zygmunta Starego w

centralnej Polsce. Po śmierci fundatora

budowli jedynym częstym gościem po-

została wdowa - królowa Bona. 

Dziedzic domeny jagiellońskiej Zyg-

munt August upodobał sobie drewniany

dwór na Bugaju położony w lesie, odda-

lony o kilka kilometrów od centrum Piotr-

kowa (obecnie w granicach administra-

cyjnych miasta, w tym miejscu teraz jest

zalew). Stamtąd król przyjeżdżał na ob-

rady parlamentu. 

W miarę upływu lat zamek w Piotrko-

wie coraz rzadziej służył władcom Pol-

ski. Kres jego świetności nastał wraz z

wojną polsko-szwedzką, podczas której

oddziały szwedzkie w 1657 roku zdoby-

ły go. Obiekt znacznie ucierpiał w wyni-

ku wojen, co było przyczyną obniżenia

go o jedną kondygnację. W 1670 roku

staraniem starosty Michała Warszyckie-

go zamek odbudowano nadając mu no-

wy wystrój architektoniczny. Okna i

drzwi ozdobiono bogatym barokowym

detalem. Na szczególną uwagę zasługi-

wały piaskowcowe obramienia okien w

najwyższej kondygnacji. Na szczycie da-

chu umieszczono orła, trzymającego w

dziobie literę „M”, nawiązującą do imie-

nia panującego - Michała Korybuta Wi-

śniowieckiego. Mimo odbudowy obiekt

na zawsze stracił na znaczeniu na mapie

monarszych rezydencji w Polsce. Przez

wiele lat  - choć parter był siedzibą urzę-

du i sądu grodzkiego - wyższe piętra świe-

ciły pustkami.

W 1826 roku powstał plan rekonstruk-

cji zamku i urządzenia go na mieszkania

i biuro komisarza obwodu. Brano też pod

uwagę wyburzenie budynku. Zasypano

fosę, usunięto z dachu orła, stopniowo de-

wastowano wnętrze, pożar dopełnił klę-

ski. W 1869 roku budynek obniżono o

najwyższą kondygnację, ściosano gzym-

sy i dawny zamek królewski przekształ-

cono w wojskową cerkiew. Była tu rów-

nież kancelaria i... piekarnia.

Tuż po odzyskaniu przez Polskę nie-

podległości w gotycko-renesansowym

zamku utworzono muzeum. Zaczęto też

prace rekonstrukcyjne. W latach 1964-

1972, podczas generalnego remontu od-

budowano piętro, nakryto czterospado-

wym dachem i odtworzono kamieniar-

kę okienną. Obecnie zamek jest ponow-

nie siedzibą muzeum. 

W piotrkowskim muzeum jest pięć sta-

łych ekspozycji, gdzie prezentowana jest

m.in. prehistoria ziemi piotrkowskiej,

dzieje miasta i zamku, wnętrza renesan-

sowe i barokowe, a przede wszystkim

broń biała i palna. 

Warto zwrócić uwagę na ciekawe - ana-

logiczne do wawelskich - portale i obra-

mienia okienne. Łączą one elementy go-

tyckie i renesansowe. Na pierwszym pię-

trze są barokowe odrzwia z figurą w

kształcie litery W - to herb starosty Mi-

chała Warszyckiego, miecznika koronne-

go, który odbudował zamek w Piotrko-

wie po potopie szwedzkim.  Kartusze z

jego herbem znajdują się także nad okna-

mi pierwszego piętra. Niedawno odno-

wiony został też kartusz Baltazara Wilk-

szyckiego, kanonika poznańskiego, pro-

boszcza piotrkowskiego, trzykrotnego

prezydenta Trybunału Koronnego. 

11 ZDARZYŁO SIĘ
W PIOTRKOWIE

1  W zamku
piotrkowskim bywali
najwybitniejsi ludzie

polskiego
Odrodzenia,
m.in. Mikołaj

Kopernik, Andrzej
Frycz Modrzewski,
Jan Kochanowski i

Mikołaj Rej.

1  Na miejscowych
sejmach szlachta

niejednokrotnie
decydowała 

o wyborze polskiego
monarchy: 

w 1438 roku królem
obrano Władysława

Warneńczyka,
w 1447 roku 
- Kazimierza

Jagiellończyka,
w 1492 roku

- Jana Olbrachta,
w 1501 roku
- Aleksandra

Jagiellończyka,
w 1506 roku
- Zygmunta I

Starego,
a w 1529 roku 

- Zygmunta II
Augusta. 

1  W latach 
1578-1792

Piotrków
był siedzibą

Trybunału
Koronnego.

Orzeł na
elewacji zamku

w Piotrkowie
pojawił się 

po 1918 roku

KARTUSZ,
z francuskiego słowa

cartouche,
to stosowane

najczęściej 
w architekturze

ozdobne obramienia 
rodowego herbu czy

monogramu. 
Był umieszczany

bardzo często 
na elewacjach,
nad odrzwiami 

czy oknami.

Herb rodowy Michała Warszyckiego,a niżej Baltazara Wilkszyckiego
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Zbrojownia

W zbiorach piotrkowskiego muzeum

jest wiele ciekawych eksponatów, inte-

resujących zwłaszcza dla miłośników

broni.

Najcenniejszy to miecz krzyżacki z

okresu bitwy pod Grunwaldem. Został

okopany pod Wolborzem. Ma długą

głownię (85 cm) mocno się zwężającą.

Miecz dwuręczny, ciężki, ma aż 1,8 m

długości. Był używany w XVI wieku

przez tzw. lancknechtów - regiment nie-

mieckiej piechoty zaciężnej.

Miecz katowski, krótszy, miał poniżej

metra. Był przechowywany w magistra-

cie miasta Piotrkowa. Służył do wykony-

wania wyroków wydawanych przez

Trybunał Koronny w Piotrkowie.

W zbiorowni jest też fragment orygi-

nalnej armaty z murów miejskich miasta

Piotrkowa i armatka wiwatówka.

Koniecznie trzeba też zobaczyć prze-

piękną szablę wschodnią z bogato zdo-

bioną rękojeścią z kotem.

Dla zainteresowanych także lance uży-

wane w polskiej kawalerii 1918-1939, ka-

rabin polski, arkebuz z zamkiem koło-

wym, pistolety z okresu II wojny świato-

wej i rewolwery rodem z westernów.

W innej części muzeum bez wątpienia

na uwagę zasługuje poczet królów i ksią-

żąt polskich anonimowego autora z dru-

giej połowy XVIII wieku. 

Cykl ten dokładnie sto lat temu trafił do

zbiorów Muzeum Narodowego w War-

szawie jako dar Cypriana Lachnickiego,

znanego zbieracza dzieł sztuki. Ale w ko-

lekcji było już  tylko 38 spośród 55 por-

tretów królów. Nie było wszystkich kró-

lów legendarnych, a także kilku władców

średniowiecznych, w tym tak znanych,

jak Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywo-

usty czy Władysław Łokietek. Jak pod-

kreślają specjaliści, poczet królewski

grzeszy schematyzmem i ahistoryczno-

ścią (niemal wszyscy władcy są do siebie

bardzo podobni, nawet król-kobieta), jed-

nak autor utrzymał go w konwencji pol-

skiego sarmatyzmu i jest to ciekawy przy-

kład malarstwa tego typu.

Malarz rozbudował poczet o szereg

władców legendarnych, uzupełnia portre-

ty napisami i komentarzami, nie są one

pozbawione pomyłek i ewidentnych błę-

dów. Z tegoż to wątpliwego źródła do-

wiadujemy się, że krół Leszek I zwycię-

żył Hunów, a żoną Popiela była… Mes-

salina! Ale zobaczyć warto.

Po Piotrkowie warto się powłóczyć,

zwłaszcza w weekend albo wakacyjną

niedzielę, gdy miasto pustoszeje, a na ryn-

ku trybunalskim panuje niezwykła senna

atmosfera. Centrum zostało w ostatnich

latach odnowione, wiele budynków od-

zyskało urodę - pięknie wygląda choćby

gmach sądu przy ul. Słowackiego - ale

sporo jeszcze jest do zrobienia. 

Rynek Trybunalski jest bardzo kame-

ralny (50 x 63 m). Z każdego narożnika

wychodzą po dwie ulice, przy których

mieściły się warsztaty rzemieślnicze (stąd

nazwy, m.in. ul. Szewska).

Ratusz, który pierwotnie stał na środku

rynku i od końca XVI w. był siedzibą try-

bunału, został zburzony w 1868 r. i roze-

brany. Obecnie odkopano jego funda-

menty i mają być eksponowane dla tury-

stów.  Warto przypomnieć, że zawsze

przed obradami trybunału odbywało się

nabożeństwo w kościele farnym. Potem

uroczyście przenoszono obraz Matki Bo-

skiej Trybunalskiej  do ratusza i umiesz-

czano go w kaplicy. Obecnie dzieło moż-

na oglądać w ołtarzu głównym kościoła

pw. św. Franciszka Ksawerego, gdzie

znajduje się od 1829 r. 

Kościoły i klasztory

W końcu XVII wieku pojawili się w

Piotrkowie jezuici, wybudowali swój

klasztor i kolegia. Dzięki nim miasto za-

słynęło jako prężny chrześcijański ośro-

dek uczelniany. Dawne kolegium jezuic-

kie to nadal  szkoła (I LO im. Bolesława

Chrobrego), a przepiękny kościół św.

Franciszka Ksawerego jest najcenniej-

szym elementem zespołu klasztornego.

Został zaprojektowany w stylu baroko-

wym przez Delamarsa i stanął w latach

1701-1727. Południową ścianę ma wspar-

GDZIE ODPOCZĄĆ?

Na rynku można zjeść „U Dunina”
albo napić się czekolady w kawiarni

„Ormianin”. To bardzo przyjemne
miejsce. W menu są też małże 

po prowansalsku,wędzony łosoś,
polędwica wołowa z rusztu, a na deser

można zamówić tiramisu.

1  W Muzeum
w Piotrkowie

Trybunalskim 
są m.in. przedmioty 

Sądu Cechowego 
do wymierzania kar. 
Baty były nazywane

w dawnej Polsce   
„dobrym 

obyczajem”.

Kafel z herbem 
z piotrkowskiej ekspozycji

Poczet królów polskich w piotrkowskim zamku

Tak wyglądał ratusz piotrkowski,
który był siedzibą trybunału

Po lewej szabla wschodnia, po prawej miecz z pozłacaną 
rękojeścią służący do ceremoniału rycerskiego
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tą fragmentem dawnych murów miej-

skich. Fasadę skierowaną na północ, w

stronę rynku. Ma bogate barokowe wypo-

sażenie. Na uwagę zasługuje choćby

XVIII-wieczna ambona i polichromie wy-

konane przez Andrzeja Ahorna.

Ulicą Pijarską dochodzi się do kościoła

farnego pw. św. Jakuba. Stanął tu przed

1400 rokiem i w latach 1456-1628 był

miejscem kościelnych synodów.  Na

uwagę zasługuje ołtarz główny z obra-

zem Zaśnięcia Matki Boskiej. Został on

sprowadzony do Piotrkowa przez królo-

wą Bonę.

Warto pospacerować i pozwiedzać

wnętrza kościołów, w których jest wiele

pięknych detali. Do dziś w niedzielę mo-

dlitwy z jednej świątyni słychać w sąsied-

nich. 

Bez szwanku przetrwała również XIX-

-wieczna cerkiew pod wezwaniem

Wszystkich Świętych (ul. Słowackiego)

zbudowana w latach 1844-1847 - świa-

dectwo czasów, gdy Piotrków był siedzi-

bą carskich urzędników. W niedzielę od-

bywają się tam nabożeństwa i wtedy moż-

na obejrzeć wnętrze.

Na rogu ul. Łaziennej-Mokrej i Szew-

skiej jest kamienica, w której według

miejscowej legendy królowa Bona ukry-

wałą swoje skarby i tu napadli ją zbójcy.

Zachowały się sklepienia kolebkowe z lu-

netami i bogata dekoracja.

JUDAICA
Piotrków to tradycyjnie ważne skupisko ludno-
ści żydowskiej. Do II wojny światowej Żydzi sta-
nowili w Piotrkowie wysoki odsetek mieszkań-
ców. W 1939 roku naziści utworzyli tu pierwsze
na ziemiach polskich getto, zlikwidowane w
1942, a ostatecznie wiosną 1943 roku. Pozo-
stałością wielokulturowej przeszłości miasta
jest m.in. piękna synagoga z 1791 roku (ul. Je-
rozolimska 29, róg ul. Wojska Polskiego),w któ-
rej dziś mieści się biblioteka. 
Obok jest gmach dawnej szkoły żydowskiej
wzniesiony w 1765 roku przez Herna Piotrkowe-
ra. Kiedyś na parterze była szkoła,na piętrze po-
mieszczenia sądu rabinicznego. Tam właśnie
przetrwał fragment ciekawej polichromii z lwami
podtrzymującymi tablice z przykazaniami Mojże-
sza. Dziś prawie w ogóle nie ma dostępu do te-
go niezwykłego malowidła. Dzięki życzliwości bi-
bliotekarzy dzieło można oglądać w godzinach
otwarcia czytelni. 
Wiele piotrkowskich zabytków jest dobrze ozna-
kowanych specjalnymi tablicami,niekiedy w róż-
nych językach. Część tablic ufundowała rodzina
Dessau, potomkowie piotrkowskiej rodziny ży-
dowskiej. Informacje w pięciu językach (hebraj-
skim i w jidisz,ale też po polsku,angielsku i nie-
miecku) wiszą m.in. na placu Czarnieckiego, w
miejscu gdzie było getto czy na wejściu na żydow-
ski cmentarz przy ul. Spacerowej 95. To jedna z
najpiękniejszych i najstarszych w naszym regio-
nie zachowanych żydowskich nekropolii. Naj-
starsze groby pochodzą z końca XVIII wieku.

FARA,
albo kościół farny,najważniejszy kościół

miasta, zazwyczaj najstarszy 
i stojący najbliżej rynku. 

MATKA BOSKA TRYBUNALSKA 

Maryja Trybunalska jest patronką pol-
skich parlamentarzystów. Obraz był za-
mówiony w Rzymie przez cudownie ocalo-
nego od śmierci kapłana. Został namalo-
wany przez włoskiego artystę i jest kopią
jednego z rzymskich wizerunków Maryi z
Dzieciątkiem, znanej jako Matka Pocie-
szenia. Wiadomo, że już w 1580 roku ob-
raz został ofiarowany Trybunałowi Koron-
nemu, który mieścił się w Piotrkowie. Na
czas obrad trybunału był przenoszony z
kościoła farnego pw. św. Jakuba do kapli-
cy sądowej mieszczącej się w nieistnieją-
cym dziś ratuszu. Gdy Polska straciła nie-
podległość a trybunał został zniesiony,
obraz zamknięto w archiwum. Dopiero w
1829 roku został przeniesiony do kościo-
ła pw. św. Franciszka Ksawerego, gdzie
znajduje się do dziś. 
Tradycja przypisuje mu cudowne właściwo-
ści. W 1732 r. Matka Boża Trybunalska
miała nawet uchronić miasto przed poża-
rem. 

Filmowy Piotrków

W 1997 roku w Piotrkowie realizowany

był film Petera Kassovitza „Jakub kłamca”

z Robinem Williamsem w roli głównej. Zdję-

cia kręcono w miejscach, które od kilkudzie-

sięciu lat nie zmieniły wyglądu. Scenę fina-

łową kręcono na rynku, inne partie scenariu-

sza w przejściu między placem Czarnieckie-

go a rynkiem, we wnętrzu kamienicy przy

Rynku Trybunalskim 2. Kiedy Robin Wil-

liams pierwszy raz pojawił się w Piotrkowie,

rozejrzał się wokoło i pochwalił scenografię.

Był zdumiony, kiedy dowiedział się, że to

autentyczna sceneria. 

W Piotrkowie kręcone były też m.in. „Sy-

zyfowe prace”, „Przedwiośnie”, „Uprowa-

dzenie Agaty” (w starym areszcie śledczym

przy ul. Wojska Polskiego i na dworcu), „Va

Bank” (ul. Sieradzka, pl. Kościuszki), „Ewa

chce spać”. I nie tylko…

1  Pierwsza
udokumentowa-

na  informacja
o ludności
żydowskiej 

w Piotrkowie
pochodzi z
przywileju
Zygmunta

Augusta
wydanego
w Lublinie 
w 1569 r.

1  W 1679  
na podstawie

przywileju Jana
III Sobieskiego

Żydzi
piotrkowscy

zbudowali 
na terenie

Wielkiej Wsi
bożnicę
i założyli

cmentarz

1  Złote korony,
które w 2004
roku poświęcił
Jan Paweł II,
zostały
zaprojektowane
przez łódzkich
artystów Annę
i Tomasza
Ostaszewskich
i wykonane z
14-karatowego
złota przez
łódzkich
złotników
Eugeniusza
Materę
i Andrzeja
Romana. 
Obraz ozdobił
nimi Ojciec
Święty
Benedykt XVI
podczas
pielgrzymki 
w Polsce. 

Malowidło w gmachu dawnej  
szkoły żydowskiej,widoczne 
ślady po kulach z czasów 
II wojny światowej

Cmentarz żydowski

Dawna synagoga,dziś biblioteka
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Drugi zamek, który mamy

na naszej trasie, to Byki.

Znajduje się przy ul.

Kasztelańskiej 9, w po-

bliżu tak zwanej „starej

trasy”, łączącej Piotrków z Łodzią (dro-

ga krajowa nr 91). Dziś trudno zauważyć

budynki schowane za drzewami, nie ma

też żadnej informacji dla turystów. Skrę-

camy za wiaduktem w prawo, a potem

już powinniśmy zobaczyć czerwoną da-

chówkę. Wjeżdżamy na teren parku na-

leżącego do Wojewódzkiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego. 

W XV-XVI wieku Byki stanowiły cen-

trum kilkuwioskowego klucza dóbr ro-

dziny Bykowskich.

Obiekt często występuje w literaturze

przedmiotu jako późnogotycki zamek z

czterema wieżami. Badacz miejsca Mie-

czysław Pracuta pisze jednak, że to

„późnorenesansowy pałac”, co wydaje

się trafniejsze ze względu na układ za-

łożenia. Położony malowniczo w du-

żym parku z zabytkowym drzewosta-

nem obiekt jest jednopiętrową budow-

lą murowaną, wzniesioną na planie wy-

dłużonego prostokąta. W części środ-

kowej ma dwupiętrowy bardzo charak-

terystyczny ryzalit bramny oraz dwie

trójkondygnacyjne wieże - baszty. Jed-

na z baszt jest położona w południowo-

-wschodnim narożniku budowli. Druga

w północno-wschodnim. Dołem jest

prostokątna, w górnej kondygnacji sze-

ścioboczna. 

Najstarszym elementem budowli po-

chodzącym z wcześniejszego zamku By-

kowskich z XV wieku bądź z początku

XVI wieku jest wspomniana wcześniej

centralnie umieszczona w bryle zamku

wieża - baszta bramna o wymiarach 7x12

m oraz budynek położony na południe

od niej. Ich powstanie przypisuje się in-

westycjom budowlanym wojewody sie-

radzkiego Stanisława Bykowskiego. 

Na szczególną uwagę zasługują wspa-

niałe renesansowe portale oraz obramie-

nia okien w części środkowej dawnej

baszty, ryzalitu oraz wejścia od półno-

cy w pobliżu baszty północno-wchod-

niej. Za kluczową datę przekształcenia

zamku w pałac uważa się rok 1604.

W jednej z baszt w 1693 roku urządzo-

no kaplicę zamkową, którą jeszcze w

1821 roku zwiedzał poeta Julian Ursyn

Niemcewicz. Niestety nie zachowała się

do dzisiaj. Już w XVII wieku zamek po-

padł w ruinę. Po 1705 roku właściciela-

mi Byków byli Wężykowie, potem Je-

ziorańscy. W 1847 roku ci ostatni odbu-

dowali obiekt. W czasie pierwszej woj-

ny światowej zajęli go żołnierze niemiec-

cy, niszcząc wnętrza pierwszego piętra.

Podczas wojny 1939-1945 uległa zawa-

leniu północna część założenia. Na prze-

łomie lat 50. i 60. w zamku przeprowa-

dzono remont. Zmieniono wtedy wygląd

wnętrz, a użytkownikiem stała się szko-

ła rolnicza. Od 1989 roku obiekt jest w

zarządzie Wojewódzkiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego. W północnej basz-

cie jeszcze mieszkają dwie rodziny.

– Ostatni właściciel, Maksymilian

Czarnecki, przekazał dobrowolnie pań-

stwu pałacową posiadłość z zaznacze-

niem, że ma być przeznaczona na oświa-

tę rolniczą - mówi Karol Szewczyk, kie-

rownik ośrodka. Od lat organizowane są

tam szkolenia dla rolników, m.in. z za-

kresu technologii żywności, uprawy ro-

ślin, wejścia do Unii Europejskiej. Przy-

gotowywane są też wystawy rolnicze, na

sierpniową zjeżdżają do Byków rolnicy

z całej Polski, a park przekształca się w

tętniące życiem miasteczko.

W tygodniu można zajrzeć do wnę-

trza zamku (ośrodek pracuje  w godz.

7-15). Dla turystów przygotowano na-

wet okolicznościową pieczątkę z wize-

runkiem obiektu. Ale prawdę mówiąc

właściwie nie ma tam co oglądać, prze-

trwały tylko we fragmentach drewnia-

ne stropy. Lepiej bliżej przyjrzeć się de-

talom renesansowej kamieniarki.

Zamek albo pałac w Bykach

Zamek w Bykach,widok od strony wschodniej

1  Byki to dawna
wieś szlachecka
pojawiająca się 

w źródłach 
po raz pierwszy 

w 1454 roku, jako
własność rycerska.

Wspaniała
renesansowa

rezydencja
szlachecka rodziny
Bykowskich herbu
Gryf o przydomku

Jaxa zachowała się
na skraju dawnej
osady. Obecnie 

to jedno z osiedli
Piotrkowa

Trybunalskiego. Gryf był herbem Bykowskich 

Pięknie zdobione
drzwi wejściowe

od strony
zachodniej
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Zamek w Bykach jest murowany z ce-

gły i otynkowany. Jest zwrócony fron-

tem ku wschodowi, ale obecnie głów-

ne wejście znajduje się od strony za-

chodniej. 

W środkowej części budynku jest

dwukondygnacyjny ryzalit bramny, któ-

ry  nazywany jest też wieżą. W części

przyziemnej znajduje się brama prze-

jazdowa, bardzo bogato zdobiona orna-

mentyką późnorenesansową  po obu

stronach elewacji. Od zachodu są bonio-

wane półkolumny, ornamenty roślinne,

a także ciekawy maszkaron. 

Na prawo od bramy, w części zachod-

niej, drzwi również mają ciekawą deko-

rację architektoniczną. Archiwoltę, czyli

profilowane lico arkady zamykającej por-

tal, zdobi gruby ornament roślinny. Są tam

również gałązki kwiatów, a w zwieńcze-

niu trójkątny fronton przerwany kolumien-

ką z liśćmi i owocami winogron, są nawet

szyszki  na postumentach. Otwór drzwio-

wy na lewo od bramy ma typowe renesan-

sowe zdobienia roślinne. W zwieńczeniu

jest kartusz herbowy z kulą zakończoną

szpicem.

W północnej części budynku jest basz-

ta, która ma przyporę i otwory strzelni-

cze. Być może to pozostałość dawnej

warowni. 

Dawno temu w Gorzkowicach...

Julian Ursyn
Niemcewicz 

bawił w Bykach
w 1821 roku 

i w swoich
Podróżach napisał:
„Zamek był niegdyś

otoczony murem
ze strzelnicami,

cztery wieże 
strzegły go,

jedna tylko została”.
On właśnie widział
„na modrzewiowej
belce” datę 1604,
która jest związana

z przebudową
zamku.

Znalazła się też 
na pamiątkowej

pieczątce,
którą można 

dostać odwiedzając
zamkowe wnętrza.

OBRAMIENIA

Obramienia okien są również bardzo
ozdobne, zwieńczone fryzem i gzymsem.

Są na nich m.in. kute napisy łacińskie: In-
telligens guberna,oss debit, Virtuti omnia

parent, Ti non favo,ornamenty geome-
tryczne,a także kartusze z herbem Gryf.

Kto ma jeszcze siłę i ochotę, może się

wybrać  jeszcze dalej na południe. 

28 km od Piotrkowa Trybunalskiego,

przy trasie łączącej Kamieńsk z Ręcz-

nem, zachował się relikt założenia zam-

kowego w Gorzkowicach. Usytuowany

jest na południowo-wschodnim skraju

wsi, około 350 metrów od centrum, po

zachodniej stronie drogi do Plucic. 

Po raz pierwszy Gorzkowice odnoto-

wano w źródłach w 1335 roku. Ówcze-

śnie były określane jako własność ry-

cerska. W 1494 roku staraniem właści-

ciela Mikołaja z Kurozwęk, zwanego

Lubelczykiem albo Wrzodem, kaszte-

lana sieradzkiego, za zgodą króla Jana

Olbrachta osadzie nadano prawa miej-

skie, przenosząc mieszkańców z prawa

polskiego na magdeburskie. Niestety

wkrótce była to znowu wieś. Od drugiej

połowy XVI stulecia aż do 1725 roku

Gorzkowice pozostawały we władaniu

rodziny Koniecpolskich, a następnie

Walewskich. Tym pierwszym przypisu-

je się w pierwszej połowie XVII stule-

cia inicjatywę budowlaną miejscowej

fortalicji. Jak wynika z dotychczaso-

wych badań, prawdopodobnie jednak ni-

gdy jej nie ukończono.

Zamierzeniem ówczesnych właścicie-

li było wybudowanie niewielkiej rezy-

dencji możnowładczej, wzorowanej na

modnych ówcześnie w Europie Zachod-

niej założeniach typu „pallazzo in for-

teca”. Budowle te łączyły formę nowo-

żytnej rezydencji z funkcją obronną.

Przy wznoszeniu obiektu wykorzysta-

no fragment naturalnego garbu okolo-

nego korytem rzeki Prutki. Powstałe za-

łożenie o wymiarach 125 x 95 m i 

105 x 65 m, przypomina wydłużony

prostokąt. Nie ma śladów murów. Nie

wiadomo, czy obiekt był kiedyś za-

mieszkały. Ale sąsiadujący z nim staw

może być pozostałością dawnej fosy.

Po tym interesującym z punktu archi-

tektonicznego założeniu, jedynym tego

typu na terenie obecnego województwa

łódzkiego, pozostał jedynie nasyp ziem-

ny o wymiarach około 120 x 90 m.

Ryzalit w części wschodniej w zamku w Bykach

Dekoracja wokół okien 
w elewacji wschodniej

RYZALIT
część budowli wysunięta 

na całej wysokości przed jej czoło.
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Zamek i Muzeum 
w Piotrkowie 
(plac Zamkowy 4) 
można zwiedzać codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków 
i dni poświątecznych: 
wtorek w godz. 10-17,
środa, czwartek,piątek
i niedziela 
w godz. 10-15,
sobota - godz. 10-16. 
Bilet normalny - 2 zł,
ulgowy - 1 zł! 
Oprowadzanie 
z przewodnikiem zaledwie 5 zł.

wwwwww..mmuuzzeeuumm..oomm..ppll
ee--mmaaiill::mmuuzzeeuumm@@ppoosstt..ppll

tteell..  00  4444  664466  5522  7722

Dziękujemy za pomoc 

Panom 

Marcinowi Gąsiorowi,

Jackowi Ziętkowi 

i Tomaszowi Biegańskiemu 

z Muzeum 

w Piotrkowie Trybunalskim
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Dlaczego Piotrków
nazwano

Trybunalskim? Słowo
„trybunał” oznacza
kolegium sądowe,
sąd o specjalnych

kompetencjach
lub o szczególnym

znaczeniu. 
W dawnej

Rzeczpospolitej 
był to najwyższy sąd

apelacyjny szlachecki,
do którego

odwoływano się 
od sądów ziemskich

i grodzkich.
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www.piotrkow.pl
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