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WSTĘP
Piotrków Trybunalski zalicza się do miast o niezwykle 
bogatej historii. Na przestrzeni swych dziejów niejed-
nokrotnie był miejscem ważnych wydarzeń i  proce-
sów wykraczających daleko poza ramy regionalne. 
Nie zatracił jednak własnej wyjątkowości i tożsamości, 
a  jego mieszkańcy mogą przekonać się o  tym obcując 
z historią swej „małej ojczyzny” niemal każdego dnia. 
Doskonałą okazją do rozważań i refleksji nad dziejami 
miasta i żyjących w nim mieszkańców jest przypadający 
w  2017 roku Jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunal-
skiego. Wiąże się on z najstarszym, zachowanym do cza-
sów obecnych zapisem dotyczącym nazwy dzisiejsze-
go miasta. Zapis ten – Petrecove – uwieczniony został 
na kartach Kopiarza Sulejowskiego, będącego księgą za-
wierającą odpisy przywilejów i nadań dla Klasztoru Cy-
stersów w Sulejowie. Księga ta, pomimo zawiłej historii 
jaka miała miejsce na przestrzeni dziejów, przechowy-
wana jest  obecnie w  zasobie Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim1. To właśnie w niej zawarto 
zapis związany z  funkcjonowaniem sądu działającego 
pod  patronatem księcia Leszka Białego, który w  1217 
roku rozpatrywał spór pomiędzy sulejowskimi zakon-
nikami a  chłopami-przypisańcami. Mimo iż  Kopiarz 
Sulejowski pochodzi z początków wieku XVII, widnie-
jący w nim łaciński zapis dotyczy XIII stulecia, będąc 
kanwą wspominanych obchodów, choć dzieje osadni-
ctwa w Piotrkowie niewątpliwie sięgają wcześniejszych 
stuleci.

Idea opracowania przekazywanego niniejszym 
do rąk Czytelników wydawnictwa, zrodziła się jeszcze 
w 2016 roku. Szeroko zakrojona kwerenda archiwalna, 
wybór i opracowanie ponad dwustu dokumentów, map, 
fotografii i plakatów, jak również sporządzenie opisów 
historycznych pozwoliły na  przygotowanie prezento-
wanej Państwu książki. Realizacja tego przedsięwzięcia 
nie byłaby możliwa również bez wsparcia ze strony Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona od-
biorców. Są nimi nie tylko rodowici piotrkowianie, lecz 
także wszyscy ci, którzy z naszym miastem zetknęli się 
na  swojej drodze życia. Archiwalne dokumenty będą-
ce źródłami historycznymi, pozwalają lepiej i  pełniej 
poznać dzieje miasta, które często mało znane zaciera-
ją się w pamięci potomnych. Nie  tylko bowiem infor-
mują, lecz nierzadko również inspirują do  własnych 

poszukiwań i badań, prowadzonych przez kolejne po-
kolenia wszystkich zainteresowanych. Źródła archiwal-
ne są również cennym surowcem w pracy dydaktycznej. 
Prezentowane na  lekcjach historii pozwalają na wczu-
cie się w  klimat omawianych wydarzeń, czy minionej 
epoki. Młodsi i starsi, zawodowi historycy lub pasjona-
ci regionalnych dziejów, czy też osoby zainteresowane 
historią Polski – wszyscy oni odnaleźć mogą na  kar-
tach niniejszego albumu treści interesujące i potrzebne 
do poznania własnej tożsamości.

Wszystkie materiały archiwalne, których odwzoro-
wania po uprzedniej ich digitalizacji znajdują się na ko-
lejnych stronicach tego niezwykle bogato ilustrowanego 
wydawnictwa pochodzą z zasobu Archiwum Państwo-
wego w  Piotrkowie Trybunalskim. Warto zaznaczyć, 
iż w naszym zasobie zgodnie ze  stanem z końca 2016 
roku znajduje się (łącznie z Oddziałem w Tomaszowie 
Mazowieckim) ponad 5 700 metrów bieżących doku-
mentacji, zawartej w  1 937 zespołach archiwalnych. 
Jest to ponad 411 000 jednostek archiwalnych – teczek, 
poszytów, ksiąg, map, fotografii, plakatów oraz innych 
rodzajów i typów dokumentacji, stanowiących bezcen-
ne bogactwo minionej już przeszłości. Pomimo tego, 
że  materiały te  pochodzą głównie z  XIX i  XX wieku, 
nie brak wśród nich o wiele bardziej wiekowych świa-
dectw historii. Można powiedzieć iż  zasób Archiwum 
Państwowego w  Piotrkowie Trybunalskim jest  równie 
bogaty jak dzieje miasta, w którym ma swoją siedzibę.

Mnogość zagadnień i wydarzeń historycznych w ze-
stawieniu z  przytoczonymi powyżej liczbami ukazuje 
trud, jaki wiązał się z wytypowaniem zaledwie dwustu 
prezentowanych w naszym albumie materiałów archi-
walnych. Intencją autora było nie tylko przygotowanie 
edycji źródłowej ukazującej administracyjne dzieje 
Piotrkowa. Opowieść tą  postanowiono snuć również 
w  kontekście dziejów zwykłych mieszkańców „Trybu-
nalskiego Grodu”. Stąd też kolejne dokumenty ukazują 
podjęty temat w  szerszym zakresie historii miasta – 
m.in. zagadnień dziejów edukacji i  kultury, życia co-
dziennego, gospodarki, wojskowości, etc. Analiza tych 
źródeł jest zatem również formą historyczno-archiwal-
nego zaproszenia Czytelników do  własnych poszuki-
wań i odbywania swoistych „podróży w czasie”.

Albumowa część książki poprzedzona jest  roz-
działami, które mają na  celu podkreślenie wartości 
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informacyjnej publikowanych archiwaliów, jak również 
wprowadzenie Czytelników w  problematykę histo-
rii Piotrkowa oraz możliwości kwerend archiwalnych 
w  tym zakresie. Dzieje miasta w  ujęciu całościowym 
podjęte zostały uprzednio m.in. na  kartach wydanej 
przed laty monografii Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego2. 
Wycinkowo zaś – zarówno tematycznie jak i chronolo-
gicznie – podejmowane były przez wielu historyków, 
czego przykładem są choćby powstałe w ubiegłych la-
tach zestawienia bibliograficzne3, jak i  prace publiko-
wane w  ramach piotrkowskiego cyklu wydawniczego 
„Biblioteka – Piotrków 800”4. Swoją monografię posia-
da również Archiwum Państwowe w  Piotrkowie Try-
bunalskim5, zaś  jego zasób6 niejednokrotnie był pod-
stawą licznych prac źródłoznawczych7 i  edycji źródeł 
historycznych8. Stąd też w  niniejszym wydawnictwie 
postanowiono ująć rozdział ukazujący zarys dziejów 
Piotrkowa Trybunalskiego. Na podstawie dotychczaso-
wego dorobku literatury, a także najnowszego stanu ba-
dań zawarto w nim przegląd wydarzeń historycznych, 
stanowiący z  jednej strony subiektywny i autorski do-
bór zagadnień, z drugiej zaś niezbędne wprowadzenie 
do tematyki podejmowanej w całości książki.

Ważnym zagadnieniem, zarówno w  kontekście hi-
storii Piotrkowa, jak i  losów źródeł o niej mówiących, 
są dzieje piotrkowskich archiwów. Tradycje archiwalne 
Piotrkowa, sięgające epoki przedrozbiorowej stanowią 
istotny element nie  tylko dziejów miasta, lecz także 
wiedzy o  źródłach historycznych. Z  tego też powodu 
zawarty został w tym wydawnictwie rozdział dotyczący 
tej części historii miasta.

Poznanie historyczne, a  w  szczególności badania 
naukowe nie mogą przebiegać w oderwaniu od źródeł. 
To  w  nich bowiem zapisane są  niezbędne świadectwa 
dziejów Piotrkowa Trybunalskiego. Stąd też intencją 
autora było opracowanie rozdziału charakteryzującego 
zasób Archiwum Państwowego w  Piotrkowie Trybu-
nalskim pod kątem badań dziejów miasta. Ta część wy-
dawnictwa ma pełnić również funkcję swoistego dro-
gowskazu dla  szerokiego grona obecnych i przyszłych 
badaczy. Prowadzenie kwerend archiwalnych wyma-
ga bowiem w  tym przypadku przynajmniej wstępnej 
orientacji w zasobach archiwów państwowych. Znajo-
mość zawartości najważniejszych zespołów, wskazanie 
grup merytorycznych dotyczących np. dziejów admi-
nistracyjnych czy gospodarczych, umożliwia jak naj-
pełniejsze korzystanie z materiałów archiwalnych i ich 
bogatych treści.

Rozdziały merytoryczne opatrzone zostały apara-
tem naukowym w postaci przypisów oraz zestawieniem 
bibliografii selektywnej. Zarówno wstęp, jak i  opisy 
poszczególnych dokumentów przełożono na język an-
gielski z myślą o popularyzacji wiedzy o historii i archi-
waliach również w przestrzeni międzynarodowej.

Zasadnicza część publikacji – edycja źródeł utrzy-
mana w konwencji albumu – usystematyzowana została 

w  układzie chronologiczno-problemowym. Materiał 
podzielono na  pięć części tematycznych, ukazujących 
kolejno dzieje staropolskie, okres zaborów, wojny i oku-
pacji z  lat 1914-1918, okres dwudziestolecia między-
wojennego i II wojny światowej oraz lat powojennych. 
W ramach poszczególnych części dokumenty ułożono 
tematycznie, starając się uwypuklić wybrane zganie-
nia, procesy i  postaci. Pewne nieznaczne odstępstwa 
od przyjętej reguły zastosowano celowo, aby podkreślić 
lub lepiej zilustrować wybrany temat. Kanwą albumu 
są  materiały archiwalne zaczerpnięte z  zespołu Akta 
miasta Piotrkowa, jako najważniejszego dla  analizy 
dziejów miasta. Niemniej jednak sięgnięto głęboko 
do zbiorów map, fotografii, czy też plakatów i druków 
ulotnych. Obraz miasta i  jego mieszańców podkreśla-
ją materiały pozyskane ze spuścizn archiwalnych m.in. 
Michała Rawity-Witanowskiego, Wandy Grabowskiej, 
etc. Różnorodność postaci fizycznej i treści źródeł uka-
zuje wspomniane już bogactwo dziejów miasta.

W niniejszej publikacji zaprezentowano dokumen-
ty z zasobu piotrkowskiego archiwum, stąd nie ma w 
niej materiałów wytworzonych w okresie transforma-
cji ustrojowej i czasów nam współczesnych. W związ-
ku z tym prezentowany Czytelnikom wybór materia-
łów archiwalnych nie  zamyka problemu badań, jakim 
są dzieje miasta i jego mieszkańców. W zasadzie każdy 
z  wyszczególnionych powyżej działów chronologicz-
nych, czy wręcz grupa tematyczna z  powodzeniem 
rozwinięte być mogą w przyszłości w samodzielne wy-
dawnictwo. Niemniej jednak wybór ten stanowi mia-
rodajną i  atrakcyjną graficznie próbkę, udzielając tym 
samym odpowiedzi na szereg nasuwających się pytań. 
Jak Piotrków rozwijał się i zmieniał na przestrzeni dzie-
jów? Jak żyli jego mieszkańcy? W  jaki sposób miasto 
zaistniało w historii Polski – choćby jako miejsce obrad 
sejmów, siedziba Trybunału Koronnego czy Departa-
mentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowe-
go? Odpowiedzi na nie, a także szereg innych poszuki-
wać można na kartach tego wydawnictwa, jak również 
w zasobie piotrkowskiego archiwum. Oddając Państwu 
do  rąk niniejszą publikację zapraszam tym samym 
do  rozwijania własnych pasji i  zainteresowań, a  także 
poznawania dziejów, które stanowią o naszej wspólnej 
tradycji i historii.

Tomasz Matuszak
Dyrektor Archiwum Państwowego  

w Piotrkowie Trybunalskim
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INTRODUCTION
Piotrków Trybunalski is one of the cities with an ex-
tremely rich history. Throughout history, it has been 
a place of important events and processes that go far be-
yond the regional framework. However, the city hasn’t 
lost his uniqueness and identity, and his inhabitants can 
find out about it by associating with the history of their 
“little homeland” almost every day. A great opportunity 
to consider and reflect on the history of the city and 
its inhabitants is the 2017 jubilee of the 800th anni-
versary of Piotrków Trybunalski. It is associated with 
the oldest, preserved to present times record regarding 
the name of today’s city. This record – Petrecove – was 
recorded on the pages of the Sulejowski Copier, which 
is a book containing copies of privileges and grants for 
the Cistercian Monastery in Sulejów. This book, despite 
the intricate history that has taken place in history, is 
currently kept in the resources of the State Archive in 
Piotrków Trybunalski1. It is here that contains a record 
related to the functioning of the court acting under the 
patronage of Prince Leszek the White, who in 1217 
was considering a dispute between Sulejów monks and 
peasants. Although the Sulejowski Copier dates back to 
the early 17th century, the Latin inscription in it refers 
to the 13th century, being the canon of recalled earlier 
celebrations, although the history of the settlement in 
Piotrków undoubtedly dates back to the early centuries.

The idea of making this treatise available to the read-
ers was born in 2016. The extensive selection of over 
200 documents, maps, photographs and posters, as well 
as historical descriptions, has allowed to prepare pres-
ent book. The implementation of this project would 
also not be possible without the support of the Head 
Office of State Archives.

The publication is addressed to a wide audience. 
They are not only native patriarchs, but also all those 
who met our city with their way of life. Vintage histo-
rical documents allow for a better and more complete 
understanding of the city’s history, which is often unk-
nown in the memory of descendants. Not only do they 
inform, but they also often inspire to their own research 
led by next generations of all interested people. Archival 
resources are also a valuable resource in didactic work. 
Presented in the lessons of history allow you to feel 
the atmosphere of the discussed events or past epoch. 
Young and old, professional historians, enthusiasts of 

regional history, or people interested in the history of 
Poland – they all find the content of this album interest-
ing and necessary to know their own identity. 

All archival materials, whose reproductions after 
their digitization are located on pages of this extremely 
richly illustrated publication, come from the State Ar-
chives in Piotrków Trybunalski. It is worth pointing out 
that in our inventory according to the state from 2016 
there are (including the Branch in Tomaszów Mazowie-
cki) over 5700 meters of documentation, contained in 
1937 archives funds. There are more than 411 000 ar-
chival units – files, books, maps, photographs, posters 
and other types of documentation, which are invaluable 
source of the past. Although these materials are mostly 
from the nineteenth and twentieth centuries, there are 
many older evidences of history. It can be said that the 
resources of the State Archive in Piotrków Trybunalski 
are as rich as the history of the city in which it is located.

The multitude of issues and historical events com-
bined with the above quotations illustrates the difficulty 
associated with the selection of only two hundred ar-
chival materials presented in our album. The author’s 
intention was not only to prepare a source edition 
showing the administrative history of Piotrków. This 
story was also decided in the context of the history of 
the ordinary inhabitants of the “Castle of Tribunal”. 
Therefore, further documents show the theme taken in 
the broader history of the city – among others issues 
of the history of education and culture, everyday life, 
economy, military, etc. Analysis of these sources is  also 
a form of historical and archival invitation for readers 
to their own research and to carry out specific “time 
travel”.

The book’s album section is preceded by chapters 
that aim to highlight the information value of pub-
lished archives, as well as introducing Readers into 
issues of Piotrków’s history and the possibilities of ar-
chival queries in this field. The history of the city in the 
comprehensive presentation was taken previously on 
the pages of monographs Dzieje Piotrkowa Trybunal-
skiego2. Fragmentarily – as historically and chronolog-
ically – they were made by many historians, examples 
of these are the bibliographical references3, as well as 
works published as part of publishing cycle „Library –  
Piotrków 800”4. Monographs are also owned by the 
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State Archive in Piotrków Trybunalski5, and those 
resources6 have been the basis of numerous research 
works7 and historical sources8. 

Therefore, in this publication it was decided to in-
clude a chapter that outlines the history of Piotrków 
Trybunalski. Based on current literature, as well as the 
latest state of research, it contains a review of historical 
events, which is a subjective and authoritative selec-
tion of issues on one hand, and on the other a necessary 
introduction to the subject matter taken in the whole 
book.

An important issue, both in the context of Piotrków’s 
history and the fate of its sources, is the history of the 
Piotrków archives. Archival traditions of Piotrków, 
dating back to the pre-partition era, are an important 
element not only of the history of the city, but also of 
the knowledge of historical sources. For this reason, 
a chapter on this part of the history of the city was in-
cluded in this publication.

Historical studies, and in particular scientific re-
search, cannot be separated from the sources. This is 
because they contain the necessary evidence of the his-
tory of Piotrków Trybunalski. That’s why, the author’s 
intention was to develop a chapter characterizing the 
resources of the State Archive in Piotrków Trybunal-
ski for the study of the history of the city. This part 
of the publishing house is also to serve as a signpost 
for a wide range of present and future researchers. Ar-
chival queries require at least initial orientation in the 
state archives. Familiarity with the contents of the most 
important teams, the identification of content groups 
such as administrative or economic history, enables the 
fullest use of archival materials and their rich content.

Academic chapters are marked with a scientific ap-
paratus in the form of footnotes and a bibliography of 
selectivity. Both the introduction and the descriptions 
of individual documents were translated into English 
in order to popularize the knowledge of history and ar-
chives also in the international space.

The main part of the publication – edition of the 
source maintained in the convention of the album 
– was systematized in a chronological-problematic 
arrangement. The material was divided into five the-
matic sections, showing successively the history of 
Old Poland, the period of partition, war and occupation 
from 1914-1918, the period between the two wars, the 
Second World War and the postwar years. Within the 
framework of the individual sections, the documents 
have been thematically arranged, trying to highlight the 
selected work, processes and characters. Certain slight 
deviations from the adopted rule have been used delib-
erately to highlight or better illustrate the chosen topic. 
Groundwork of this album is an archival material tak-
en from the group of Records of the city of Piotrków, 
as the most important for the analysis of the history of 
the city. Nevertheless, it was dug deep in the collection 

of maps, photographs, posters and flyers. The image 
of the city and its inhabitants emphasize the materials 
obtained from archival heritage of Michał Rawity-Wi-
tanowski, Wanda Grabowska, etc. The diversity of the 
physical form and sources content shows a rich history 
of the city.

This publication presents documents from the re-
source of the Piotrków’s archive, hence there are no 
materials created in the period of political transforma-
tion and modern times. Therefore, the selection of ar-
chival materials presented to Readers does not close the 
problem of research, which is the history of the city and 
its inhabitants. Basically, each of the above-mentioned 
chronological sections, or even a thematic group, can 
be successfully developed in the future in an indepen-
dent publication. Nevertheless, this choice is a com-
pelling, graphically attractive sample, attempting to 
provide answers to a number of questions. How did  
Piotrków develop and change over the course of histo-
ry? How did its inhabitants live? How did the city occur 
in the history of Poland – even as the seat of the Sejm, 
the seat of the Crown Tribunal or the Military Depart-
ment of the Main National Committee? Answers to 
them, as well as a number of others can be found on the 
pages of this publication as well as in the resources of 
the piotrków archives. By giving you this publication, 
I invite you to develop your own passions and interests, 
as well as to learn about the history that constitutes our 
common tradition and history.

Tomasz Matuszak
Director of the State Archive  

in Piotrków Trybunalski
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Początki dziejów Piotrkowa Trybunalskiego sięgają śred-
niowiecznej osady, położonej na granicy dwóch kaszte-
lanii – wolborskiej i rozpierskiej1. Mimo iż miejscowość 
ta funkcjonowała niejako w cieniu dwóch o wiele bar-
dziej w tym czasie prominentnych ośrodków, tj. Wolbo-
rza i Rozprzy, jej przyszłość wytyczyły przemiany admi-
nistracyjne zachodzące na ziemiach polskich. Rozkład 
systemu kasztelanii i zmniejszenie ich znaczenia spo-
wodowały powstanie dogodnych warunków dla awansu 
Piotrkowa2. Nie bez znaczenia pozostawały również jego 
dogodne warunki komunikacyjne (położenie na skrzy-
żowaniu ważnych dróg), które bezpośrednio przełożyły 
się zarówno na rozwój miejscowego handlu, a z czasem 
przyczyniły się do uczynienia z Piotrkowa miejsca obrad 
zjazdów szlacheckich, sejmów a ostatecznie siedziby Try-
bunału Koronnego. Mimo iż pierwsze stulecia historii 
miasta z powodu braku źródeł historycznych nie są moż-
liwe do szerszego odtworzenia, należy mieć na uwadze iż 
do końca XII wieku Piotrków uzyskał już status ośrodka 
wyróżniającego się w regionie. Świadczą o tym choćby 
odbywające się tu sądy książęce z których jeden w 1217 
roku rozpatrywał sprawę pomiędzy sulejowskimi cy-
stersami a chłopami przypisańcami. Zapis ten, zawarty 
na kartach przechowywanego w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim Kopiarza Sule-
jowskiego3, stanowi jednocześnie najstarszy zachowany 
do współczesności zapis łacińskiej nazwy Petrecove do-
tyczącej Piotrkowa.

Wraz z sądami książęcymi, a także poświadczonymi 
źródłowo faktami pobytu książąt w trzynastowiecznym 
Piotrkowie4, miejscowość rozwijała się stopniowo zmie-
rzając ku uzyskaniu praw miejskich. Trudno jednak 
jednoznacznie stwierdzić kiedy fakt ten miał miejsce. 
Pierwszy przywilej lokacyjny na tzw. prawie polskim, 
został nadany miastu prawdopodobnie pomiędzy 1273 
a 1292 rokiem przez Władysława Łokietka. Dokument 
ten niestety uległ zniszczeniu prawdopodobnie podczas 
jednego z pożarów jakie wówczas nawiedziły miasto. 
Ponowiony przywilej lokacyjny na prawie niemieckim 
został nadany miastu w dniu 4 czerwca 1404 roku przez 
Władysława Jagiełłę w Inowłodzu5. Uzyskane wówczas 
prawa pozwoliły na podniesienie miasta z ruin po ostat-
nim wielkim pożarze oraz szybki jak na owe czasy rozwój 
we wszystkich aspektach jego funkcjonowania.

Mimo niewątpliwego rozwoju miasta pod względem 
administracyjnym i gospodarczym, obecnie nadal dys-
ponujemy dosyć skąpymi w treści materiałami o jego 
uposażeniu, przywilejach i obowiązkach mieszczan. 
Dane pochodzące z początków XIV wieku, tj. z 1313 
i 1318 roku, mówią o licznie organizowanych targach 
i jarmarkach (co najmniej czterech w ciągu roku), ja-
kie miały miejsce w Piotrkowie. Niestety trudno jest 
jednoznacznie ustalić, w jakie konkretnie dni były one 
organizowane. Prawdopodobnie dwa z nich odbywały 
się równolegle ze świętem patrona danego kościoła, tj. 
na św. Stanisława (8 maja) i na św. Jakuba (25 sierpnia). 
O dużych obrotach handlowych, jakie były wówczas uzy-
skiwane świadczy niewątpliwie fakt założenia w 1487 
roku cechu kupców6. Od początku istnienia najpierw 
osady a później miasta, rozwijało się w nim obok handlu 
również i rzemiosło. Już na przełomie XIII i XIV wieku 
w Piotrkowie funkcjonowali rzeźnicy, szewcy i piekarze 
oraz pierwszy w mieście krawiec z zawodu zwany Kle-
mensem. W 1466 roku zatwierdzony został statut cechu 
prasołów (handlarzy solą), dwa lata później kuśnierzy, 
a w 1478 roku zatwierdzono statuty cechów kowalskie-
go i ślusarskiego oraz wszystkich tych rzemieślników, 
których surowcem podstawowym w produkcji było że-
lazo. W 1474 roku pięć piotrkowskich cechów (garbarzy, 
krawców, kuśnierzy, skórników i szewców) otrzymało 
łąki i trzęsawiska położone za miastem, celem ich zago-
spodarowania i założenia na własne potrzeby ogrodów. 
W Piotrkowie rozwijało się wówczas także sukiennictwo 
oraz budowane były poza miastem pierwsze urządzenia 
przemysłowe, takie jak młyny (cztery – TM). O skutecz-
nej działalności mieszczan na niwie handlowej świadczą 
licznie zawierane ówcześnie transakcje7. Pomyślny roz-
wój miasta spowodował, że Piotrków w XV wieku wysu-
nął się na pierwsze miejsce spośród wszystkich ówczes-
nych miast województwa łęczyckiego i sieradzkiego8.

Miasto, którego historyczne początki wiążą się z dzie-
jami dawnego grodu i osady targowej, w średniowieczu 
rozciągało się na płaskim terenie w rozwidleniu rzek 
Strawy i Strawki. Nieregularny wielobok miasta (o wy-
miarach 300 na 350 m) opasany został murem obron-
nym jeszcze w 1362 roku9. O ile pierwotny obrys piot-
rkowskich murów możliwe że posiadał jedynie dwie 
bramy, to już w początku wieku XVII bram było trzy 

Zarys dziejów trybunalskiego grodu
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(tj. Sieradzka, Krakowska i Wolborska). Bramy Krakow-
ska i Wolborska znajdowały się w niewielkiej odległości 
od kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła, wybudo-
wanego najpewniej w drugiej połowie XIII wieku. W hi-
storyczny krajobraz miasta z czasem wkomponowano 
kolejne budynki sakralne – Klasztor oo. Dominikanów 
(XIV w.), Kościół Nawiedzenia N.P. Marii (XIV w.), 
czy też nieistniejący już Klasztor oo. Franciszkanów 
(XVII w.)10. Serce miasta – rynek piotrkowski – uformo-
wał się w XIV wieku. W dynamicznie rozwijającym się 
Piotrkowie w XVI w. zamieszkiwało ok. 3000 osób11.

Mimo iż Piotrków obecnie w swej nazwie nosi przy-
domek „Trybunalski”, ważny wpływ na jego rozwój miały 
związki miasta z dziejami polskiego parlamentaryzmu. 
Już w XIII wieku w Piotrkowie odbywały się ważne zjaz-
dy, w których oprócz księcia udział brali również moż-
nowładcy świeccy i duchowni. Przykładem może być 
zjazd (in generali colloquio) z 1291 roku, w którym udział 
brali m.in. wojewoda sieradzki, kasztelanowie sieradzki, 
spicymierski i rozpierski, sędzia i podkomorzy sieradz-
cy oraz opat sulejowski12. Zanim jednak ukształtował się 
staropolski parlament dwuizbowy, na przestrzeni XIV 
i XV wieku w Piotrkowie odbywały się liczne zjazdy ge-
neralne szlachty, podczas których niejednokrotnie zapa-
dały ważne decyzje dla ówczesnego państwa, stanowiące 
o jego kształcie prawnym. Spośród różnych zagadnień 
warto jako przykład podać choćby kwestie związane z or-
ganizacją sił zbrojnych i obronnością państwa13. W roku 
1457 podczas piotrkowskiego zjazdu generalnego szlach-
ty (conventio generalis)14, król Kazimierz Jagiellończyk 
ogłosił edykt O przechodach wojsk, wznawiający posta-
nowienia tegoż edyktu bez daty Kazimierza Wielkiego. 
W edykcie wystawionym w Piotrkowie w dniu 3 lub 4 
grudnia tegoż roku mowa była o szkodach wyrządza-
nych przez oddziały wojskowe oraz nadużyciach podczas 
przemarszów i postojów15. U schyłku XV w. oddziały za-
ciężne, strzegące granic państwa ujęte zostały w „obronę 
potoczną”, której geneza wiąże się również z tradycjami 
zjazdów szlacheckich w Piotrkowie. Wnioski w sprawie 
organizacji oddziałów zaciężnych – zaczątków „obro-
ny potocznej” – pojawiły się na zjazdach generalnych 
w Piotrkowie z 1470 i 1477 roku – kiedy to uchwalono 
nawet specjalny jednorazowy podatek na ten cel16.

Od początku XV wieku aż do roku 1492 w Piotrkowie 
odbyło się aż 65 zjazdów generalnych17. Jednak wyda-
rzeniem uważanym przez historyków za najważniejsze 
w dziejach polskiego parlamentaryzmu jest sejm z roku 
1493. Obrady sejmu walnego rozpoczęły się 28 stycznia, 
a udział w nich wzięli m.in.: prymas i kardynał Fryde-
ryk Jagiellończyk, biskupi Andrzej Boryszowski, Krze-
sław z Kurozwęk, Uriel Górka, Piotr z Kotkowa, Mikołaj 
Grajewski oraz wszyscy wojewodowie i kasztelanowie18. 
Wydarzenie to zdecydowało o ustrojowym kształcie 
sejmu polskiego, bowiem to właśnie wtedy ukształto-
wał się ostatecznie sejm dwuizbowy, złożony z senatu 
wywodzącego się ze średniowiecznej rady królewskiej 

i izby poselskiej, będącej zgromadzeniem przedstawi-
cieli szlachty. Ta ostatnia delegowana była przez sejmiki 
ziemskie. Odtąd wszystkie sejmy Królestwa Polskiego, 
a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, były sej-
mami dwuizbowymi. W latach późniejszych sejm obra-
dował w Piotrkowie jeszcze wielokrotnie, a samo miasto 
tętniąc dzięki sejmom życiem było ważnym punktem 
na ówczesnej mapie Polski19. Warto zaznaczyć, iż w latach 
1493-1567, z ogólnej liczby 72 sejmów20, Piotrków był 
miejscem obrad aż 38 z nich, wiodąc tym samym prym 
wśród wszystkich miast polskich. Wśród sejmów piot-
rkowskich szczególne miejsce w dziejach państwa i mia-
sta zajmuje tzw. „Sejm Egzekucyjny” (30 listopada 1562 
– 25 marca 1563), podczas obrad którego podnoszono 
wiele ważnych spraw wagi państwowej21. To na tym właś-
nie sejmie uchwalono konstytucję O pozwoleniu czwar-
tej części na obronę potoczną22. Stwarzała ona podstawy 
do organizacji wojska kwarcianego.

Ostatni sejm walny koronny obradował w Piotrko-
wie w okresie od 7 kwietnia do końca czerwca 1567 
roku. Podczas obrad uchwalono 42 konstytucje doty-
czące m.in. wewnętrznej administracji kraju, ogłoszono 
nowy uniwersał poborowy, ustalono również wartość 
obcej waluty napływającej wraz z kupcami do Polski. 
Warto w tym miejscu również wspomnieć, że Piotrków 
był także w latach 1442-1628 miejscem licznych syno-
dów kościelnych duchowieństwa prowincji gnieźnień-
skiej. Okres sejmowy w dziejach miasta przyczynił się 
niewątpliwie do jego bujnego rozwoju. Do miasta przy 
okazji sejmów, których obrady toczyły się od kilku dni 
do kilku miesięcy23, ściągali również okoliczni kupcy 
i rzemieślnicy, którzy liczyli na zyskowne transakcje 
oraz zbyt swoich towarów i usług. Niewątpliwie na po-
bycie tak licznej rzeszy ludzi w mieście zarabiali również, 
a może przede wszystkim karczmarze i szynkarze, oferu-
jący strudzonym wędrowcom warzone na miejscu piwo 
i gorzałkę. Chętnych do degustacji miejscowych trunków 
i napojów alkoholowych zapewne nie brakowało. Liczne 
sejmy wywarły duży wpływ na rozwój miasta we wszyst-
kich aspektach związanych z funkcjonowaniem ów-
czesnej aglomeracji. Powstawały nowe zabudowania, 
które w dużej mierze przeznaczone były na kwatery dla 
przyjezdnych, tym bardziej że większość sejmów odby-
wała się jesienią i zimą24. Tylko senatorowie i dostojnicy 
dworu, w związku z dosyć częstymi wizytami w Piotrko-
wie, mogli pozwolić sobie na to aby posiadać w obrębie 
murów miejskich własne mieszkanie. Część z nich budo-
wała w okolicy (np. Wielkiej Wsi) swoje rezydencje. Dla 
gości pozostawały w ofercie do wynajmu izby, przy licz-
nie funkcjonujących w trakcie trwania sejmu lub sądów 
grodzkich i ziemskich karczmach. Obok tego rozwijała 
się szeroko sfera usług, która nierozerwalnie powiązana 
była z pobytem w mieście tak dużej liczby ludzi25.

Zarówno okres sejmowy, jak i zjazdów synodalnych, 
znacznie przyczynił się do podniesienia rangi i prestiżu 
miasta, szczególnie odkąd Piotrków w 1578 roku stał 



15

się również jedną z dwóch siedzib (obok Lublina) sądu, 
jakim był Trybunał Koronny (Iudicium Generale Ordi-
narium Tribunalis Regni). Do tego roku król Polski był 
najwyższym sędzią dla szlachty. W zamian za uchwalenie 
podatku na wojsko i wolną rękę w polityce zagranicznej, 
król Stefan Batory doprowadził do powołania, na mocy 
uchwalonej 3 marca tego roku konstytucji – Trybunału 
Koronnego. Trybunał wspólny dla całej Korony, zbierał 
się dla Małopolski w Lublinie na wiosnę i latem, nato-
miast dla Wielkopolski jesienią i zimą w Piotrkowie, 
zwanym od tej pory nieformalnie Trybunalskim. W 1581 
roku powołano do życia analogiczny Trybunał dla Li-
twy, którego siedzibą były Wilno, Nowogródek i Mińsk, 
a w pewnym okresie także Grodno. Jednym z propagato-
rów reformy sądownictwa był ówcześnie czołowy pisarz 
polityczny doby polskiego odrodzenia Andrzej Frycz 
Modrzewski. Prawdopodobnie był on twórcą projektu 
utworzenia Trybunału z siedzibą w Piotrkowie, który zo-
stał przedstawiony na sejmie warszawskim obradującym 
na przełomie 1556 i 1557 roku26.

Trybunał Koronny był to sąd państwowy, złożony 
z sędziów wybieranych spośród szlachty co roku na sej-
mikach zwanych deputackimi. Razem liczył ogółem 33 
członków, w tym 27 deputatów szlacheckich i 6 depu-
tatów duchownych. Na czele deputatów świeckich stał 
wybierany przez gremium w głosowaniu tajnym mar-
szałek Trybunału Koronnego, który miał prawo używa-
nia insygniów, jakimi była laska marszałkowska i krzyż 
prezydencki. Natomiast deputaci duchowni wybierali 
spośród swego grona prezydenta, którym zostawał za-
zwyczaj najstarszy z kanoników gnieźnieńskich. Zakres 
działania Trybunału obejmował rozpatrywanie apelacji 
od wyroków sądów grodzkich, ziemskich i podkomor-
skich oraz rozpatrywanie spraw wnoszonych przeciwko 
urzędnikom administracji państwowej, w związku z za-
niedbaniem przez nich swoich obowiązków. Rozstrzygał 
również sprawy prawne (iuris), które dotyczyły różne-
go rodzaju dóbr, sum, transakcji i zapisów oraz sprawy 
uczynkowe (facti), w trakcie rozpatrywania których mo-
gły zostać zasądzone kary banicji, wieży górnej i kary fi-
nansowe.

W wyniku kolejnych reform, w 1792 roku utworzono 
dwa osobne Trybunały – w Piotrkowie i Lublinie. Każ-
dy stanowiły dwie izby, w których zasiadało 12 i 13 de-
putatów. Siedzibą Trybunału Koronnego w Piotrkowie, 
podobnie jak w Lublinie był ratusz miejski. Gmach wy-
budowany z myślą o władzach miejskich, został przysto-
sowany do pełnienia nowej funkcji. W 1611 roku sejm 
zatwierdził uchwałę szlachty województwa sieradzkiego, 
aby w Piotrkowie wybudować wieżę więzienną, któ-
ra została dobudowana do południowej ściany ratusza. 
W ratuszu mieściły się sala rozpraw sądowych, kaplica 
i izba dla wojska. Ciągłość funkcjonowania Trybunału 
zapewniała kancelaria, na czele której stał pisarz akto-
wy. Nadzorował on wraz z podległym personelem pro-
wadzenie kancelarii, wpisów do ksiąg oraz brał udział 

w posiedzeniach kolegialnych. Pisarze wojewódzcy 
biorący udział w posiedzeniach zobowiązani byli przy-
jeżdżać do Trybunału co najmniej na dwa dni wcześniej 
i złożyć przed nim przysięgę. Pozostałością po pracach 
kancelarii Trybunału były księgi trybunalskie, które 
dzieliły się na dwie grupy główne decreta (wyroki) i acta. 
Oprócz nich istniały również obok ksiąg pomocniczych, 
manuały i produkty.

We wrześniu 1792 roku rozpoczął urzędowanie ostat-
ni Trybunał Koronny Rzeczypospolitej. Po zwycięstwie 
konfederacji targowickiej i poniesionej klęsce w wojnie 
polsko-rosyjskiej 1792 roku los kraju został przesądzony. 
W dniu 23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisały 
w Petersburgu traktat, który usankcjonował drugi roz-
biór Polski27. Wbrew pozorom ustanowienie Piotrkowa 
siedzibą Trybunału Koronnego nie pociągało za sobą tak 
bardzo oczekiwanego rozwoju gospodarczego miasta. 
Z punktu widzenia dziejów miasta zasadnicza różnica 
pomiędzy zjazdami trybunalskimi a sejmami była taka, 
że kadencje Trybunału odbywały się regularnie co rok 
i trwały dłużej niż sejmy, ale ściągały do miasta mniej lu-
dzi (w tym możnych z całego kraju). Szlachta tylko w nie-
wielkim stopniu korzystała z usług i produktów miejsco-
wych rzemieślników. Liczne dwory z własnymi sługami 
i lokajami a nawet wojskiem, były prawie w całości sa-
mowystarczalne (często nawet posiadały własne zapasy 
żywności). Jedną z nielicznych profesji, rozwijających się 
nadal bez ograniczeń stanowili kupcy winni. Piotrków 
stał się głośną w Rzeczypospolitej stolicą win węgier-
skich28. Trybunał Koronny Piotrkowski, tak jak i sejmy, 
wywarły niezatarty ślad na dziejach Piotrkowa. Zarów-
no sejmy jak i Trybunał ściągały do miasta rzesze ludzi, 
wpływały na podtrzymanie niektórych gałęzi produkcji, 
handlu i usług. W okresie trybunalskim miasto wzbo-
gaciło się o cztery nowe klasztory męskie, które poza 
życiem duchowym oferowały też kwatery dla przybywa-
jącej do miasta szlachty. Największą bolączką mieszczan 
do 1760 roku był obowiązek dawania darmowych kwa-
ter deputatom. Miało to zarówno dobre jak i złe strony. 
Trybunał wydając taki nakaz ingerował w kompetencje 
miejskich rajców. Często stałe kontakty ze szlachtą po-
ciągały za sobą niesnaski i nieporozumienia. Z drugiej 
zaś strony mieszczanie przejmowali i adaptowali pewne 
wzorce z kultury szlacheckiej.

Ostatnie lata I Rzeczypospolitej obfitowały w szereg 
ważnych wydarzeń politycznych. Próby ratowania chy-
lącego się do upadku państwa skupiły się na uchwaleniu 
przez sejm Konstytucji 3-go Maja 1791 roku, a następnie 
wojnie w jej obronie z 1792 roku. Ostatecznie zwycię-
żyli przeciwnicy konstytucji, stronnicy Rosji zrzeszeni 
w zawiązanej pod opieką dworu petersburskiego Kon-
federacji Targowickiej. Ostatni sejm przedrozbiorowej 
Polski, obradujący w Grodnie pod nadzorem rosyjskim 
w dniach 17 czerwca – 23 listopada 1793 roku, zatwier-
dził traktaty z Rosją i Prusami, w wyniku których do-
konał się tzw. II rozbiór ziem polskich. Piotrków wraz 
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z sąsiednimi terenami znalazł się poza granicami kraju 
właśnie w wyniku II rozbioru. Wchodząc w latach 1793-
1807 w skład prowincji „Prusy Południowe” (Südpreus-
sen), był od 25 maja 1793 roku siedzibą departamentu 
(najwyższego szczebla podziału administracyjnego 
w prowincji), obejmującego m.in. powiaty piotrkowski 
i radomszczański. W roku następnym miała miejsce 
kolejna wojna z udziałem żołnierzy polskich – Insurek-
cja Kościuszkowska 1794 roku. Jej klęska była ostatnim 
akordem polskiego dramatu. W szeregach armii insu-
rekcyjnej nie zabrakło również piotrkowian. Ciekawym 
przykładem ochotnika była postać Krzysztofa Błońskie-
go, archiwisty sądów ziemskich z Piotrkowa i dziedzica 
Lutosławic, który do wojska kościuszkowskiego trafił 
w wieku 50 lat. Wykonując swe obowiązki w mieście bę-
dącym już wówczas częścią zaboru pruskiego, wdał się 
w bójkę z urzędnikiem pruskim, w wyniku czego mu-
siał opuścić Piotrków29. Departament piotrkowski został 
zlikwidowany w 1796 roku na rzecz Kalisza. W mieście 
pozostały siedziby władz szczebla powiatowego, a także 
zorganizowane w zabudowaniach popijarskich więzie-
nie. Ponadto w Piotrkowie stacjonował również garnizon 
wojsk pruskich, liczący w końcu XVIII wieku kilkuset 
żołnierzy wraz z nieliczną artylerią30.

W 1807 roku, po utworzeniu przez Napoleona I 
Księstwa Warszawskiego (1807-1815), Piotrków znalazł 
się w departamencie kaliskim. Krótka i burzliwa histo-
ria Księstwa Warszawskiego przejawiała się również 
na szczeblu regionalnym. Spośród szeregu problemów, 
jakim władze musiały stawić czoła, wymienić nale-
ży m.in. kwestie uporządkowania systemu monetarne-
go oraz przeciwdziałania przenikania na teren księstwa 
obcej – często gorszej jakości lub fałszowanej monety, 
zaopatrzenia własnych sił zbrojnych a także francuskich 
oddziałów wojskowych. Zimą 1813 roku przez miasto 
przemieszczały się wycofujące się z Rosji oddziały armii 
napoleońskiej. Najpierw, 6 lutego w Piotrkowie pojawiły 
się oddziały ks. Józefa Poniatowskiego, w ślad za którym 
w stronę Krakowa wycofały się przebywające wówczas 
w mieście rząd i konfederacja Księstwa Warszawskie-
go. W kolejnych dniach piotrkowianie byli świadkami 
przemarszu jednostek armii francuskiej. Przemarsz od-
działów wojskowych przyniósł ze sobą znaczną liczbę 
chorych i rannych żołnierzy, na potrzeby których w zabu-
dowaniach klasztornych organizowano lazarety. W ślad 
za wycofującymi się postępowała armia rosyjska31.

W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego 
1815 roku zostało utworzone Królestwo Polskie (zwane 
również Królestwem Kongresowym lub potocznie Kon-
gresówką), będące połączoną unią personalną z Rosją 
namiastką państwowości polskiej. W strukturach admi-
nistracyjnych królestwa, w latach 1815-1837 Piotrków 
był siedzibą władz obwodu i powiatu piotrkowskiego, 
ujętych w ramach województwa kaliskiego32. Zgodnie 
z danymi zaczerpniętymi z opisu statystycznego miasta 
z 1820 roku, ogólna liczba jego mieszkańców wynosiła 

wówczas 4130 osób, a w tym 1963 Chrześcijan, 1999 Ży-
dów oraz 168 osób innych wyznań. Zabudowę miejską 
stanowiło 245 domów (w tym 74 murowane oraz 171 
drewnianych)33.. Do głównych źródeł utrzymania ludno-
ści w tym czasie należały wytwórstwo, propinacja oraz 
handel.

Polacy, w tym również piotrkowianie, nie pogodzili 
się z brakiem pełnej niepodległości. Silne tendencje pa-
triotyczne uwidoczniły się w tym czasie w środowisku 
lokalnej młodzieży – uczniów piotrkowskiej szkoły wy-
działowej. Wieści o wybuchu powstania listopadowego 
dotarły do Piotrkowa w początku grudnia 1830 roku. 
Uniesienie patriotyczne szybko udzieliło się wielu miesz-
kańcom miasta. Szczególną aktywność na tej niwie wy-
kazał Ludwik Guilmet – nauczyciel przeniesionej z Ka-
lisza do Piotrkowa szkoły wojewódzkiej. Nawoływał on 
miejscową młodzież do udziału w powstaniu, a następ-
nie sformował liczący 90 ochotników oddział uzbrojony 
w strzelby, pistolety i pałasze, wraz z którym wyruszył 
do Warszawy. Niedługo później piotrkowianie sformo-
wali kolejny, tym razem siedemdziesięcioosobowy od-
dział powstańczy (rekrutujący się głównie z uczniów, 
rzemieślników, wyrobników, służących i niższych rangą 
urzędników), a także szwadron jazdy w sile czterdziestu 
żołnierzy i trzydziestu koni34. Również w kolejnych mie-
siącach powstania mieszkańcy Piotrkowa zasilali szeregi 
Wojska Polskiego walczącego z siłami rosyjskimi. Jednak 
nie tylko duża liczba ochotników świadczyła o zaanga-
żowaniu lokalnej ludności w omawiany zryw narodowo-
-wyzwoleńczy. Piotrkowianie ponosili również ciężary 
świadczeń materialnych na rzecz powstania. W począt-
kowym jego okresie świadczenia te wyrażały się datka-
mi finansowymi oraz rzeczowymi, zaś w miarę rozwoju 
sytuacji mieszkańcy Piotrkowa obciążeni byli także obo-
wiązkowymi daninami materiałowymi, przeznaczanymi 
na umundurowanie i wyżywienie wojska, czy też powin-
nościami osobistymi. Kosztowna wojna doprowadzi-
ła do znacznego zubożenia miasta i jego mieszkańców. 
Wraz z upadkiem powstania listopadowego w 1831 roku 
ziemie Królestwa Polskiego spotkał ciężki los terenów 
podbitych przez armię rosyjską35.

Jak już wcześniej wspomniano, ważnym czynnikiem 
mającym wpływ na dzieje i rozwój Piotrkowa od zawsze 
miały warunki komunikacyjne. Pomysłodawcą wybudo-
wania linii kolei żelaznej w Królestwie Polskim był Hen-
ryk hr. Łubieński, wiceprezes Banku Polskiego w War-
szawie. Koncepcja z połowy lat 30. XIX wieku okazała 
się przełomową nie tyko dla komunikacji krajowej, lecz 
również dla miast i miejscowości, w których w przy-
szłości ulokowano stacje Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej36. Wśród nich znalazł się również Piot-
rków. Skomplikowana i długotrwała inwestycja trwała 
ponad dekadę, zanim na piotrkowskiej stacji pojawił się 
pierwszy pociąg. Pierwszy przejazd techniczny na nowo 
otwartym odcinku z Rogowa do Piotrkowa miał miej-
sce w dniu 2 września 1846 roku, zaś uroczyste otwarcie 
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tegoż odcinka odbyło się w dniu 7 października tegoż 
roku37. Pamiętny wrzesień 1846 roku miał dla miasta 
i jego mieszkańców ważne konsekwencje. Pojawienie 
się linii kolejowej w Piotrowie okazało się stymulujące 
zarówno dla transportu i gospodarki, jak również prze-
mian w przestrzennym układzie miasta. Ulokowanie linii 
„wiedenki” na zachodnim skraju miasta spowodowało 
jego rozwój urbanistyczny właśnie w tym kierunku.

Swoją kartę w historii wielkich powstań narodowych 
zapisali również piotrkowianie w okresie powstania stycz-
niowego (1863-1864). W przypadku ziem wchodzących 
w skład ówczesnego powiatu piotrkowskiego38, pierwsze 
niepokoje społeczne oraz powstawanie organizacji o cha-
rakterze konspiracyjnym mały miejsce na długo przed 
wybuchem powstania. W ogarniającą Królestwo Polskie 
falę rozruchów i manifestacji religijno-patriotycznych 
włączyli się również mieszkańcy Piotrkowa, głownie 
nauczyciele i uczniowie piotrkowskiego gimnazjum. 
Przywódcą tego środowiska był dyrektor szkoły Antoni 
Rogowski, który wraz ze swymi pracownikami – Leo-
nem Kucharskim (nauczycielem) oraz Adolfem Dutkie-
wiczem (sekretarzem), animowali poczynania uczniów. 
Wśród tych drugich w swej działalności patriotycznej 
wyróżniali się uczniowie: Antoni Szczawiński, Andrzej 
Dzierżanowski oraz Władysław Wojciechowski. Wśród 
szeregu przedsięwzięć piotrkowskich gimnazjalistów, 
na uwagę zasługuje planowanie przez nich akcji rozbro-
jenia stacjonujących w mieście oddziałów rosyjskich. 
Działania przygotowawcze, polegające na zakupie dużej 
ilości broni białej – noży i kos – zwróciły uwagę carskich 
służ bezpieczeństwa, które w obawie przed rozruchami 
wzmocniły garnizon piotrkowski batalionem strzele-
ckim, stacjonującym wcześniej w Wolborzu39. W dalszej 
konsekwencji pacyfikacji środowiska gimnazjalistów, 
władze carskie objęły je szczególnym nadzorem, zabra-
niając części z nich wstępu do szkoły, a także śledząc ich 
dalsze poczynania40. Również lokalne duchowieństwo 
włączyło się w działalność patriotyczną, czego przykła-
dem były kazania niepodległościowe, wygłaszane w Piot-
rkowie m.in. przez ks. Józefa Ludwińskiego.

Mieszkańcy miasta demonstrowali swe postawy pa-
triotyczne w sposób zdecydowany, czego przykładem 
była wieczorna manifestacja z dnia 23 marca 1861 roku, 
połączona z wybiciem szyb w domach osób postrzega-
nych jako zwolenników caratu41. W roku 1861 powstało 
również pierwsze tajne koło w mieście, zawiązane przez 
grupę urzędników niższego szczebla, pod przewodni-
ctwem Zbigniewa Chądzyńskiego, Józefa Grzybińskie-
go, Franciszka Golcza, Władysława Turchetta, a także 
z udziałem Nowickiego, Wrońskiego oraz Zagórskiego. 
Zawiązana przez nich organizacja z czasem objęła swymi 
wpływami również Łęczycę, Zgierz, Radomsko, Często-
chowę i Wieluń. Koło to organizowało wystąpienia i ma-
nifestacje, a także zajmowało się gromadzeniem środków 
finansowych na cele niepodległościowe. Między innymi 
zorganizowano manifestację w dniu 9 kwietnia 1861 

roku, potępiającą rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego, 
przejawiającą się wstrzymaniem prac domowych i pub-
licznych, biciem w dzwony, oraz aranżowaniem zgroma-
dzeń w świątyniach42.

Strona przygotowująca powstanie – Komitet Central-
ny Narodowy – przystąpiła w 1862 roku do organizacji 
struktur administracji konspiracyjnej. Powiat piotrkow-
ski, zgodnie z tymi założeniami, znalazł się w wojewódz-
twie kaliskim. Kierownictwo powstańczej administracji 
cywilnej objął ks. Wawrzyniec Cent, mianowany naczel-
nikiem cywilnym województwa kaliskiego43, a organiza-
cji wojskowej Józef Grekowicz. Naczelnikiem cywilnym 
powiatu piotrkowskiego mianowano Józefa Zielonkę, 
a funkcję naczelników wojskowych w trakcie powstania 
pełnili Ignacy Szmit, a następnie Józef Oxiński oraz Ig-
nacy Bleszczyński-Malczewski44. Do zadań organizacji 
konspiracyjnych w terenie należało zachęcanie do wzię-
cia udziału w powstaniu wszystkich warstw społecznych. 
Często powstawały one samorzutnie, podporządkowując 
się następnie władzy centralnej. Do zadań organizacji 
wojskowej należało opracowanie planu walki zbrojnej 
na czas planowanego powstania45. Zręby ukształtowa-
nych struktur administracji powstańczej funkcjonowały 
w powiecie piotrkowskim już w październiku 1862 roku. 
W Piotrkowie zbiórką pieniędzy na potrzeby zrywu 
zbrojnego kierował Hipolit Szaffer, syn byłego dyrek-
tora gimnazjum. W akcję konspiracyjną zaangażowali 
się m.in. pracownik sieci telegraficznej – Marceli Mnisz-
kowski, a także syn lekarza Jakub Sztejnike. Zajmowali 
się oni kolportażem nielegalnych broszur i wiadomości. 
Podjęto również pracę nad organizacją i wyszkoleniem 
młodzieży, z myślą przygotowania kadr dla wojsk po-
wstańczych46. W Piotrkowie organizatorem ruchu po-
wstańczego był Józef Turczynowicz47. Pojawiające się 
w okolicy oddziały powstańcze zasilali zarówno dezerte-
rzy z oddziałów rosyjskich wchodzących w skład garni-
zonu piotrkowskiego, jak również piotrkowska młodzież, 
rzemieślnicy oraz przedstawiciele inteligencji. 

Ze względu na bezpośrednią bliskość znacznego ro-
syjskiego garnizonu w Piotrkowie, a ukształtowanie tere-
nu, pozbawione większych kompleksów leśnych (w prze-
ciwieństwie do np. Lasów Spalskich), natężenie walk 
na omawianym terenie było mniejsze niż w przypadku 
powiatów rawskiego, czy opoczyńskiego. Jak już wcześ-
niej wspomniano, powiat piotrkowski, pomimo prób 
formowania na jego terenie oddziałów powstańczych, 
częściej był teatrem przemarszów partii organizowanych 
w innych częściach kraju48.

Wiek XIX – pomimo trudnej historii zaborów i po-
wstań narodowych – przyniósł miastu jeden z najwięk-
szych awansów administracyjnych w jego historii. Zanim 
to jednak nastąpiło, Piotrków jako miasto powiatowe 
znajdował się kolejno w strukturach województwa ka-
liskiego (1815-1837), guberni kaliskiej (1837-1845) 
i guberni warszawskiej (1845-1867). W 1867 roku 
– w wyniku kolejnych przemian administracyjnych 
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unifikowanego z Rosją Królestwa Polskiego – powstała 
gubernia piotrkowska. W jej południkowym układzie 
geograficznym znalazły się tereny, które z czasem oka-
zały się ważnymi centrami przemysłowymi, co uczyniło 
z niej najbogatszą ze wszystkich guberni Królestwa. Wraz 
z zyskaniem nowego statusu Piotrków rozpoczął ważny 
w swej historii etap rozwoju. Ulokowanie w mieście sie-
dzib wielu urzędów wpłynęło m.in. na zmiany struktury 
zatrudnienia. W połączeniu m.in. z opisywaną wcześniej 
linią „wiedenki” w drugiej połowie dziewiętnastego stu-
lecia w mieście powstawać zaczęły zakłady przemysłowe, 
takie jak Manufaktura Piotrkowska, huty szkła „Horten-
sja” i „Kara” a także szereg innych ośrodków drobniej-
szego przemysłu i wytwórstwa49. Pojawienie się nowych 
miejsc pracy w naturalny sposób przyciągnęło do mia-
sta nowych mieszkańców, dając tym samym podstawy 
do kształtowania się ważnego w regionie środowiska ro-
botników.

Piotrków „gubernialny” w latach 70. XIX w. doświad-
czył szybkiej rozbudowy. Oprócz gmachów urzędów bu-
dowano wówczas wiele kamienic czynszowych. Na po-
trzeby miejscowych elit powstawały również budynki 
mieszkalne wzorowane na analogicznych budowlach 
z wielkich miast w kraju i za granicą. Przemiany w za-
budowie miasta nie wiązały się jedynie z powstawaniem 
nowych obiektów. U schyłku lat sześćdziesiątych histo-
ryczna dzielnica Piotrkowa – Stare Miasto – pozbawiona 
została jednego z najważniejszych zabytków. Wówczas 
to dokonano rozbiórki piotrkowskiego ratusza, który już 
od długiego czasu znajdował się w złej kondycji technicz-
nej. W okresie 1871-1882 zaludnienie miasta zwiększyło 
się z 16 945 do 23 046 mieszkańców, zaś u schyłku tego 
przedziału czasu na 433 posesjach znajdowały się 962 
domy mieszkalne (z czego 47% murowanych) i 1051 
budynków usługowych i gospodarczych różnego typu50. 
W kolejnych latach, aż do końca okresu zaborów, liczba 
ludności miasta wzrosła przeszło dwukrotnie osiągając 
w 1914 roku ponad 40 tysięcy mieszkańców51.

U schyłku XIX stulecia w Piotrkowie kształtowały się 
struktury partii politycznych, funkcjonowanie których 
obywało się w trudnych warunkach silnie rusyfikowane-
go po upadku ostatniego powstania kraju. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych swoje kontakty w mieście posiadała 
już Liga Narodowa (LN), zaś koniec tej dekady przyniósł 
zawiązywanie się miejskiej komórki Polskiej Partii Socja-
listycznej (PPS). Również w tym okresie swoją organiza-
cję w Piotrkowie posiadała Socjaldemokracja Królestwa 
Polskiego i Litwy (SDKPiL). Wydarzeniem, które warto 
wspomnieć również ze względu na przykład zaangażo-
wania piotrkowskiej młodzieży, był strajk szkolny z dn. 
1 lutego 1905 roku. W tym dniu piotrkowscy uczniowie 
jako jedni z pierwszych w kraju, podjęli akcję strajkową 
wynikająca z poruszenia wywołanego wybuchem rewo-
lucji w Rosji, a także wystąpieniami strajkowymi w Łodzi 
i Zagłębiu Dąbrowskim. Uczniowie piotrkowskiego gim-
nazjum męskiego zebrawszy się w sali popisowej szkoły, 

po odprawieniu modlitwy przedstawili dyrektorowi pla-
cówki swe postulaty – m.in. żądania polskiego języka wy-
kładowego, polskich nauczycieli, a także wprowadzenia 
języka polskiego i historii Polski jako przedmiotów obo-
wiązkowych dla wszystkich uczniów. Po przedstawieniu 
tych, jak również szeregu innych żądań uczniowie de-
monstracyjnie usuwając znaczki z czapek opuścili gmach 
szkoły. Wydarzenia strajkowe ogarnęły również gimna-
zjum żeńskie oraz szkołę miejską, a w następnych dniach 
również na szkoły niedzielne. Odpowiedzią na tą akcję 
były masowe wydalenia ze szkół łącznie kilkuset piot-
rkowskich uczniów52.

Rozwój gospodarczy, przestrzenny i demograficzny, 
jakiego doznał Piotrków u schyłku XIX wieku zahamo-
wany został wybuchem I wojny światowej. W ostatnich 
latach przed wojną władze rosyjskie przygotowywały 
plany ewakuacji najważniejszych urzędów i urzędników 
administracji w głąb Imperium Rosyjskiego. W koncep-
cjach tych uwzględnione były również instytucje ma-
jące swe siedziby w gubernialnym Piotrkowie. W dniu 
1 sierpnia 1914 roku gubernator piotrkowski Michał 
Edward Jaczewski zlecił wprowadzenie tych planów 
w życie. Do faktycznej ewakuacji przystąpiono dopiero 
w dniu 11 sierpnia 1914 roku Akcja podjęta niemalże 
w styczności z wojskami nieprzyjaciela przebiegała cha-
otycznie, w skutek czego zabrano jedynie te dokumenty, 
które były niezbędne dla zabezpieczenia dalszej działal-
ności urzędów na uchodźctwie53.

W pierwszych dniach sierpnia, po wcieleniu rezerwi-
stów, odeszły za Wisłę stacjonujące w okolicy jednost-
ki rosyjskie, wobec czego wkraczający przeciwnicy nie 
napotykali początkowo większego oporu. W dniu 13 
sierpnia 1914 roku Piotrków został zajęty przez żołnie-
rzy niemieckiej 1 Dywizji Landwehry gen. Wilhelma von 
Klucka. Komendantem wojennym miasta został mjr hr. 
zu Stolberg-Wernigerode. Pierwsza okupacja niemiecka 
trwała jedynie do 27 sierpnia 1914 roku, kiedy to Piot-
rków wraz z większością terytorium guberni został od-
bity przez oddziały rosyjskie. Sytuacja uległa zmianie 
po miesiącu, kiedy to w wyniku ofensywy wojsk Państw 
Centralnych, w dniu 3 października 1914 roku Piotrków 
ponownie zajęły oddziały niemieckie. W połowie mie-
siąca, z kierunku warszawskiego ruszyło przeciwnatarcie 
rosyjskie, które po krwawych walkach zmusiło wojska 
niemieckie i austrowęgierskie do odwrotu. Piotrków 
został ostatecznie zajęty 17 grudnia 1914 roku przez 
oddziały austrowęgierskie. Stan ten utrzymał się już 
do końca wojny54.

Pierwsze tygodnie wojny i okupacji pociągnęły za sobą 
również szkody wyrządzone w infrastrukturze, transpor-
cie i przemyśle. Oprócz dewastacji linii kolejowej i zabu-
dowań dworca, poważnego uszczerbku doznała również 
kolejka wąskotorowa łącząca Piotrków z pobliskim Sule-
jowem. W przypadku miejscowych przedsiębiorstw, ich 
wojenny upadek rozpoczął się od zajmowania budyn-
ków na koszary bądź magazyny wojskowe. Kwaterujący 
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żołnierze dewastowali park maszynowy zajmowanych 
zakładów uniemożliwiając tym samym wznowienie pro-
dukcji55. Zajęte przez wojska Państw Centralnych tereny 
Kongresówki podzielone zostały na dwie strefy okupa-
cyjne. Niemcy objęły tereny północno-zachodnie, zaś 
Austro-Węgry południowo-wschodnie. Rozgraniczenie 
stref okupacyjnych dokonało się w dniach 9-10 stycznia 
1915 roku w Poznaniu, zaś korekta granic tychże stref 
nastąpiła podczas konferencji w Katowicach, w dniach 
20-22 kwietnia 1915 roku. Administrowanie terenów au-
strowęgierskiej strefy okupacyjnej przypadło początkowo 
komendom etapowym 1. i 2. Armii. Naczelna Komenda 
Armii powołała 17 maja 1915 roku dwa gubernatorstwa 
wojskowe – w Piotrkowie i w Kielcach. Oba gubernator-
stwa scalono w sierpniu w jedno Generalne Guberna-
torstwo Wojskowe w Kielcach, przeniesione niebawem 
do Lublina. Niższą instancją administracji okupacyjnej 
zostały c. i k. komendy obwodowe (powiatowe). Na eta-
pie ich organizacji dokonano zmian w dotychczasowej 
strukturze administracyjnej podbitych terenów. Wyni-
kały one m.in. z podziału państwa na dwie strefy oku-
pacyjne, dzielące część byłych „carskich” powiatów. Tym 
sposobem nowopowstały, okupacyjny powiat piotrkow-
ski powiększony został o część gmin z powiatów łódzkie-
go i łaskiego. Na czele każdej komendy obwodowej stał 
komendant obwodu (Kreiskommandant), z reguły wyż-
szy oficer armii austrowęgierskiej. W przypadku komen-
dy piotrkowskiej, funkcje te pełnili kolejno: płk August 
von Turnau, płk Juliusz Schneider, płk Karol Petzold oraz 
gen. mjr Tadeusz Wiktor. W zakresie czynności komend, 
oprócz zadań typowo wojskowych, znalazły się sprawy 
transportu, zaopatrzenia, bezpieczeństwa, a także spra-
wy cywilne (sądownictwo, podatki, opieka socjalna i me-
dyczna, zatrudnienie, gospodarka, oświata). Komendy 
te pilnie nadzorowały wszelkie przejawy życia politycz-
nego, społecznego i gospodarczego na swoim terenie. 
W zasadzie trudniły się administrowaniem i sprawnym 
nadzorowaniem eksploatacji gospodarczej terenu na po-
trzeby machiny wojennej c. i k. Armii56.

Podstawowym zjawiskiem w życiu gospodarczym re-
gionu pod okupacją w latach 1914-1918 była jego eksplo-
atacja mająca zasilić austrowęgierską machinę wojenną. 
Okupant zupełnie nie liczył się z potrzebami ludności 
terenów podbitych, narzucając jej własne reguły funk-
cjonowania. „Wielka Wojna” oznaczała również utratę 
niezwykle ważnego rynku zbytu, jakim było Imperium 
Rosyjskie. Priorytet uzyskiwały te zakłady, których pro-
dukcja mogła być wykorzystywana na rzecz wojsk oku-
pacyjnych. Kolejną trudność stanowiło zabezpieczenie 
surowców potrzebnych dla funkcjonowania fabryk. Naj-
większe zakłady w Piotrkowie – huty szkła „Hortensja” 
i „Kara”, odnotowywały długotrwałe przestoje (do 14 
miesięcy). Jedynym ratunkiem okazywało się wytwarza-
nie szkła oświetleniowego i aptecznego na potrzeby woj-
ska. Stałym elementem okupacyjnej codzienności były 
rekwizycje i kontyngenty, nakładane na mieszkańców 

Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. W celu zarządzania 
przymusowymi dostawami, powołano system specjal-
nych magazynów, umiejscowionych m.in. w Piotrkowie. 
Bilans gospodarczy lat wojny i okupacji postawił lokalną 
gospodarkę w poważnym kryzysie. Znacznej destabili-
zacji zaznały fundusze miasta Piotrkowa, które popadło 
w spiralę zadłużenia57.

Piotrków w okresie I wojny światowej stał się jed-
nym z najważniejszych ośrodków niepodległościowych 
w kraju. Już jesienią 1914 roku piotrkowianie spotkali 
się z legionistami, którzy przybyli tu wraz z przedstawi-
cielami Polskiej Organizacji Narodowej (PON). Działa-
cze ci podjęli trud organizacji pierwszych komisariatów 
i punktów werbunkowych, mających zasilić Legiony Pol-
skie. W dwa dni po powstaniu komisariatu PON w Piot-
rkowie (przy ul. Bankowej 18), w dniu 14 października 
1914 roku zorganizowano w kinie „Czary” pierwszy wiec 
publiczny z udziałem 500 osób. W jego tracie głos zabra-
li m.in. Gustaw Daniłowski (oficer 1 pułku piechoty Le-
gionów), Witold Jodko Narkiewicz i Juliusz Kaden Ban-
drowski. Ostatecznie w końcu listopada 1914 roku PON 
podporządkowała się Naczelnemu Komitetowi Narodo-
wemu (NKN). Równolegle do struktur jawnych kształ-
towała się konspiracja wojskowa, która od października 
1914 roku przyjęła nazwę Polskiej Organizacji Wojsko-
wej (POW). Do wiosny 1916 roku ukształtował się jej po-
dział na okręgi. W strukturze tej funkcjonował również 
Okręg nr V – piotrkowski, w ramach którego znajdowało 
się 5 podokręgów i 15 obwodów. Jego komendantem zo-
stał Marian Zyndram-Kościałkowski ps. „Orwid”.

W zakresie tworzenia oddziałów polskich, w Piot-
rkowie funkcjonowały okresowo trzy najważniejsze in-
stytucje do tego celu powołane – Komenda Legionów 
Polskich, Komenda Grupy Legionów oraz Departa-
ment Wojskowy NKN. W samym mieście oraz oko-
licznych miejscowościach stacjonowały poszczególne 
oddziały legionowe. W związku z tym w Piotrkowie 
pojawiały się i działały osoby doskonale w historii zna-
ne – w tym ówczesny płk. Władysław Sikorski (szef 
Departamentu Wojskowego NKN), Józef Beck (póź-
niejszy Minister Spraw Zagranicznych II RP), czy 
mjr/ppłk Bolesław Roja (organizator i dowódca  
4 pułku piechoty Legionów i dowódca III Brygady). Lo-
kalizacja w Piotrkowie ważnych ośrodków legionowych 
wpłynęła również na decyzję rozbudowy w regionie od-
działów zbrojnych. W kwietniu 1915 roku w okolicach 
Rozprzy rozpoczęto formowanie 4 pp na bazie batalionu 
uzupełniającego z 2 pp. Oddział ten udało się sformować 
do połowy lipca 1915 roku. W tym samym okresie pod-
jęto również trud organizacji kolejnej jednostki legiono-
wej – 6 pp, a w majątku Belzatka formowano równolegle 
baterię artylerii. Oddziały te weszły w skład nowoutwo-
rzonej III Brygady Legionów, która w 1915 roku opuściła 
Piotrków udając się na front58. 

W dniu 16 sierpnia 1914 roku w Krakowie powstał 
Naczelny Komitet Narodowy (NKN), będący z założenia 
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organizacją wspierającą polską sprawę w czasie woj-
ny. Jego Departament Wojskowy (DW) stanowił naji-
stotniejszą komórkę z punktu widzenia dążeń Polaków 
do odzyskania niepodległości. Początkowo DW NKN 
często zmieniał miejsce swej lokalizacji, aby ostatecz-
nie w lutym 1915 roku zawitać na trwałe do Piotrkowa. 
Na wybór tej lokalizacji wpływ miało kilka czynników, 
zwłaszcza bliskość Warszawy, a także dogodne warunki 
lokalowe, panujące w byłym mieście gubernialnym.

W strukturach DW NKN znajdowały się: Central-
ne Biuro Werbunkowe, Centralny Urząd Ewidencyjny, 
Biuro Prasowe, Administracja Wydawnictw, Drukarnia 
Państwowa, Biuro Zapomóg, Biuro Techniczno-Foto-
graficzne oraz Oddział Wywiadowczy. Kierownikiem 
departamentu przez cały okres jego funkcjonowania był 
płk Władysław Sikorski. DW NKN swoje zadania reali-
zował m.in. przez zakładanie w miastach powiatowych 
stałych placówek – biur powiatowych NKN (w Piotrko-
wie w budynku przy ul. Bykowskiej 20), a także przez 
siatkę emisariuszy. Emisariusze ci pełnili niezwykle waż-
ną rolę propagandowo-informacyjną. Wysyłani byli z re-
guły do miast, które dobrze znali, przeważnie w rodzinne 
strony. W Piotrkowie funkcję tą pełnił inż. Władysław 
Wiskowski.

Ważną formą pracy emisariuszy był kolportaż ulotek 
oraz organizacja spotkań i odczytów, a także włączanie 
się w prace nad obchodami o charakterze narodowym. 
W Piotrkowie takie spotkania odbyły się z prof. Wac-
ławem Tokarzem (nt. Polska i Rosja w XIX wieku) oraz 
Stanisławem Kotem (nt. Sprawa polska w opinii europej-
skiej). Zgromadziły one ponad 1400 słuchaczy. W ilości 
5000 egz. rozprowadzono m.in. tekst pieśni Boże coś Pol-
skę. Płk W. Sikorski dużą uwagę przykładał do rozmów 
z przedstawicielami elit politycznych Królestwa, inicju-
jąc m.in. kilka zjazdów kierownictwa NKN z delegatami 
z Kongresówki, które odbywały się w Piotrkowie.

W początkach 1917 roku nastąpiła reorganizacja wer-
bunku na terenach Królestwa. Ochotnicy mieli być teraz 
werbowani nie do Legionów, lecz do polskiej armii. 26 
stycznia 1917 roku Centralne Biuro Werbunkowe prze-
niesione zostało do Warszawy, przestając być agendą 
NKN. W kilka dni później, 29 stycznia 1917 roku Ko-
misja Wykonawcza NKN podjęła decyzję o likwidacji 
wszystkich swych agend – w tym Departamentu Woj-
skowego. W ocenie dwuletniej jego pracy, na szczególną 
uwagę zasługuje nie ilość zwerbowanych jego staraniem 
osób, lecz właśnie potężna akcja propagandowo-infor-
macyjna.

U schyłku okupacji austro-węgierskiej w Piotrkowie 
znajdowały się – oprócz lokalnych struktur POW oraz 
Komendy Wojsk Polskich dowodzonej przez mjr. Oskara 
Brezanego – jednostki wojskowe armii austrowęgierskiej. 
Już w dniu 1 listopada 1918 roku działacze piotrkowskiej 
POW przystąpili do akcji rozbrajania stacjonujących 
w mieście okupacyjnych oddziałów austrowęgierskich59. 
Polacy w nich służący, wraz z peowiakami, zorganizowali 

się w pododdział piechoty, stając się zaczątkiem przyszłe-
go 26 pp. Pułk ten tworzony był początkowo jako piot-
rkowski pułk okręgowy, a jego organizatorem był płk Jan 
Rządkowski. W maju 1919 roku w Piotrkowie pojawiły 
się pododdziały 2 pp Leg., przeniesione do miasta z do-
tychczasowego miejsca postoju i organizacji w Jabłonnej, 
zaś stacjonujący dotychczas w mieście batalion zapasowy 
26 pp przeniesiono do Radomska60. Związki międzywo-
jennego Piotrkowa Trybunalskiego z Wojskiem Polskim 
dopełniło przeniesienie do miasta na stały postój 25 pp, 
który na swoje potrzeby zajął koszary w zabudowaniach 
danego klasztoru franciszkańskiego, gdzie stacjonował 
do wybuchu II wojny światowej61.

W pierwszych miesiącach odradzającej się niepodle-
głej Polski, wraz z kształtowaniem się jej ustroju admini-
stracyjnego zaistniała dla Piotrkowa szansa kontynuacji 
tradycji „gubernialnych” – czyli siedziby władz terytorial-
nych wysokiego szczebla – w formie województwa. Waż-
nym argumentem przemawiającym za taką lokalizacją 
były korzystne warunki urbanistyczne i komunikacyjne 
Piotrkowa (tj. gmachy mogące pomieścić urzędy szczeb-
la wojewódzkiego, stacja kolei warszawsko-wiedeńskiej, 
etc.), który podjął rywalizację z Łodzią i Kaliszem o status 
miasta wojewódzkiego. Ostatecznie w sierpniu 1919 roku 
siedzibą województwa została Łódź, a Piotrków utrzymał 
status miasta powiatowego w tymże województwie. Nie-
co łaskawsze dla miasta były przemiany, jakie zachodziły 
podczas kształtowania się struktur polskiej administracji 
wojskowej. W dniu 30 października 1918 roku Piotrków 
został siedzibą jednego z piętnastu Okręgów Wojskowych 
powołanych na terenach podległych Radzie Regencyjnej. 
Jako Okręg Wojskowy nr VI w swych granicach zawierał 
powiaty: piotrkowski, radomszczański, opoczyński, kone-
cki i włoszczowski. Wyższą hierarchicznie instancją ad-
ministracyjną były trzy Inspektoraty Lokalne (Warszawa, 
Lublin, Kielce). Szczytem awansu Piotrkowa w tej struktu-
rze było krótkotrwałe funkcjonowanie czwartego z inspek-
toratów – Inspektoratu Lokalnego w Piotrkowie (10-17 
listopada 1918 roku). Następnie, w myśl nowego kształtu 
administracji wojskowej, piotrkowski Okręg Wojskowy 
ujęty został w ramy Okręgu Generalnego nr III w Kielcach, 
w składzie którego pozostał do 1921 roku, po którym Piot-
rków i powiat piotrkowski podporządkowane zostały Do-
wództwu Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi62.

Pierwsze lata niepodległej Polski przebiegały w atmo-
sferze nie tylko konsolidacji struktur państwowych, lecz 
również określenia granic. To ostatnie zagadnienie odby-
wało się nie tylko za pośrednictwem dyplomacji, lecz też 
na drodze wojny. W latach 1919-1921 toczyła się wojna 
polsko-rosyjska, efektem której był określenie wschod-
nich granic Polski. W szeregach Wojska Polskiego wal-
czyli w niej także piotrkowianie – zarówno mieszkańcy 
miasta jak i powiatu piotrkowskiego. Trafiali oni pod 
broń na kilka sposobów – jako ochotnicy oraz poboro-
wi zmobilizowani na mocy ówczesnego ustawodawstwa. 
Warto w tym miejscu wspomnieć przykład uczniów 
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piotrkowskich szkół oraz harcerzy, którzy odpowiedzieli 
na wezwanie Ojczyzny. Młodym piotrkowianom nie-
rzadko towarzyszyli ich nauczyciele, dzieląc z nimi trudy 
walki na froncie63.

Podczas gdy na odległym froncie walczyły tysiące 
mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego, ci którzy 
pozostali w domach również boleśnie odczuwali ciężary 
wojny. Podupadłe gospodarczo po okresie I wojny świa-
towej społeczeństwo musiało po raz kolejny zdobyć się 
na wysiłek mający na celu wspieranie państwa i jego ar-
mii64. Liczne świadczenia osobiste, finansowe i materia-
łowe, wraz z niedoborami produktów pierwszej potrzeby 
oraz stacjonującymi w mieście oddziałami wojskowymi 
tworzyły dla piotrkowian trudną codzienność lat 1919-
192165. Spośród wielu przykładów pozytywnych, których 
nie sposób opisać w zwięzłej formie, wymienić nale-
ży działalność wielce zasłużonej już w okresie I wojny 
światowej organizacji, jaką była Liga Kobiet Pogotowia 
Wojennego (LKPW) w Piotrkowie66. Przyglądając się 
działalności piotrkowskich struktur LKPW w pierwszym 
pełnym roku niepodległości, na wstępie należy zazna-
czyć, iż ważnym elementem bieżących prac społeczniczek 
była doraźna pomoc dla żołnierzy. Na przestrzeni 1919 
roku w zarządzie piotrkowskiego Koła LKPW działały: 
Maria Rudnicka (przewodnicząca), Wanda Grabowska 
(wiceprzewodnicząca), Kazimiera Domańska (skarb-
niczka), oraz członkinie zarządu – Celina Milewska 
i Zofia Widmańska. Działalność prowadzono z różnym 
natężeniem w poszczególnych sekcjach. Już w grudniu 
1918 roku działaczki zaangażowały się w prace komite-
tu wigilijnego, organizowanego przez piotrkowską Radę 
Miejską, urządzając wigilię dla żołnierzy. W styczniu 
i lutym 1919 roku urządzono podwieczorki dla żołnie-
rzy przebywających w piotrkowskim szpitalu, a w marcu 
rozdysponowano w garnizonie piotrkowskim produkty 
żywnościowe. Organizowano również paczki przesy-
łane na front. Ważną i oryginalną inicjatywą podjętą 
przez piotrkowskie społeczniczki było utworzenie sekcji 
„Matek Chrzestnych”. Miała ona na celu moralne i mate-
rialne wsparcie przebywających na froncie żołnierzy. Ci, 
którzy z różnych względów nie mogli liczyć na wsparcie 
rodzin, otrzymywali okolicznościowe przesyłki świątecz-
ne i wymieniali korespondencję z „przydzielonymi” im 
„matkami chrzestnymi”67. Oprócz omawianej organi-
zacji, ważną rolę odegrał również Obywatelski Komitet 
Obrony Państwa na powiat piotrkowski, który powstał 
w dniu 15 lipca 1920 roku, a jego przewodniczącym był 
Henryk Popowski. Komitet ten – oprócz zintensyfikowa-
nej działalności wspierania państwa i jego sił zbrojnych 
– pełnił wówczas ważną funkcję spoiwa środowisk pa-
triotycznych, współpracujących pomimo różnic świato-
poglądowych68.

Piotrków Trybunalski okresu międzywojennego od-
biegał swym charakterem od tego znanego jeszcze z 1914 
roku. W wyniku przyłączenia do miasta rozległych te-
renów wiejskich w 1916 roku69, formalnie jego obszar 

wzrósł kilkukrotnie. Spowodowało to wzrost odsetka 
parterowych domów drewnianych w stosunku do cało-
ści zabudowy – co było wynikiem zmiany granic miasta 
z okresu I wojny światowej. W zakresie zabudowy o miej-
skich charakterze, warto pamiętać, iż Piotrków odziedzi-
czył po okresie gubernialnym dużą liczbę budynków 
mogących dalej pełnić funkcje siedzib urzędów – w tym 
np. budynek Sądu Okręgowego w którym od 1939 roku 
swą siedzibę ma Archiwum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim. Do symboli architektonicznych miasta 
zaliczyć należy gmach wybudowanej w latach dwudzie-
stych w ramach tzw. „pożyczki ulenowskiej” Hali Targo-
wej jak również wieży ciśnień zlokalizowanej w sąsiedz-
twie dworca kolejowego70. Wśród innych przykładów 
podać można jeszcze piotrkowski dom kolejarzy – bu-
dynek mieszkalny zwany potocznie „Pekinem” z powo-
du niewielkiej powierzchni mieszkań przeznaczonej dla 
dużej liczby mieszkańców71.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był dla 
Piotrkowa czasem rozwoju demograficznego. Podsta-
wowych informacji w tym zakresie dostarczają wyniki 
dwóch powszechnych spisów ludności – z 1921 i 1931 
roku72. Dokonując pewnego uśrednienia danych, liczba 
mieszkańców miasta w początku omamianego okresu 
oscylowała wokół poziomu ok. 40 tysięcy, zaś w przede-
dniu II wojny światowe przekroczyła 52 tysiące osób73. 
W latach 1918-1939 Piotrków nie był jednolity pod 
względem struktury wyznaniowej i narodowościowej 
mieszkańców. Warto w tym miejscu choćby zaznaczyć, 
iż w 1931 roku na ogólną liczbę nieco ponad 51 tysięcy 
mieszkańców, 74,6% deklarowało wyznanie rzymskoka-
tolickie, a 22,2% – mojżeszowe. Również w przypadku 
narodowości piotrkowian, według tych samych źródeł 
Polacy stanowili 76,5%, Żydzi – 21,8%, Niemcy – 1,2%, 
Rosjanie – 0,4%74.

Życie mieszkańców miasta nie ograniczało się jedynie 
do wykonywania czynności związanych z wyzwaniami 
codzienności. W wolnych chwilach mieli oni możliwość 
obcowania ze sztuką w formie będącej w początku XX 
wieku swoistą nowinką. Mowa w tym miejscu o filmie 
i kinie, z którymi historia miasta na szerszą skalę zwią-
zała się dopiero w drugiej połowie tego stulecia. Początki 
seansów filmowych w Piotrkowie sięgają końca XIX stu-
lecia. Wtedy to na ówczesnym Placu Solnym stał drew-
niany budynek, w którym na białym prześcieradle peł-
niącym funkcję ekranu wyświetlano filmy nieme. Jeszcze 
w okresie gubernialnym swą historię rozpoczął kinoteatr 
„Czary”. W 1917 roku, dzierżawca kina „Czary” Antoni 
Sobieniewski przeniósł je do specjalnie zaprojektowa-
nego na ten cel budynku przy ul. Legionów 11 (obecnie 
ul. Dąbrowskiego). Okres międzywojenny w filmowych 
dziejach Piotrkowa reprezentowała działalność trzech 
kin. Oprócz wspomnianych już „Czarów” – działają-
cych w tym czasie nieprzerwanie (z czasem pod nazwą 
„Apollo”), życie kulturalne miasta wzbogacało również 
powstałe w 1927 roku kino „Cassino”, będące własnością 
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Izaaka Flatau. W 1932 roku, dzięki nowym inwestycjom 
kino udźwiękowiono, zmieniając jednocześnie jego nawę 
na kino „Luna”. Nazwa ta nie przyjęła się, stąd w rok póź-
niej piotrkowianie mogli ponownie uczęszczać do kina 
„Cassino”. Nie trwało to jednak zbyt długo, ponieważ 
w połowie grudnia tego roku obiekt spłonął. W niecałe 
dwa lata później Izaak Flatau sprzedał pogorzelisko no-
wym właścicielom, którzy podjęli się trudu jego odbudo-
wy. W ten sposób powstało kino „As”. Przed wybuchem 
II wojny światowej w mieście działało jeszcze jedno kino, 
najmniejsze z „kinematograficznej trójki”. W począt-
ku lat dwudziestych dawna „Victoria” zmieniła nazwę 
na kino „Bagatela”, następnie zaś na „Odeon”, „Nowoś-
ci”, a ostatecznie na kino „Roma”. Pod tą ostatnią nazwą 
działało do września 1939 r.

W przededniu wybuchu II wojny światowej Piotrków 
przygotowywał się do nadciągającego zagrożenia. Para-
doksalnie czynnik, który dotychczas warunkował rozwój 
miasta – tj. dogodne położenie komunikacyjne – mógł 
również oznaczać dla niego bezpośrednie zagrożenie 
ze strony agresora. Władze miasta przygotowywały się 
do wojny organizując poszczególne elementy obrony cy-
wilnej – tj. system komunikacji, schrony, przeszkolenie 
ludności cywilnej. W polskich planach wojennych Piot-
rków i jego okolice znalazły się w bezpośrednich pasach 
działań dwóch związków operacyjnych Wojska Polskiego 
– Grupy Operacyjnej „Piotrków” (dowódca – gen. bryg. 
Wiktor Thommée) wchodzącej w skład Armii „Łódź”, 
a także Armii „Prusy” (dowódca – gen. dyw. Stefan Dąb-
-Biernacki). Biegnąca przez miasto droga na Warszawę 
– tzw. szosa piotrkowska – była ważną arterią komunika-
cyjną w planach wojennych obu stron. Nie bez znaczenia 
z punktu widzenia wojskowego był też piotrkowski węzeł 
kolejowy.

Naprzeciw polskim obrońcom we wrześniu 1939 roku 
na kierunku piotrkowskim stanęły do walki oddziały 
niemieckiego XVI Korpusu Pancernego (dowodzonego 
przez gen. Ericha Hoepnera). Już 1 września 1939 roku 
na miasto spadły pierwsze bomby. Celem nalotu były 
okolice piotrkowskiej stacji kolejowej. Niemieckie lotni-
ctwo dokonywało nalotów na Piotrków również w ko-
lejnych dniach wojny. Ich bilans to śmierć ok. 150 osób 
oraz zniszczenia lub uszkodzenia ok. 200 budynków. 
Wieczorem 4 września 1939 roku południowe obrzeża 
Piotrkowa znalazły się w strefie działań oddziałów nie-
mieckiej 1 Dywizji Pancernej. W tym samym czasie wo-
kół miasta organizowały swe pozycje pułki z polskiej 19 
Dywizji Piechoty. Ciężkie walki pod Piotrkowem, a także 
w jego okolicy zakończyły się ostatecznie niepowodze-
niem. Piotrków znalazł się w rękach niemieckich w dniu 
5 września 1939 roku, co oznaczało początek okupacji75.

W październiku 1939 roku w Piotrkowie krystali-
zowały się pierwsze zorganizowane i jednolite ogniwa 
konspiracji. Ich organizatorem był por. Antoni Węgrzyn 
ps. „Ostroga”, który przybył w tym czasie do miasta 
z zadaniem zorganizowania Obwodu Piotrkowskiego 

Służby Zwycięstwu Polski (SZP). Szybko przystąpiono 
też do rozwijania sieci placówek poza miastem. Por. Wę-
grzyn koordynował dalsze działania również w ramach 
powołanego w miejsce SZP Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ), posiadając pod swą komendą na początku mar-
ca 1940 roku ok. 150 zaprzysiężonych członków tej or-
ganizacji76. Zgodnie z wytycznymi ówczesnego Komen-
danta Głównego ZWZ gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
teren okupowanego kraju podzielony został na sześć 
Obszarów, w strukturach których wyodrębniono Okrę-
gi. Niższymi ogniwami strukturalnymi były kolejno: In-
spektoraty Rejonowe, Obwody, Rejony i Placówki. Utwo-
rzony w marcu 1940 roku Inspektorat Rejonowy ZWZ 
w Piotrkowie Trybunalskim, znajdował się w struktu-
rach Okręgu ZWZ Łódź (kryptonim „Barka”)77. Spośród 
wszystkich inspektoratów podległych „Barce”, piotrkow-
ski był pod względem obszaru najrozleglejszy, a w jego 
ramach, w różnych okresach czasu mieściły się Obwody: 
Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno 
(od 1 kwietnia 1942 roku), Rawa Mazowiecka (od lutego 
1942 roku) oraz Radomsko (do 1 stycznia 1942 roku). 
Zmiany w strukturze terenowej Inspektoratu wiązały 
się m.in. z przekształceniem ZWZ w Armię Krajową 
(14 lutego 1942 roku). Najważniejszą z punktu organi-
zacyjnego zmianą było utworzenie na bazie omawiane-
go Inspektoratu – Podokręgu AK Piotrków Trybunal-
ski, podległego bezpośrednio Komendzie Głównej AK, 
co nastąpiło z dniem 2 listopada 1944 roku78.

Karty z dziejów konspiracji piotrkowskiej zawierają 
wiele chlubnych wpisów. Do nich należy zaliczyć należy 
organizację i szlak bojowy 25 Pułku Piechoty Armii Kra-
jowej – oddziału wojskowego polskiego podziemia, który 
kultywując tradycję przedwojennego 25 pp Wojska Pol-
skiego, był trzonem zgrupowania partyzanckiego „Lasy 
Przysuskie” tocząc latem i jesienią 1944 roku szereg walk 
z niemieckimi siłami okupacyjnymi (m.in. pod Diab-
lą Górą, czy Stefanowem)79. Spośród innych wydarzeń 
związanych z piotrkowskim podziemiem doby II wojny 
światowej, warto odnotować choćby brawurową akcję 
z grudnia 1944 roku, kiedy to pluton specjalny rozprzań-
skiej kompanii Armii Krajowej pod dowództwem Jana 
Starostki pseudonim „Mokry” uwolnił rannego cicho-
ciemnego kpt. Teodora Karola Hoffmana przetrzymy-
wanego pod strażą w Szpitalu Św. Trójcy w Piotrkowie80.

Wraz z klęską wrześniową ziemie II Rzeczypospo-
litej podzielone zostały pomiędzy niemiecką III Rze-
szę oraz ZSRR. Piotrków Trybunalski w okupacyjnym 
systemie administracyjnym pozostał siedzibą powiatu 
ujętego w ramy Dystryktu Radomskiego Generalnego 
Gubernatorstwa (GG). Z gmachów mieszących urzędy 
już we wrześniu 1939 roku usunięto polskie napisy, zaś 
pierwsze miesiące okupacji upływały pod znakiem na-
rastającego terroru. Na terenie miasta niemieckie wła-
dze wojskowe zorganizowały pięć obozów jenieckich, 
przez które do połowy 1940 roku przewinęło się ok. 25 
tys. żołnierzy polskich. Piotrków był również miastem, 
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w którym Niemcy zorganizowali pierwsze na okupowa-
nych terenach Getto dla ludności żydowskiej. Działało 
ono w okresie od 5 października 1939 do 29 października 
1942 roku. Trafiali tu Żydzi mieszkający zarówno na te-
renach GG, jak i na ziemiach bezpośrednio włączonych 
do III Rzeszy (m.in. w Łodzi, Gnieźnie, Płocku, Pabiani-
cach, czy Poznaniu). Miasto stało się również miejscem, 
do którego przybywali w ramach ewakuacji mieszkańcy 
zniszczonej po upadku Powstania Warszawskiego sto-
licy. Lata wojny i okupacji przyniosły poważne straty 
materialne, a także lub przede wszystkim demograficzne 
miasta. W latach 1939-1945 liczba stałych mieszkańców 
miasta zmalała o ok. 20%, co wiązało się również z ekster-
minacją licznej w Piotrkowie mniejszości żydowskiej. Nie-
mieckie zbrodnie wojenne, niedostatki aprowizacyjne czy 
choroby, a także naszkicowane powyżej wojenne migracje 
ludności złożyły się na trudną historię tamtych lat81.

Kres okupacji niemieckiej przyniosły postępy wojsk 
Armii Czerwonej w ramach ich kolejnego zwrotu za-
czepnego na drodze do Niemiec. W nocy z 16 na 17 
stycznia 1945 roku, oddziały Armii Czerwonej ruszyły 
w kierunku Piotrkowa. W południe 17 stycznia rozpo-
częły się walki o Kamieńsk, będący ważnym węzłem 
komunikacji drogowej. Wieczorem tego dnia oddziały 
radzieckie przypuściły pierwszy szturm na Piotrków, 
na terenie którego Niemcy dokonali uprzednio licznych 
prac fortyfikacyjnych. Do drugiego szturmu doszło już 
po północy. Atak prowadzony z trzech stron stopniowo 
przełamywał kolejne punkty oporu. Nad ranem 18 stycz-
nia 1945 roku miasto było już niemal w całości w rękach 
Czerwonoarmistów. Ostatnie niemieckie punkty opo-
ru padły we wczesnych godzinach popołudniowych. 
W pierwszych tygodniach od wyzwolenia na ulicach 
Piotrkowa pojawiło się również Wojsko Polskie. W dniu 
11 lutego 1945 roku odbyły się uroczystości powitana 
polskiej 9 Dywizji Piechoty, w trakcie których gen. Na-
łęcz-Gołębicki wygłosił okolicznościowe przemówienie 
i złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. W dniu 
24 lutego 1945 roku do Piotrkowa przyjechał również 
gen. Michał Rola-Żymierski82.

Mimo iż dla piotrkowian minął czas okupacji, wraz 
z jej usunięciem nie zniknęły wszak problemy trapiące 
mieszkańców. Trudną spuścizną lat wojny były m.in. 
straty wojenne. W przypadku Piotrkowa Trybunalskie-
go – podobnie jak w innych częściach kraju – omawiany 
problem dotyczył wszelkich dziedzin gospodarki. Dane 
z końca maja 1945 roku szacowały sumę zniszczeń wo-
jennych obiektów miejskich na ponad 90 tys. zł, zaś straty 
poniesione przez ludność Piotrkowa na kwotę blisko 250 
tys. zł. Przestój produkcyjny odnotowały wszystkie insty-
tucje gospodarcze – od największych zakładów produk-
cyjnych (hut szkła) po gazownię, elektrownię oraz inne 
podmioty. Stopniowo wznawiały one swą działalność 
w wyniku znacznych nakładów pracy swych załóg83.

Pomimo zniszczeń i strat spowodowanych woj-
ną i okupacją z lat 1939-1945, w okresie powojennym 

Piotrków Trybunalski z czasem podźwignął się i rozwi-
jał. W strukturach administracyjnych powojennej Pol-
ski początkowo funkcjonował jako miasto powiatowe 
w ramach województwa łódzkiego. Sytuacja zmieniła się 
w 1975 roku, kiedy to w wyniku reformy administracyj-
nej po raz drugi w swych dziejach miasto doczekało się 
awansu. W tym właśnie roku utworzono województwo 
piotrkowskie. Po raz kolejny w Piotrkowie Trybunalskim 
znalazły swoje siedziby urzędy i instytucje wysokiego 
szczebla, co bezpośrednio przełożyło się na dalszy rozwój 
miasta84. Piotrków Trybunalski zmieniał się pod wzglę-
dem swej zabudowy. Na przestrzeni kolejnych lat w pejza-
żu miejskim pojawiło się obok licznie reprezentowanego 
budownictwa mieszkaniowego, również szereg obiektów 
użyteczności publicznej – m.in. budynków szkół, a także 
obiektów sportowych. Bodźcem do rozwoju infrastruk-
tury technicznej były przygotowania do Centralnych Do-
żynek w latach 1978-197985.

Historyczna zabudowa Piotrkowa Trybunalskie-
go niejednokrotnie okazała się doskonałym plenerem 
dla twórców filmów tak polskich, jak i zagranicznych. 
Historia filmu fabularnego, kręconego na ulicach Piot-
rkowa sięga roku 1957. Wówczas na Starym Mieście 
kręcono sceny komedii pt. „Ewa chce spać”, będącej re-
żyserskim debiutem Tadeusza Chmielewskiego, a także 
pierwszymi stopniami w aktorskiej karierze Barbary 
Kwiatkowskiej oraz Kaliny Jędrusik. Jako twórca dialo-
gów filmowych zadebiutował wówczas Jeremi Przybora. 
Miłośnicy polskiego kina zapewne rozpoznają trybu-
nalskie plenery w takich wiekopomnych produkcjach 
jak „Vabank” (1981) czy „Uprowadzenie Agaty” (1993). 
Miasta o tak silnych tradycjach kinematograficznych 
nie mogło zabraknąć również w pierwszej polskiej pro-
dukcji filmowej, realizowanej techniką 3D. Mowa w tym 
miejscu o filmie pt. „1920. Bitwa Warszawska” (2010) 
w reżyserii nestora polskiego kina historycznego – Jerze-
go Hoffmana. Rozmach scen batalistycznych produkcji 
wywołał potrzebę pozyskania licznego grona statystów, 
co okazało się niepowtarzalną okazją do zaistnienia 
na srebrnym ekranie dla wielu piotrkowian, zwłaszcza iż 
zapotrzebowanie w tym względzie obejmowało ok. 300 
osób, a na plan filmowy sprowadzono ok. 500 mundu-
rów polskich i rosyjskich. Tym razem Piotrków stał się 
filmową wizualizacją m.in. walk o Radzymin. Nie tyl-
ko jednak polski film posiada związki z Piotrkowem. 
W 1987 roku po raz pierwszy w mieście gościła między-
narodowa ekipa filmowa, pracująca nad filmem pt. „Bie-
sy” (1988) w reżyserii Andrzeja Wajdy. Polsko-francuska 
produkcja była filmową adaptacją powieści Fiodora Do-
stojewskiego pod tym samym tytułem. Zdjęcia do filmu 
kręcono m.in. na dachu piotrkowskiej synagogi, czy też 
– już niemal tradycyjnie, na Starym Mieście. W roku 
1991 do Piotrkowa przybyli filmowcy ekipy belgijsko-
-francusko-holenderskiej. Podczas prac nad filmem pt. 
„Daens” (1992) w reżyserii Stijna Coninxa, podjęto pró-
bę ukazania losów dziewiętnastowiecznego belgijskiego 
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księdza Adolpha Daensa, walczącego o poprawę losu 
rodzin robotniczych. Podczas zdjęć kręconych na ul. Sta-
rowarszawskiej udział wzięło ok. 200 piotrkowian w cha-
rakterze statystów, a film w 1993 roku nominowany był 
do nagrody Oscara w kategorii „najlepszy film nieanglo-
języczny”. Wspominane przykłady nie wyczerpują boga-
tej, filmowej historii miasta86.

Lata powojenne to również rozwój demograficz-
ny Piotrkowa Trybunalskiego. Należy wszak pamiętać, 
że miasto będące lokalnym centrum przemysłowym 
przyciągało tysiące pracowników mieszkających w oko-
licznych miejscowościach. Niemiej jednak poziom za-
ludnienia miasta wzrastał systematycznie, aby w roku 

1980 osiągnąć pułap ok. 75 tysięcy mieszkańców87. 
Do dnia dzisiejszego do miasta przybywa wiele osób, 
zarówno tych, którzy wiążą z nim swoją przyszłość, jak 
również poszukiwaczy wiedzy o swych piotrkowskich 
korzeniach. Zmienne koleje losu i bogate dzieje Piot-
rkowa Trybunalskiego i jego mieszkańców sprawiły, 
iż warto mówić, badać je i popularyzować – zwłaszcza 
z okazji tegorocznego Jubileuszu 800-lecia trybunalskie-
go grodu. Nie sposób również zaprezentować ich w pełni 
w tak zwięzłej formie, jaką jest rys dziejów. Dlatego też 
tym ważniejsze jest poznawanie dziejów Piotrkowa Try-
bunalskiego przez pryzmat źródeł archiwalnych – czemu 
służyć ma niniejsza publikacja.



25

1 Efekty badań archeologicznych prowadzonych na terenie 
miasta wykazały, iż ślady osadnictwa w Piotrkowie sięgają 
okresu od VIII do XII wieku. Szerzej zob. R. Rosin, Dzieje 
Piotrkowa do przełomu XV i XVI w., [w:] Dzieje Piotrko-
wa Trybunalskiego, pod red. B. Baranowskiego, Piotrków 
Trybunalski 1989, s. 12-14.

2 Zob. T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje Rozprzy 
w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Try-
bunalski – Rozprza 2016, s. 11.

3 Kopiarz Sulejowski – zbiór odpisów przywilejów i nadań 
dla opactwa cystersów w Sulejowie, założony w 1618 roku 
przez biskupa wendeńskiego (zarazem opata sulejowskie-
go) Ottona Schenkinga – zalicza się do najcenniejszych 
obiektów archiwalnych przechowywanych w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Kodeks przyjął ostatecznie formę księgi papierowej, opra-
wionej w tekturę powlekaną sczerniałą skórą.

4 Zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego,  
W. Walewskiego, F. Sulimierskiego, Warszawa 1887, t. VIII 
s. 189.

5 Władysław Jagiełło zatrzymał się wraz ze swoim orsza-
kiem w Inowłodzu, gdyż zabudowa Piotrkowa w 1404 
roku była w zgliszczach po pożarze jaki nawiedził mia-
sto. Na temat lokacji miasta szerzej pisali: W. Baran-
-Kozłowski, Wokół lokacji miasta Piotrkowa, [w:] Region, 
Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi 
Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę uro-
dzin, pod red. J. R. Budzińskiego, Piotrków Trybunalski 
2005, s. 101-114; tegoż, Wokół lokacji miasta Piotrkowa, 
„Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” (dalej: 
„BDRP”) 2005, z. 4, s. 10-22; M. Gąsior, Do problemu lo-
kacji Piotrkowa uwag kilka, „BDRP” 2005, z. 4, s. 23-35;  
E. Kraszewska, Dokument Władysława Jagiełły z 1404 
roku i jego znaczenie dla Piotrkowa, „BDRP” 2005, z. 4, 
s. 80-89.

6 Za: R. Rosin, Piotrków…, s. 28.
7 Tamże, s. 29.
8 Zob. T. Matuszak, O związkach piwa z trybunalskim gro-

dem, sejmami i deputatami, [w:] Studia z dziejów piot-
rkowskiego browarnictwa od XVI do XX wieku, pod red.  
T. Kruza, A. Piasty, K. Wiączka, Piotrków Trybunalski 
2012, s. 9-24.

9 K. Głowacki, Zabudowa rynku w Piotrkowie Trybunal-
skim w świetle źródeł archiwalnych, „Kwartalnik Architek-
tury i Urbanistyki” 1978, t. 23, z. 4, s. 303.

10 Szerzej zob. W. Glinkowski, Układ przestrzenny, obwaro-
wania i zabudowa miasta w XVI-XVIII w., [w:] Dzieje…, 
s. 43-72.

11 Piotrków Trybunalski 1217-1967, oprac. S. Marat i G. Raj-
chert, Łódź 1967, s. 16.

12 Za: R. Rosin, Piotrków…, s. 25.
13 Szerzej zob. M. Hubka, Problematyka wojskowa na sej-

mach piotrkowskich, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia 
i szkice z dziejów parlamentaryzmu, pod red. T. Matusza-
ka, Piotrków Trybunalski 2015, s. 41-51.

14 Zjazd miał miejsce w dniach 25 listopada – 6 grudnia 
1457 roku; K. Sochaniewicz, Kollokwja, Zjazdy, Wiece, 
Zjazdy generalne, sejmiki (sejmiki ziemskie, partykularne, 
generalne) sejmy (walne), [w:] T. Wierzbowski, Vademe-
cum. Podręcznik dla studjów archiwalnych, Lwów-Warsza-
wa 1926, s. 197.

15 Zob. S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe 
od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, s. 14.

16 Również późniejsze sejmy obradujące w Piotrkowie po-
święcały swoją uwagę naprawie „obrony potocznej”. Sejm 
z 1512 roku uchwalił dodatkowe zaciągi, zaś sejm piot-
rkowski 1524/1525 roku skupił się na uporządkowaniu fi-
nansowej strony „obrony potocznej” oraz podjął uchwałę 
o „chorągwiach wojewódzkich” utrzymywanych dzięki 
wpływom finansowym z poszczególnych województw. 
Szerzej zob. Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 
1864, pod red. J. Sikorskiego, T. 1 – Do roku 1648, Warsza-
wa 1965, s. 281, 300-301.

17 Szerzej T. Matuszak, Świadectwa funkcjonowania parla-
mentu polskiego doby staropolskiej w zasobie Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Conventa 
et Parlamenta…, s. 91-109.

18 Jednym z ważniejszych był niewątpliwie zjazd, który miał 
miejsce 8 grudnia 1438 roku, ponieważ w odniesieniu 
do tego wydarzenia użyto po raz pierwszy określenia 
parlamentum generale lub conventiones generales. Zob. 
T. Nowakowski, Piotrków w dziejach polskiego parlamen-
taryzmu, Piotrków Trybunalski 2005, s. 15-16. Szerzej: 
Piotrków sejmowy. Materiały z sesji naukowej odbytej  
28 stycznia 1994 r. z okazji 500-lecia ukształtowania się 
Sejmu Polskiego, red. M. Gąsior, Piotrków 1995.

19 Sejmy, synody jak i w późniejszym okresie obrady Try-
bunału Koronnego niewątpliwie wpływały na życie mia-
sta i jego mieszkańców, zob. T. Matuszak, O związkach 
piwa…, s. 9-24.

20 Zob. W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 
1493-1793, Kraków 1948.

21 Przebieg obrad sejmu prześledzić można za pośredni-
ctwem pozostałego po nim diariusza: Anni Domini 1562. 
Piotrkowski Sejm, [w:] Źródłopisma do dziejów Unii Ko-
rony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, cz. 2, wyd.  
A.T. Działyński, Poznań 1861.

22 Volumina Legum, v. II, f. 617-618.
23 Na przykład obrady sejmu egzekucyjnego toczyły się 

w okresie od 30 listopada 1562 roku aż do 25 marca 1563 
roku.

24 W XVI wieku Piotrków był miastem średniej wielkości. 
W obrębie murów miejskich znajdowało się 185 domów 
mieszczańskich. Za: K. Pacelt, Stosunki gospodarcze i spo-
łeczne w XVI i w pierwszej połowie XVII w., [w:] Dzieje…, 
s. 73.

25 Szerzej zob. H. Rutkowski, Piotrków Trybunalski w XVI 
i pierwszej połowie XVII wieku jako miejsce zjazdów szla-
checkich, [w:] 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego, pod red. 
R. Rosina, Piotrków Trybunalski 1967.

26 W. Witkowski, Sądownictwo Najwyższe w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia 
Sądu Najwyższego 1917-2007, pod red. A. Korobowicza, 
Warszawa 2007, s. 22-23, 26-27; A. Czuba, M. Gąsior,  
R. Kotewicz, Przywileje miasta Piotrkowa przez królów 
polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, 
Piotrków 1993, s. 10.

27 Szerzej zob. T. Matuszak, Trybunał Koronny Piotrkowski 
– procesy aktotwórcze i archiwotwórcze, [w:] Polska i Piot-
rków za panowania Króla Stefana Batorego. Materiały 
z konferencji naukowej, Piotrków Trybunalski 2008, s. 41-
55.

28 A. Czuba, M. Gąsior, R. Kotewicz, dz. cyt., s.12-13.
29 W. Tokarz, Żołnierze kościuszkowscy, Kraków 1915, s. 28.
30 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-1866, 

[w:] Dzieje…, s. 286.
31 Tamże, s. 287.



26

32 Szerzej na temat przemian administracyjnych zob.  
M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem 
województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, wyd. II uzup., 
Łódź 1995.

33 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 
(APPT), Akta miasta Piotrkowa (AmP), zesp. nr 9, sygn. 
1.

34 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-
1866…, s. 288-289.

35 Mimo iż zasadnicze walki ustały w 1831 r., na tereny Kon-
gresówki przenikały niewielkie oddziały partyzanckie 
mające na celu prowadzić dalszą walkę, jednak bez suk-
cesu. Jeden z takich oddziałów, dowodzony przez Anto-
niego Winnickiego, operował również w okolicach Piot-
rkowa. Zob. Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 
1793-1866…, s. 289-291.

36 Szerzej zob. P. Głowacki, Rozwój kolejnictwa w Piotrko-
wie – budowa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
„BDRP” 2008, z. 7, s. 26-40.

37 O historii piotrkowskiego kolejnictwa z perspektywy 170. 
rocznicy zawitania kolei do Piotrkowa więcej informacji 
znaleźć można na łamach gazety okolicznościowej wy-
danej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybu-
nalskim – „Piotrkowski Ekspres Żelazny” 2016. Gazeta 
w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie interne-
towej archiwum – www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl [dostęp: 
8.09.2017 r.].

38 Obejmował on wówczas rozległe terytoria, zawierając 
w sobie m.in. Radomsko i Bełchatów. Za: M. Bandurka, 
dz. cyt., s. 28-43.

39 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-
1866…, s. 292-293.

40 APPT, AmP, sygn. 694.
41 J. Kukulski, Piotrkowskie w okresie Powstania Styczniowe-

go, [w:] Z dziejów Powstania Styczniowego w Piotrkow-
skiem, pod red. M. Gąsiora, Piotrków Trybunalski 1991, 
s. 7.

42 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-
1866…, s. 292.

43 Tamże, s. 294.
44 R. Szwed, Rok 1863/64 w Radomszczańskiem, [w:] Z dzie-

jów Powstania Styczniowego w Piotrkowskiem…, s. 62.
45 Tamże, s. 62.
46 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-

1866…, s. 294.
47 Zob. Ł. Politański, Józef Turczynowicz – biogram niepełny, 

[w:] Gloria Victis 1863 R. Studia i szkice z dziejów Powsta-
nia Styczniowego, pod red. T. Matuszaka, Warszawa-Piot-
rków Trybunalski 2013, s. 149-160.

48 Szerzej zob. M. Hubka, K. Łapiński, A. Wróbel, Powstanie 
styczniowe w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Od-
działu w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrków Trybunal-
ski – Tomaszów Mazowiecki 2013, s. 13-33.

49 Szerzej zob. P. Głowacki, Życie gospodarcze Piotrkowa 
Trybunalskiego w latach 1793-1914, Piotrków Trybunalski 
2009.

50 K. Baranowski, Zabudowa, [w:] Dzieje…, s. 231-233.
51 Szerzej zob. J.K. Janczak, Ludność, [w:] Dzieje…, s. 239-

263.
52 Szerzej zob. P. Samuś, Życie społeczno-polityczne w latach 

1867-1914, [w:] Dzieje…, s. 308-310.
53 Zarządzenia ewakuacyjne dotyczyły również instytucji 

wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Piotrkowie 
zaprzestał działalności już 3 sierpnia 1914 roku. Jego 

ewakuacja do Warszawy przebiegała spokojnie i planowo. 
W dotychczasowym miejscu pracy pozostawiono wielu 
pracowników celem ochrony zarówno budynków i rucho-
mości, jak i dokumentacji sądowej. A. Korobowicz, Ewa-
kuacja sądów Królestwa Polskiego i ich losy w czasie pierw-
szej wojny światowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1989, t. XLI, z. 1, s. 95.

54 M. Gąsior, Działania wojenne na obszarze byłej guberni 
piotrkowskiej w pierwszych miesiącach wojny 1914 r., [w:] 
Drogi do niepodległości, pod red. P. Zawilskiego, Toma-
szów Mazowiecki 1998.

55 M. Hubka, Straty wojenne powiatu piotrkowskiego w la-
tach 1914-1918, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (da-
lej: „PZH”) 2012, t. 13, s. 79-102.

56 A. Piasta, Organizacja austriackich władz okupacyjnych 
szczebla powiatowego i ich pozostałość aktowa na przykła-
dzie K. u. K. Kreiskommando in Piotrków i K. u. K. Kre-
iskommando in Noworadomsk (1915-1918), „Archeion” 
2003, t. CV, s. 193-210.

57 Szerzej zob. A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach 
pierwszej wojny światowej, Piotrków Trybunalski 2007.

58 Szerzej zob. M. Walak, Niepodległością naznaczeni. Z dzie-
jów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915-
1917, Bełchatów 2010; tejże, Legiony Polskie w Piotrkowie 
1914-1917, Piotrków Trybunalski 2013.

59 Były to: batalion etapowy 100 cieszyńskiego pułku pie-
choty, dwie kompanie 517 batalionu pospolitego ruszenia 
oraz 612 węgierski batalion etapowy. Szerzej zob. S. Abra-
mowicz, J. Kreis, Zarys historii wojennej 26 pułku piechoty, 
Warszawa 1929, s. 5; A. Piasta, Starostwo Powiatowe Piot-
rkowskie (1919-1939) – organizacja urzędu i charaktery-
styka pozostałości aktowej, „Rocznik Łódzki” 2006, t. 53, 
s. 247

60 Szerzej zob. W. Jarno, Garnizon piotrkowski w pierwszych 
latach II Rzeczypospolitej (1918-1921), „PZH” 2001, t. 3, 
s. 99-119.

61 W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce 
w latach 1918-1921, Łódź 2003; D. Kamiński, Dzieje 25 
Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Piotrków Trybunalski 
2004.

62 Zob. W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III…
63 APPT, Wydział Powiatowy w Piotrkowie, zesp. nr 2, sygn. 

133; Z. Bartczak, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 
Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje, wychowan-
kowie, absolwenci, Piotrków Trybunalski 2005, s. 130-131.

64 Zob. M. Hubka, Sytuacja gospodarcza powiatu piotrkow-
skiego w latach 1919-1921, „PZH” 2014, t. 15, s. 153-167.

65 Zob. P. Baranowski, M. Broniarczyk, Piotrków w okresie 
wojny polsko-rosyjskiej (1919-1921), „BDRP” 2010, z. 8, 
s. 8-29.

66 Piotrkowskie koło Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego 
(LKPW) zorganizowane zostało przez Marię Piłsudską 
najprawdopodobniej we wrześniu 1914 r., podczas pierw-
szego zajęcia miasta przez wojska niemieckie. Dalszy 
rozwój liczącej w początkowym okresie ok. 65 działaczek 
organizacji piotrkowskiej (działającej wówczas w częścio-
wej konspiracji pod pseudonimami) przyniósł początek 
roku 1915. W rok później piotrkowska LKPW liczyła już 
159 członkiń, zorganizowanych w siedemnastu sekcjach. 
W okresie pierwszowojennej okupacji działalność ich 
skupiała się głównie na: przygotowywaniu paczek dla le-
gionistów, prowadzeniu zakładów: herbaciarni, gospody, 
pralni i czytelni, jak również na opiece nad zwolnionymi 
ze służby oraz rodzinami legionistów. Zob. A. Piasta, Piot-
rków Trybunalski…, s. 212-213; T. Matuszak, The organi-

http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/


27

zation and the operations of the League of Women of the 
War Emergency Service, [w:] The Great War, Insights and 
Perspectives, red. E.K. Dzikowska, A. Handley, P. Zawilski, 
Frankfurt am Main 2016, s. 107-124; tegoż, The organi-
zation and the operations of War Alert Women’s League, 
[w:] Beyond the Trenches – The Social and Cultural Impact 
of the Great War, eds. E. K. Dzikowska, A. G. Handley,  
P. Zawilski, Frankfurt am Main 2017, s. 131-150.

67 Szczegółowych informacji o działalności organizacji w la-
tach 1919-1921 dostarczają materiały archiwalne (głów-
nie sprawozdania z działalności) przechowywane w zaso-
bie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zob. APPT, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrko-
wie, zesp. nr 91.

68 Szerzej zob. Obrona Państwa w 1920 roku. Księga spra-
wozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armii 
Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, 
pod red. W. Ścibor-Rylskiego, Warszawa 1923, s. 335-336.

69 Zob. APPT, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, zesp. nr 1, 
sygn. 2224; K. Baranowski, Zabudowa i warunki mieszka-
niowe w latach 1918-1939, [w:] Dzieje…, s. 398.

70 Zob. P. Głowacki, Gospodarka komunalna Piotrkowa Try-
bunalskiego w latach 1924-1939, „PZH” 2002, t. 4, s. 63-
95.

71 K. Głowacki, Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego, Piot-
rków Trybunalski – Kielce 1984.

72 Szerzej zob. M. Michalski, Ludność Piotrkowa Trybunal-
skiego w świetle spisów powszechnych z 30 września 1921 r. 
i 9 grudnia 1931 r., „PZH” 2014, t. 15, s. 169-200; P. Gło-
wacki, Ludność Piotrkowa Trybunalskiego w okresie mię-
dzywojennym, „BDRP” 2006, z. 5, s. 9-19.

73 J. K. Janczak, Ludność Piotrkowa w latach międzywojen-
nych, [w:] Dzieje…, s. 406.

74 Tamże, s. 411, tabele nr 15 i 16.
75 Kiedy się wypełniły dni… Wrzesień 1939 r. na ziemi piot-

rkowskiej, oprac. Z. Matuszak, T. Matuszak, M. Hubka, 
Warszawa – Piotrków Trybunalski 2014; T. Matuszak, 

Walki nad przedpolach Piotrkowa we wrześniu 1939 r., 
„BDRP” 2008, z. 7.

76 Zob. Z. Matuszak, Inspektorat Piotrkowski Armii Krajo-
wej. Zarys organizacji, [w:] Oblicza podziemia. Studia 
i szkice z dziejów ZWZ-AK, pod red. T. Matuszaka, Piot-
rków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 65-68;  
A. Olasik, Wspomnienia komendanta Obwodu Piotrkow-
skiego Armii Krajowej, Piotrków Trybunalski 1991, s. 14-18.

77 Na temat organizacji dowództwa szczebla Okręgu szerzej 
zob. Z. Walter Janke, Komenda Okręgu Łódzkiego SZP-
-ZWZ-AK, [w:] Okręg Łódzki Armii Krajowej, pod red.  
M. Budziarka, Łódź 1988, s. 29-49.

78 Szerzej: Z. Matuszak, Inspektorat Piotrkowski Armii Kra-
jowej…, s. 68-83; E. Wawrzyniak, Na rubieży Okręgu AK 
Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu Rejonowego i Podokręgu 
AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988, s. 37-38.

79 Zob. M. Kopa, A. Arkuszyński, H. Kępińska-Bazylewicz, 
Dzieje 25 pp Armii Krajowej. Geneza, struktura, działal-
ność zbrojna, zaplecze, dramaty powojenne, Łódź 2001.

80 Zob. T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Dzieje Rozprzy 
w…, s. 22.

81 Szerzej zob. K. Strawiński, Pod hitlerowską okupacją, [w:] 
Dzieje…, s. 535-567.

82 Szerzej zob. W. Kozłowski, Wyzwolenie spod okupacji hit-
lerowskiej, [w:] Dzieje…, s. 588-596.

83 Za: J. Góral, Przemiany gospodarcze w latach 1945-1981, 
[w:] Dzieje…, s. 623.

84 Szerzej zob. Województwo piotrkowskie. Monografia regio-
nalna. Zarys dziejów, obraz współczesny perspektywy roz-
woju, red. Z. Stankiewicz, Łódź – Piotrków Trybunalski 
1979.

85 Szerzej zob. M. Łaszek, Układ przestrzenny w latach 1945-
1980, [w:] Dzieje…, s. 599-609.

86 Szerzej zob. A. Warchulińska, Piotrków Filmowy, Piot-
rków Trybunalski 2011.

87 Za: J. Góral, Ludność miasta w latach 1945-1981, [w:] 
Dzieje…, s. 611.



28

We wszystkich działaniach podejmowanych przez czło-
wieka, szczególnie tych o charakterze prawnym, towarzy-
szył mu dokument. Miał on określoną wartość, również 
finansową, jeżeli dotyczył nadań, przywilejów lub kwestii 
finansowych. W związku z tym należało roztoczyć nad 
nim właściwą ochronę, tak aby nie uległ on zniszcze-
niu, bowiem tak długo jak istniał, dawał on świadectwo 
jakiegoś stanu prawnego. Efektem tej ochrony były po-
wstające już w starożytności archiwa. Od dawien dawna 
po dzień dzisiejszy pełnią one właściwie niezmienną rolę 
– miejsca gromadzenia i przechowywania dokumentów.

Zadania archiwów ulegały z czasem właściwie nie 
modyfikacjom, co rozszerzeniu. Jak więc należałoby zde-
finiować archiwum. Czy tylko jako magazyn dokumen-
tów mających różną postać fizyczną, np. pojedynczego 
dokumentu pergaminowego, księgi, poszytu, mapy czy 
fotografii? Czy też jako miejsca gromadzenia bezcennych 
archiwaliów, które należy zabezpieczyć wieczyście dla 
potomnych? Sama nazwa archiwum wywodzi się z języ-
ka greckiego (archeion2) i jest terminem wieloznacznym. 
Obecnie mówiąc o archiwum, mamy na myśli gmach lub 
lokal stanowiący jego pomieszczenie. Osoby pracujące 
w urzędach administracji państwowej i samorządowej 
zdefiniują archiwum, jako komórkę organizacyjną urzę-
du lub instytucji, po prostu jako archiwum zakładowe, 
powołane do przejmowania, przechowywania oraz za-
bezpieczania materiałów archiwalnych i dokumentacji 
o czasowym okresie przechowywania, wytworzonych 
przez ten podmiot prawny. Badacze, a w szczególności 
historycy wskażą na archiwum, jako na instytucję na-
ukową, powołaną do kształtowania zasobu archiwalne-
go, ale przede wszystkim do porządkowania, a w efekcie 
udostępniania im zgromadzonych źródeł archiwalnych, 
stanowiących podstawę do prowadzonych przez nich 
badań naukowych. W ramach rozszerzania zadań archi-
wów, szczególnie państwowych, będziemy mieli na myśli 
współcześnie urząd – instytucję wiary publicznej, upraw-
nioną do wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypi-
sów, wyciągów i kopii na podstawie zgromadzonych 
w ich zasobie dokumentów. Jest to także po prostu zakład 

pracy jakich wiele, ale o specyficznych kompetencjach. 
Ta sfera działania jest właściwie od wieków niezmienna. 
Sprowadza się ona do wspomnianego już przejmowania 
i gromadzenia zasobu archiwalnego, jego porządkowania 
oraz udostępniania wszystkim zainteresowanym. Wbrew 
pozorom nie tylko pracownikom świata nauki, czy histo-
rykom amatorom, ale coraz częściej i „zwykłym” oby-
watelom. Ta ostatnia kategoria użytkowników to ludzie, 
którzy poszukują informacji o swoich przodkach (głów-
nie badania genealogiczne), potwierdzenia prawa włas-
ności do majątku, czy innych dokumentów niezbędnych 
im do czynności cywilno-prawnych. Archiwum jest rów-
nież instytucją powołaną do publikowania źródeł i po-
mocy archiwalnych oraz prowadzenia badań w zakresie 
archiwistyki, jako szeroko rozumianej dziedziny nauki. 
Wiąże się to również z tym, że archiwum jest często obok 
uczelni wyższej, muzeum czy ośrodka kultury, animato-
rem życia kulturalnego i naukowego mieszkańców dane-
go miasta czy regionu.

Aby zrozumieć istotę funkcjonowania archiwów 
na przestrzeni minionych stuleci, należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż były one nierozerwalnie związane z rozwojem 
przede wszystkim administracji państwowej. To właśnie 
rozwój systemów administracyjnych i struktur władzy 
różnego szczebla był determinantem zarządzania danym 
obszarem, a tym samym wiązało się to nierozerwalnie 
z wytwarzaniem dokumentacji, świadczącej o sile i sła-
bościach państwa. Gromadzona dokumentacja mająca 
wielką wagę i znaczenie dla rządzących, musiała być 
na przestrzeni dziejów zabezpieczana w odpowiedni 
sposób. Dzięki podjętym wówczas działaniom, pomimo 
klęsk żywiołowych i licznych wojen, w znacznej ilości 
dotrwała do czasów nam współczesnych.

Na wstępie dalszych rozważań, również w kwestii za-
bezpieczania i gromadzenia materiałów archiwalnych 
w kontekście obchodzonego w 2017 roku Jubileuszu 
800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, należy prześledzić 
rozwój funkcjonujących wówczas na tym terenie archi-
wów. Instytucje te będące niemą skarbnicą wiedzy a zara-
zem urzędami wiary publicznej, zgodnie z kompetencją 

O dziejach i działalności  
Archiwum Państwowego  
w Piotrkowie Trybunalskim1
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terytorialną zabezpieczały na przestrzeni kilku stuleci róż-
ne typy i rodzaje dokumentacji. Dzisiaj, archiwalia zgro-
madzone głównie w zasobie Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, stanowią świadectwo faktów 
historycznych i minionych wydarzeń, które możemy ba-
dać i prezentować szerokiemu gronu odbiorców, a szcze-
gólnie miłośnikom historii swojej małej ojczyzny.

Tradycje archiwalne Piotrkowa Trybunalskiego się-
gają swoimi korzeniami XIV wieku, kiedy to powołano 
w mieście urząd starosty. Był to urząd ziemski utworzony 
przez króla Czech (od 1283 r.) i Polski (od 1300 r.) Wac-
ława II (1271-1305), w ramach którego starosta grodowy 
capitaneus cum iurisdictione pełnił władzę zwierzchnią 
w powierzonym jego pieczy grodzie, jako przedstawi-
ciel władzy monarszej. Starosta skupiał w swych rękach 
całość władzy administracyjnej i sądowniczej, a począt-
kowo także i wojskową na podległym mu terenie. Urząd 
ten został wprowadzony pierwotnie w Wielkopolsce, 
gdzie starosta pełnił rolę namiestnika króla i zarządcy 
prowincji. Natomiast w Małopolsce starostowie admi-
nistrowali tylko, jak już wyżej wspomniano podległymi 
ich jurysdykcji grodami. Po Wielkopolsce i Małopolsce 
system starościński wprowadzony został także na Podolu 
i Wołyniu, a do XVI wieku obejmował on już wszystkie 
ziemie koronne. W końcu XIV wieku starostowie utracili 
swoje funkcje wojskowe na rzecz znacznie rozszerzonych 
obowiązków administracyjno-sądowniczych. Uprawnie-
nia starosty obejmowały również zadania sprawowania 
w imieniu władcy zarządu majątkami należącymi do mo-
narchy, tzw. królewszczyznami. Przynosiło to staroście 
znaczne dochody, z których był on zobowiązany od-
prowadzać do skarbu państwa odpowiedniej wysokości 
podatek. Pełnili oni także oprócz wyżej wspomnianych, 
funkcje policyjne i sądownicze. Starosta wymierzał spra-
wiedliwość w sądzie grodzkim, w którego składzie zasia-
dał i przewodniczył jego obradom. Posiadał on również 
tzw. prawo miecza, polegające na obowiązku egzekwowa-
nia na podległym mu terenie wyroków sądów każdej in-
stancji3. Starosta stojąc na czele władz grodzkich, wcho-
dził także w skład hierarchii ziemskiej. Warto zauważyć, 
że w Koronie zajmował on drugie miejsce pod względem 
stanowisk urzędniczych, tuż za podkomorzym.

Nierozerwalnie z urzędem starosty związane było 
funkcjonowanie archiwum grodzkiego. Reprezentując 
władzę monarszą, starosta w imieniu króla podejmował 
czynności urzędowe, jako świadek czynności prawnych. 
Wystawiał i uwierzytelniał liczne dokumenty, które sta-
nowiły odbicie działalności jego kancelarii prowadzonej 
wówczas w oparciu o księgi wpisów4. Do ksiąg tych wpi-
sywano rejestry spraw sądowych, a także zeznania w spra-
wach niespornych, włącznie z zeznaniami transakcji 
wieczystych. Narastanie produkcji aktowej doprowadzi-
ło z czasem do konieczności zabezpieczania znacznych 
ilości dokumentów. W związku z tym zaczęto organizo-
wać archiwa grodzkie. Początkowo starostowie uważali 
prowadzone księgi gromadzone w archiwach za swoją 
własność prywatną. Dopiero konstytucje sejmowe z lat 

1493, 1496 i 1510, dały podstawy do utworzenia archi-
wów, jako miejsca składowania i przechowywania ksiąg 
grodzkich będących wytworem urzędów ówczesnej ad-
ministracji publicznej5. 

Piotrków był również miejscem gromadzenia ksiąg 
ziemskich. Miało to związek ze zmianami społeczno-
-prawnymi jakie zachodziły na ziemiach polskich, po ich 
zjednoczeniu przez Władysława Łokietka. W miejsce do-
tychczasowego systemu kasztelańskiego, którego rozkład 
spowodował m.in. rozwój immunitetu, wprowadzono 
nowy podział administracyjny na powiaty, które wywo-
dziły się z okręgów sądowych. Siedzibą takiego powiatu 
(districtus) został również Piotrków6. Jako miejsce są-
dów, Piotrków przejmował prawdopodobnie uprawnie-
nia kasztelanii rozpierskiej i wolborskiej, która jeszcze 
w latach 1136-1148 przeszła w ręce biskupów włocław-
skich. Podział Polski na województwa i powiaty ukształ-
tował się ostatecznie w XV wieku i bez większych zmian 
funkcjonował aż do końca I Rzeczypospolitej. Najstarsza 
informacja o powiecie piotrkowskim pochodzi z 1418 
roku, jednak nazwa „powiat piotrkowski” do końca XV 
wieku używana była raczej rzadko7. 

Nowy podział administracyjny miał niewątpliwie 
wpływ na organizację sądów ziemskich dla szlachty po-
sesjonatów, które sądziły na tzw. roczkach kolejno w po-
wiatach danej ziemi. Sądy ziemskie (iudicium terrestre) 
bo tak się one nazywały, jako sądy pierwszej instancji 
istniały w każdej ziemi i powiecie. Do kompetencji sądu 
ziemskiego należały w zasadzie wszystkie sprawy cywil-
ne i karne osiadłej szlachty. 

Efektem pracy kancelarii sądów były księgi ziemskie8. 
Ponieważ sędziowie uczestniczyli również w sądach wie-
cowych i królewskich (in curia, in conventione), w księ-
gach ziemskich pojawiały się wpisy akt także z tych po-
siedzeń. W późniejszym okresie zaprowadzono dla nich 
odrębne serie ksiąg. W Piotrkowie księgi otwierał i wpi-
sów dokonywał pisarz ziemski sieradzki. W XV wieku 
księgi ziemskie posiadały prawo wieczności, polegające 
na przyjmowaniu zeznań transakcji wieczystych, których 
najwięcej zawierano podczas wieców. Już w 1423 roku 
statut warecki nakazywał roztoczenie opieki nad księ-
gami wiecowymi. Miano je przechowywać w skrzyniach 
zamykanych na trzy klucze, które mieli po jednym pod 
swoją opieką członkowie sądu ziemskiego. W 1493 roku 
nakazano na mocy ogłoszonej konstytucji sejmowej, aby 
w całej Koronie zamykano księgi na trzy klucze, które 
przechowywać mieli wojewoda, sędzia ziemski i pisarz9.

Zasób archiwum ziemskiego stanowiły wszystkie do-
kumenty powstające w kancelariach sądów ziemskich. 
Były to głównie libri terrestres i terrestria. Jak już wyżej 
wspomniano, do ksiąg ziemskich dokonywano często 
wpisów w trakcie sądów wiecowych i królewskich. Z cza-
sem dla tych spraw wprowadzone zostały osobne księgi, 
w szczególności na tych ziemiach, w których król zatrzy-
mywał się na dłużej. Obok Krakowa i Lublina, władca 
często przebywał także w Piotrkowie. W XVI wieku roz-
szerzony został zakres spraw prowadzonych przez sądy 
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ziemskie, a co za tym idzie powstawały nowe rodzaje 
ksiąg. Typowa księga ziemska zawierała w początkowym 
okresie ich funkcjonowania różnego rodzaju wpisy, na-
tomiast w XVI wieku zaczęły powstawać z jednej serii 
dwie odrębne księgi. Pierwsza zawierała wpisy dekretów 
(wyroków), druga zaś obejmowała pozostałe czynności. 
Największa różnorodność wśród ksiąg ziemskich mia-
ła miejsce w XVIII wieku10. Warto zaznaczyć, że zasób 
archiwów ziemskich przedstawiał się skromniej niż ar-
chiwów grodzkich, a to z tego względu, że te pierwsze 
wytwarzały mniejsze ilości akt. Drugim powodem było 
również to, że kancelarie ziemskie w przeciwieństwie 
do grodzkich, były czynne tylko przez pewien okres cza-
su w ciągu roku.

Powstanie kolejnego archiwum jest ściśle powiązane 
z usytuowaniem w Piotrkowie w 1578 roku najwyższe-
go sądu dla szlachty – Trybunału Koronnego (Iudicium 
Generale Ordinarium Tribunalis Regni), co miało miejsce 
za panowania króla Stefana Batorego (1575-1586). Ponie-
waż do tego momentu król był najwyższym sędzią, a ilość 
napływających spraw przekraczała możliwości monar-
chy w ich rozpatrywaniu, zdecydował się on przekazać 
sądownictwo w ręce samej szlachty, także w zamian za jej 
liczne ustępstwa m.in. w kwestiach polityki zagranicz-
nej. Trybunał Koronny jako sąd apelacyjny dla szlachty 
obradował jesienią i zimą dla Wielkopolski w Piotrko-
wie, a wiosną i latem dla Małopolski w Lublinie, w prze-
ciwieństwie do utworzonego w 1581 roku Trybunału 
o nieprzerwanej kadencji dla Litwy. Od 1764 roku Try-
bunał Koronny rozdzielono na dwa, z których małopol-
ski miał siedzibę w Lublinie i we Lwowie, a wielkopolski 
w Piotrkowie, Poznaniu i Bydgoszczy. Trybunał Koron-
ny po przeprowadzonych reformach w 1775 i 1791 roku 
funkcjonował do 1794 roku. W zakresie jego kompeten-
cji było rozpatrywanie spraw cywilnych i karnych oraz 
jako sąd apelacyjny od wyroków ziemskich, grodzkich 
i podkomorskich. W czasach saskich Trybunał przejął 
pewne uprawnienia sejmu, mógł wówczas np. nadawać 
tytuł szlachecki11. Z racji różnych miejsc obrad Trybunału 
Koronnego, zarówno w Piotrkowie jak i Lublinie wytwo-
rzyły się de facto dwa odrębne archiwa. Zasób archiwum 
Trybunału Koronnego Piotrkowskiego przechowywany 
był pierwotnie w kościele farnym lub w pomieszczeniu 
obok niego. Wkrótce okazało się, że przechowywane 
tam archiwalia narażone były na zniszczenie ze wzglę-
du na niebezpieczeństwo wybuchu pożaru. W 1633 
roku decyzją sejmu postanowiono przenieść archiwum 
do klasztoru oo. Dominikanów. Księgi trybunalskie dzie-
liły się na dwie główne grupy: decreta (wyroki) i acta12. 
W toku całego czasookresu funkcjonowania Trybunału 
Koronnego w Piotrkowie powstało 1438 tomów, w tym 
467 ksiąg dekretów.

Po upadku I Rzeczypospolitej archiwa i wchodzące 
w skład ich zasobów archiwalia zostały przejęte przez 
władze administracyjne zaborców, które do problemu 
archiwów podeszły każde na swój sposób. Następnie już 
w 1810 roku w dobie Księstwa Warszawskiego minister 

Feliks Łubieński (1758-1848) opierając się na koncep-
cjach archiwisty i historyka warszawskiego Walentego 
Skorochoda Majewskiego (1764-1835) opracował pro-
jekt, na mocy którego zamierzano zorganizować trzy 
rodzaje archiwów. Miały one przejąć zasoby archiwów 
władz administracyjnych i sądowych dawnej Rzeczypo-
spolitej. Projekt ten w efekcie nie doczekał się realizacji, 
jednakże podjęto pierwsze działania mające na celu ze-
widencjonowanie i skupienie w jednym miejscu archi-
waliów okresu staropolskiego. Już 17 września 1808 roku 
decyzją ministra Łubieńskiego, nakazano trybunałom 
cywilnym i sądom pokoju opracowanie i przekazanie 
wszelkich danych o archiwaliach znajdujących się w ich 
posiadaniu, bądź właściwości terytorialnej. Na początku 
1810 roku w ramach kontynuacji zapoczątkowanej dwa 
lata wcześniej akcji, magistraty miast miały przekazać 
starsze dokumenty do sądów pokoju. Wtedy to duże 
ilości akt i ksiąg miejskich trafiły do archiwów sądo-
wych13. Po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 roku, 
wprowadzono w życie nowy projekt dotyczący organi-
zacji i funkcjonowania archiwów, którego autorem był 
archiwista warszawski Maciej Dziedzicki. Proponował 
on utworzenie Archiwum Ogólnego Krajowego oraz Ar-
chiwum Narodowego14. Na prowincji akta staropolskie 
i zaborcze, sądowe i administracyjne miały być groma-
dzone w prowincjonalnych archiwach wojewódzkich. 
W latach 1819-1824 prowadzono wizytacje w poszcze-
gólnych archiwach, w trakcie których wysnuto wniosek, 
iż zaistniała pilna potrzeba utworzenia sieci archiwów 
akt dawnych. Archiwa takie powstały na obszarze Króle-
stwa Polskiego w ośmiu miastach wojewódzkich. Były to: 
Warszawa, Kalisz, Kielce, Radom, Lublin, Siedlce, Łomża 
i Płock. Ponadto utworzono takie archiwa również w Sie-
radzu i Piotrkowie oraz w Krakowie, nie znajdującym 
się wówczas na obszarze Królestwa Polskiego. Personel 
utworzonego w Piotrkowie Archiwum Akt Dawnych 
stanowiła jedna osoba. Główną częścią zasobu piotrkow-
skiego archiwum były akta sądowe pochodzące z daw-
nych archiwów grodzkich i ziemskich, zgromadzonych 
w czasach reformy na terytorium Księstwa Warszawskie-
go w archiwach wojewódzkich. W skład archiwum piot-
rkowskiego wchodziły także początkowo akta Trybunału 
Koronnego Piotrkowskiego. W związku z fatalnym sta-
nem zachowania archiwaliów wytworzonych w okresie 
staropolskim, będącego wynikiem ich przemieszczania 
i licznie prowadzonych kwerend, zaczęto wykonywać 
zabiegi konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie 
zasobu przed zniszczeniem. 

Z dziejami Piotrkowa i jego tradycjami archiwalny-
mi związane jest także Archiwum Miejskie. Miało ono 
charakter składnicy akt gromadzącej dokumentację bę-
dącą efektem funkcjonowania kancelarii ówczesnego 
magistratu. Swoją siedzibę miało ono w pomieszcze-
niach ratusza, gdzie składowano akta do roku 1868, czy-
li do czasu jego rozbiórki. Następnie zostało ono prze-
niesione do opuszczonego w wyniku kasaty zakonu oo. 
Bernardynów budynku poklasztornego15. W związku 
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z utworzeniem w 1867 roku guberni piotrkowskiej wspo-
mniany wyżej budynek poklasztorny został miejscową 
składnicą akt, dając tym samym początek piotrkowskie-
mu archiwum gubernialnemu. Gromadzono w nim ca-
łość dokumentacji wytwarzanej przez wszystkie komórki 
Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego i instytucji pod-
ległych. W dniu 12 września 1880 roku zapadła decyzja 
na mocy uchwały Rady Państwa o likwidacji archiwów 
akt dawnych, w tym i piotrkowskiego. Jeszcze przed jego 
likwidacją, w latach 1835-1836 do Warszawy wywiezio-
no z Piotrkowa akta Trybunału Koronnego16. Ostatecznie 
w okresie od 1835 do 1882 roku wywieziono z Piotrkowa 
do Warszawy blisko 7000 woluminów akt17.

Z chwilą wybuchu wojny w 1914 roku i rozpoczęciu 
działań wojennych, administracja rosyjska w Piotrkowie 
przygotowała do ewakuacji wszystkie dokumenty będące 
w jej posiadaniu. Dokumenty zostały owinięte w papier, 
powiązane w paczki i zapakowane w skrzynie i worki. 
Szybki bieg wydarzeń spowodował jednak, że większość 
akt w wyniku nagłego odwrotu wojsk rosyjskich pozo-
stała w Piotrkowie. Miasto znalazło się pod zarządem 
okupacyjnych władz austriackich, które zainteresowały 
się pozostawionymi przez Rosjan aktami. Już 29 grud-
nia 1915 roku Generał Gubernator w Lublinie w piśmie 
przesłanym do K. u K. Kreiskommando in Piotrkow 
(Komendy Powiatowej w Piotrkowie), zarządził sporzą-
dzenie wykazu urzędów i instytucji, które pozostawiły 
na terenie miasta i powiatu swoje akta. Nakazał on rów-
nież Komendzie Powiatowej sprawdzenie w jakim są one 
stanie fizycznym i jaki jest stan ich zabezpieczenia18. Ko-
menda Powiatowa w piśmie z dnia 12 lutego 1916 roku 
podała miejsca przechowywania zgromadzonych akt 
pozostawionych przez instytucje rosyjskie. Odnalezione 
dokumenty były zachowane w dobrym stanie fizycznym, 
lecz nieuporządkowane. Brak było wykwalifikowanego 
personelu z dobrą znajomością języka rosyjskiego, który 
mógłby od razu przystąpić do prac porządkowych i in-
wentaryzacyjnych. Taka sytuacja miała miejsce praktycz-
nie do 16 marca 1918 roku, kiedy to Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) wystą-
piło z projektem utworzenia w mieście archiwum19. Archi-
wum to miało zostać zorganizowane w oparciu o przekaza-
ne władzom polskim archiwa i registratury pozostawione 
przez urzędy i instytucje rosyjskie. Generalne Gubernator-
stwo w Lublinie przekazało sprawę do załatwienia c. i k. 
Komendzie Armii, która 29 kwietnia 1918 roku dała po-
zytywną odpowiedź. W związku z powyższym MWRiOP 
rozważało możliwość utworzenia archiwów w Lublinie, 
Piotrkowie, Radomiu i Kielcach. Każde z archiwów miało 
otrzymać budżet w wysokości 27750 marek.

W dniach 12 i 13 maja 1918 roku przebywał 
w Piotrkowie pracownik Wydziału Archiwów MWRiOP 
dr Wincenty Franciszek Łopaciński (1866-1939), który 
pełnił funkcję archiwisty objazdowego. W sprawozda-
niu z przeprowadzonych prac wymienił on kilkanaście 
miejsc składowania akt, które pokrywały się z miejsca-
mi wymienionymi w piśmie Komendy Powiatowej20. 

Po dokonaniu lustracji stanu zabezpieczenia akt głów-
nych instytucji i urzędów stwierdził on, że wiele cen-
nych materiałów uległo zniszczeniu lub zaginęło jeszcze 
w 1916 roku, między innymi Archiwum Naczelnika Po-
wiatu Piotrkowskiego, które przechowywane było w bu-
dynku przy ulicy 3 Maja 17. Budynek ten został zajęty 
przez oddział austriacki, który dokumenty te przekazał 
na makulaturę. Pozostałe akta Rządu Gubernialnego 
scalono i zabezpieczono w piwnicach drukarni pań-
stwowej, znajdującej się pod zarządem Departamentu 
Skarbowego przy ulicy Bykowskiej 71. Akta Wydziału 
Weterynaryjnego przechowywano natomiast w miejscu 
wcześniejszego ich składowania w Żeńskim Seminarium 
Nauczycielskim, gdzie złożono również akta Inspekto-
ra Fabrycznego Guberni Piotrkowskiej. Ustalono także, 
że materiały znajdowały się również w gmachu więzienia 
oraz w budynkach podominikańskim i popijarskim21. 
W pracach inwentaryzacyjnych brał także udział porucz-
nik dr Józef Seruga, konserwator zabytków archiwalnych 
przy Generalnym Gubernatorstwie w Lublinie. Celem 
zabezpieczenia pozostałych archiwaliów dr Wincenty  
F. Łopaciński zgłosił propozycję zorganizowania „archi-
wum centralnego” w Piotrkowie, którego lokalizację pla-
nowano w zamku zajmowanym wówczas przez wojsko 
lub w gmachu podominikańskim Gimnazjum Heleny 
Trzcińskiej przy ul. Kościuszki22. Wyniki prowadzonych 
prac dr Łopaciński przesłał do MWRiOP, które zwróci-
ło się do władz o dodatkowe kredyty na zorganizowanie 
i prowadzenie archiwów w Lublinie i Piotrkowie23.

Dzisiaj trudno jest jednoznacznie określić dokładną 
datę powołania do życia piotrkowskiego archiwum. Mo-
żemy przyjąć, że archiwum zaczęło funkcjonować już 
31 lipca 1918 roku na mocy art. 44 reskryptu Rady Re-
gencyjnej O organizacji archiwów państwowych i opiece 
nad archiwaliami. Zawierał on projekt utworzenia pięciu 
archiwów w Warszawie i trzech terenowych w Lublinie, 
Piotrkowie i Płocku. Jak się jednak wkrótce okazało, bra-
kowało środków na realizację reskryptu, w tym dla ar-
chiwów w Lublinie i Piotrkowie. W początkowym okre-
sie od 1 września do 31 grudnia 1918 roku, archiwum 
w Piotrkowie miało otrzymać budżet w wysokości 9025 
marek24. Problemy te sugerują również, że piotrkowskie 
archiwum nie podjęło jednak działalności w 1918 roku. 

Na początku stycznia 1919 roku przybył do Piot-
rkowa z Warszawy Wacław Gizbert Studnicki, któremu 
MWRiOP powierzyło organizację Archiwum Państwo-
wego w Piotrkowie i stanowisko jego kierownika. Z ini-
cjatywy Studnickiego zamieszczono w prasie apel, aby 
wszelkie dokumenty znajdujące się w rękach osób pry-
watnych pozostawionych przez władze i urzędy rosyjskie, 
austriackie i niemieckie, na terenie byłych guberni piot-
rkowskiej i kaliskiej przekazywać do archiwum25. No-
tatka zamieszczona w „Dzienniku Narodowym” z dnia  
11 stycznia 1919 roku informowała czytelników o podję-
ciu przez archiwum w Piotrkowie działalności. Jest to za-
razem jedyny jak na razie źródłowo udokumentowany 
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fakt potwierdzający rozpoczęcie funkcjonowania Archi-
wum Państwowego w Piotrkowie w 1919 roku.

Dekret z 7 lutego 1919 roku O organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami zastał już placów-
kę zorganizowaną26. Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim (APPT) obejmowało swym zasięgiem 
terytorialnym obszar całego ówczesnego województwa 
łódzkiego. W pierwszych miesiącach funkcjonowania 
APPT, jego kierownikowi Wacławowi Studnickiemu 
udało się zgromadzić i zabezpieczyć znaczną część akt, 
głównie porosyjskich gubernialnych. Wiele czasu po-
święcił również na wyjazdy do Łodzi, Kalisza, Sieradza 
i Częstochowy celem poszukiwania materiałów archi-
walnych. Po zakończeniu penetracji Piotrkowa zabez-
pieczono materiały zgromadzone w trzech budynkach, 
w tym przy ulicy Bykowskiej nr 55 i 71 (dzisiaj Wojska 
Polskiego) oraz przy ulicy Kaliskiej 5 (dzisiaj Słowackie-
go). W kwietniu 1919 roku Wacław Gizbert Studnicki 
przerwał na polecenie Wydziału Archiwów Państwo-
wych prace prowadzone w Piotrkowie i wyjechał do Wil-
na. Tam prowadził analogiczną pracę na rzecz zabezpie-
czenia materiałów archiwalnych.

Po Wacławie G. Studnickim funkcję kierownika APPT 
objął dr Adam Feliks Próchnik (1892-1942). Przybył on 
do Piotrkowa na przełomie marca i kwietnia ze Lwowa 
i zamieszkał w Piotrkowie w budynku przy ulicy Bykow-
skiej 55. Do lipca 1919 roku zastępował on nieobecnego 
Wacława G. Studnickiego pełniąc obowiązki kierowni-
ka archiwum. Następnie w okresie 1 lipca 1919 roku do  
30 kwietnia 1921 roku dr Adam Próchnik pełnił obo-
wiązki dyrektora, a od 1 maja 1921 roku został mianowa-
ny dyrektorem Archiwum Państwowego w Piotrkowie27. 
Podjęte za jego kadencji prace porządkowe prowadzone 
były w dosyć trudnych warunkach, wymagały ponadto 
dużych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Było 
ono szczególnie potrzebne przy sporządzaniu skorowi-
dzów, katalogów i inwentarzy. Pomimo szczupłej obsady 
personalnej liczącej zaledwie trzy osoby, prace związane 
z przejmowaniem, zabezpieczaniem i porządkowaniem 
materiałów po zlikwidowanych urzędach i instytucjach 
szły dosyć sprawnie. W pracach tych poza dr. Adamem 
Próchnikiem brali również udział woźny Grzegorz 
Kluska i stróż Józef Mroziński. Szczególną uwagę po-
święcano scaleniu zespołu byłego Rządu Gubernialnego 
w Piotrkowie. Również z inicjatywy dr. A. Próchnika 
Komisariat Rządowy w Piotrkowie wydał 30 maja 1919 
roku obwieszczenie, w którym wzywano mieszkańców 
miasta do oddawania do Archiwum Państwowego do-
kumentów rosyjskich i austriackich pozostających w rę-
kach prywatnych28. Borykano się w owym czasie z prob-
lemem znalezienia odpowiedniego lokalu dla archiwum. 
W zajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy 
Bykowskiej 55 znajdowała się kancelaria, biblioteka, ka-
talogi i mieszkania służbowe. W budynku przy ulicy By-
kowskiej 71, w piwnicy po dawnej drukarni urządzono 
magazyn. Pomieszczenia w suterenach Sądu Okręgowe-
go przy ulicy Kaliskiej 5 oddano archiwum tylko na czas 

porządkowania akt. Dopiero na mocy decyzji Minister-
stwa Skarbu z kwietnia 1919 roku sutereny pozostawiono 
do dyspozycji Archiwum Państwowego29. Do 1928 roku 
dr Adam Próchnik wysyłał co miesiąc do Wydziału Archi-
wów Państwowych MWRiOP szczegółowe sprawozdania 
z wykonanych prac. Od 1928 roku wprowadzona zosta-
ła w życie sprawozdawczość kwartalna i roczna do której 
od 1929 roku załączano plany zamierzeń na rok następny.

Warto również zauważyć, że dr Adam Próchnik od sa-
mego początku pobytu w Piotrkowie rozwinął ożywioną 
działalność publiczną30. W 1919 roku został mianowany 
ławnikiem Zarządu Miejskiego, przyczyniając się na tym 
stanowisku do wprowadzenia powszechnego nauczania 
na terenie miasta. Był założycielem i organizatorem dzia-
łającej po dzień dzisiejszy Biblioteki Miejskiej. Pracował 
również w Miejskiej Szkole Handlowej oraz prowadził 
zajęcia na kursach wieczorowych. W 1925 roku został 
wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Piotrkowie, którą sprawował do 1930 roku. W 1928 
roku otrzymał mandat poselski w wyborach parlamentar-
nych z listy Polskiej Partii Socjalistycznej31. Był on również 
autorem szeregu publikacji o tematyce historycznej, poli-
tycznej i dotyczącej zagadnień związanych z archiwistyką. 
Prace związane z działalnością publiczną nie przeszkadza-
ły mu zbytnio w wykonywaniu pracy archiwalnej. 

W latach 1919-1926 Archiwum Państwowe w Piot-
rkowie Trybunalskim przejęło 17 dużych zespołów wy-
tworzonych przez urzędy i instytucje władz zaborczych. 
Zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie w 1928 
roku wynosił 2096,60 metrów bieżących (mb.) akt z cze-
go ponad 95% akt zostało uporządkowanych. Na upo-
rządkowanie czekało jeszcze jedynie 98 mb. akt, dla któ-
rych brakowało miejsc na półkach, gdyż nadal borykano 
się z brakiem odpowiedniego lokalu32. Opracowywano 
również akta rewindykowane z ZSRR na mocy trakta-
tu pokojowego zawartego 18 marca 1921 roku w Rydze 
oraz akta przejmowane na bieżąco z instytucji państwo-
wych. Pracami porządkowymi objęte zostały również 
zbiory biblioteczne i druki urzędowe. Zasób archiwum 
stanowiły głównie archiwalia byłego archiwum Rządu 
Gubernialnego Piotrkowskiego oraz archiwizowane akta 
wielu innych urzędów rosyjskich z terenu dawnej guber-
ni piotrkowskiej. W 1937 roku piotrkowskie archiwum 
przyjęło do swego zasobu akta niemieckich sądów woj-
skowych oraz cywilnych sądów okupacyjnych z lat 1914-
1918. Z zasobu przyszłego APPT jeszcze podczas I wojny 
światowej wywieziono do Krakowa akta Piotrkowskie-
go Gubernialnego Zarządu Żandarmerii. W Muzeum 
Czartoryskich akta te przeleżały do lat pięćdziesiątych 
XX wieku. W 1926 roku zasób archiwum szacowano na  
60 tysięcy jednostek archiwalnych (j.a.)33. 

W 1928 roku dr Adam Próchnik w związku z wybo-
rem na posła na Sejm RP, otrzymał urlop na czas pełnie-
nia mandatu poselskiego. Archiwum w jego zastępstwie 
było kierowane do 31 sierpnia 1930 roku przez Józefa 
Rawitę-Raciborskiego (1879-1935), który równocześ-
nie pełnił od 1925 roku obowiązki dyrektora Archiwum 
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Akt Dawnych w Łodzi. Prace związane, przede wszyst-
kim z opracowaniem archiwaliów, prowadził on wraz 
z zatrudnionym w archiwum od września 1925 roku 
Ignacym Świątkowskim (1897-1942). Pierwotnie był on 
zatrudniony jako urzędnik kontraktowy (prowizorycz-
ny), a od 1930 roku na etacie urzędnika stałego. Z dniem  
1 września 1930 roku Wydział Archiwów Państwowych 
MWRiOP powierzył mu pełnienie obowiązków kierow-
nika archiwum, którą to funkcję pełnił przez kolejnych 
10 lat. Było to związane z przeniesieniem służbowym dr. 
Próchnika do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Pod 
kierunkiem Świątkowskiego dokończono prace nad ewi-
dencjonowaniem zasobu i uporządkowaniem biblioteki, 
która liczyła klika tysięcy tomów34. Z roku na rok odno-
towano również wzrost załatwianych kwerend. Sporzą-
dzono także wiele pomocy ewidencyjno – informacyj-
nych ułatwiających poruszanie się po zasobie. Ważnym 
wydarzeniem w dziejach archiwum było otwarcie w 1930 
roku pracowni naukowej. Dzięki zabiegom Ignacego 
Świątkowskiego doprowadzono do umieszczenia w 1934 
roku archiwaliów w jednym gmachu przy ulicy Bykow-
skiej 45, a w 1939 roku do przeniesienia ich do budynku 
przy ulicy Toruńskiej 4, gdzie archiwum ma swoją siedzi-
bę po dzień dzisiejszy. 

Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku 
przerwał pracę archiwum, które przez prawie 10 miesię-
cy było zamknięte. W pierwszych dniach października 
1939 roku wprowadzona została nowa organizacja archi-
wów na terenach okupowanych. Dyrektorem archiwów 
został dotychczasowy komisarz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Rzeszy do spraw archiwów polskich 
dr Erich Randt. Archiwa w Generalnej Guberni (GG) 
otrzymały odrębną organizację35. Na ich czele postawio-
no Zarząd Archiwów w ramach Wydziału Administracji 
Wewnętrznej rządu GG. Zarząd działał przez jednooso-
bowe urzędy archiwalne wchodzące w skład władz po-
szczególnych dystryktów. Tej administracji podlegały 
wszystkie dawne polskie archiwa państwowe na obsza-
rze wcielonym do GG, w tym i archiwum w Piotrkowie 
Trybunalskim36. Piotrkowskie archiwum wznowiło dzia-
łalność dopiero z dniem 15 lipca 1940 roku pod nadzo-
rem niemieckiego Archivamtu z siedzibą w Radomiu. 
Wkrótce nakazano pracownikom archiwum wydzielenie 
i przygotowanie do transportu wskazanych akt, którymi 
były zainteresowane urzędy i archiwa niemieckie. W la-
tach 1941-1944 wywieziono z Piotrkowa 24 661 jedno-
stek archiwalnych. Do Poznania wywieziono w trzech 
transportach 23 558 j.a., a do Katowic 1103 j.a.37. Wśród 
wywiezionych materiałów znalazły się takie zespoły akt, 
jak np.: Piotrkowska Gubernialna Komisja dla Spraw 
Włościańskich (1864-1914), Łódzka Dyrekcja Szkolna, 
Łódzki Urząd Wojewódzki (1920-1930), Komisja Woje-
wództwa Mazowieckiego (1792-1807), itp.38. W czerwcu 
1944 roku do archiwum piotrkowskiego przywieziono 
2395 woluminów pochodzących z XVI i XVII wieku, 
z zasobu archiwum w Lublinie, które miały być następnie 
ewakuowane do Niemiec. Doczekały one końca wojny 

w Piotrkowie, a następnie w 1946 roku powróciły do ma-
cierzystego archiwum.

W czasie okupacji niemieckiej pracownicy Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie działali aktywnie w ramach 
ruchu oporu. W archiwum działał punkt kontaktowy 
oraz skrytka, w której przechowywano materiały konspi-
racyjne. Jedną z form walki z okupantem było ukrywa-
nie cenniejszych materiałów archiwalnych. Najaktywniej 
spośród pracowników działali ówczesny kierownik ar-
chiwum dr Jan Warężak (1896-1967) oraz Stefan Pawlak, 
który 9 maja 1944 roku został aresztowany przez Gestapo 
z Radomia. Po dwóch tygodniach od aresztowania został 
rozstrzelany. Natomiast dr Jan Warężak przed wybuchem 
Powstania Warszawskiego wyjechał z Piotrkowa i osiadł 
w Ostrowach Baranowskich. Przebywał tam do końca 
działań wojennych pełniąc funkcję kierownika szkoły 
podstawowej39.

Kierownictwo placówki po doktorze Janie Warężaku 
objął dotychczasowy dyrektor warszawskiego Archiwum 
Akt Nowych dr Józef Stojanowski (1884-1964), który 
jednocześnie sprawował funkcję opiekuna archiwaliów 
przewiezionych z Warszawy do Częstochowy. Wraz z nim 
do Piotrkowa przyjechali z Warszawy: dr Jadwiga Karwa-
sińska (1900-1986), Adolf Erazm Mysłowski (1876-1954) 
i mgr Jadwiga Zofia Jankowska (1912-1967)40. Funkcję 
kierownika Archiwum Państwowego w Piotrkowie objął 
Adolf E. Mysłowski, który pełnił ją w okresie od kwietnia 
1945 do 31 grudnia 1949 roku41. Po zakończeniu wojny 
archiwum było w fatalnym stanie. Pomieszczenia zostały 
zniszczone przez zakwaterowane w nich wojsko radzie-
ckie. Zniszczeniu uległa też część akt, m.in.: księgi grodz-
kie i ziemskie z zasobu Archiwum Państwowego w Lubli-
nie. Zniszczeniu uległo także 80% kartotek i skorowidzów 
oraz około 50% sprzętu jaki znajdował się na wyposaże-
niu archiwum42. Zniszczeniu uległo także około 15% akt 
wywiezionych do Poznania. Po wyzwoleniu Archiwum 
Państwowe w Piotrkowie rozpoczęło działalność od lute-
go 1945 roku, koncentrując się na porządkowaniu zasobu 
archiwalnego oraz scalaniu rewindykowanych akt z Ka-
towic. Akta rewindykowane z Poznania trafiły w formie 
depozytu do Archiwum Miasta Łodzi. Sporządzano tak-
że wykazy akt wywiezionych w czasie wojny do Niemiec. 
Do końca 1947 roku połowa zasobu archiwalnego była już 
uporządkowana. W 1949 roku zasób archiwum liczył już 
30 zespołów archiwalnych i 100 tysięcy woluminów. Za-
sób aktowy liczył ponad 2500 mb.43.

W 1948 roku w Łodzi został utworzony Oddział Te-
renowy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Jego organizowaniem zajął się dr Stefan Rosiak 
(1897-1973), który napotkawszy trudności lokalowe 
rozpoczął działalność dopiero 7 września 1949 roku. 
Na początku 1951 roku zostało powołane do życia Ar-
chiwum Państwowe w Łodzi44. W związku z powyższym 
piotrkowskie archiwum straciło dużo, gdyż z samodziel-
nej instytucji o bogatych tradycjach archiwalnych zostało 
zamienione w oddział terenowy podporządkowany łódz-
kiemu archiwum. Na mocy Dekretu z dnia 29 marca 1951 
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roku o archiwach państwowych (Dz.U. RP nr 19, poz. 
149) uzyskało ono status Powiatowego Archiwum Pań-
stwowego, a od 1953 roku ponownie stało się Oddziałem 
Terenowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Łodzi. Od 1950 roku kierownikiem archiwum był 
dr Stefan Rosiak, który stale urzędował w Łodzi. W Piot-
rkowie Trybunalskim zastępowała go Maria Karbowska, 
która w archiwum pracowała od 1942 roku, aż do mo-
mentu przejścia na emeryturę z końcem 1969 roku.

Od 1949 roku rozpoczęto przemieszczanie zasobu ar-
chiwalnego do Łodzi, które objęło łącznie 1400 mb. akt. 
Do Łodzi przewieziono m.in.: akta Rządu Gubernialne-
go Piotrkowskiego (1867-1914) liczące około 60 000 j.a., 
Kancelarię Gubernatora Piotrkowskiego (1867-1910) 
liczącą około 3500 j.a., akta Sądu Okręgowego w Piot-
rkowie liczące około 13 000 j.a. oraz wiele mniejszych 
zespołów akt45. W skład zasobu Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego w Łodzi włączono także materiały 
rewindykowane w 1947 roku z Poznania, a które prze-
chowywane były w formie depozytu w zasobie Archi-
wum Miasta Łodzi oraz nieliczne zachowane dokumenty 
pergaminowe oraz akta cechowe okresu staropolskiego. 
Decyzje tego typu wpłynęły niekorzystnie na piotrkow-
skie archiwum obniżając znacznie jego rangę historyczną 
i znaczenie naukowe. W związku z powyższym ze wzglę-
du na znaczne uszczuplenie zasobu aktowego pracow-
nicy archiwum rozpoczęli prowadzoną na szeroką skalę 
działalność oświatową i propagandową mającą na celu 
rozpowszechnienie wiedzy o działalności placówki oraz 
pozyskiwanie nowych zbiorów. W ramach tzw. „Spotkań 
z dokumentem” oraz organizowanych co kilka lat tzw. 
„Tygodni Archiwów” pozyskano dosyć dużą liczbę cen-
nych archiwaliów z rąk prywatnych, druków, fotografii 
oraz czasopism pochodzących z XIX wieku. Zorganizo-
wano także, głównie w latach sześćdziesiątych XX wieku 
wiele wystaw, np.: „Pomniki prawa polskiego” (1961), 
„Prasa piotrkowska w okresie XX – lecia PRL” (1964), 
„750 lat Piotrkowa” (1967), „Pół wieku Archiwum Piot-
rkowskiego” (1968) i wiele innych. Przede wszystkim 
jednak podjęto zakrojoną na szeroka skalę akcję kontroli 
archiwów zakładowych podległych nadzorowi państwo-
wej służby archiwalnej. W wyniku przeprowadzanych 
kontroli przejęto i włączono do zasobu akta gmin sięga-
jące XIX wieku. Dzięki tej akcji zasób archiwum wzrósł 
do 600 mb. akt. W 1951 roku podjęto próbę utworzenia 
Powiatowego Archiwum Państwowego w Radomsku. 
Niestety ze względu na brak odpowiedniego lokalu, środ-
ków oraz odpowiedniego kompetentnego pracownika, 
w 1953 roku zlikwidowano będącą w fazie organizacji 
placówkę, a materiały stanowiące jej zasób zostały prze-
niesione do Piotrkowa46. Po odejściu Marii Karbowskiej 
na emeryturę archiwum kierowali kolejno: mgr Henryk 
Kowalczyk (1970-1975), mgr Joanna Nadgrodkiewicz 
(1975-1978) i dr Ryszard Szwed (1978-1983). 

Na mocy Zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 roku w spra-
wie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych, 

piotrkowska placówka została podniesiona do rangi Wo-
jewódzkiego Archiwum Państwowego. Jest to niewąt-
pliwie wydarzenie, które przywróciło piotrkowskiemu 
archiwum właściwe miejsce wśród innych tego typu pla-
cówek. Objęło ono swoim zasięgiem działania ówczesne 
województwo piotrkowskie. W ramach Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego utworzono archiwum w Toma-
szowie Mazowieckim, które posiadało status ekspozytu-
ry, a od 1980 roku rangę oddziału. Zasób utworzonego 
w 1976 roku Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
wynosił 2837 mb. (w Piotrkowie 1787 mb., w Tomaszo-
wie Mazowieckim 1050 mb.), co stanowiło 15 1679 j.a. 
(z czego w Piotrkowie 95 804 j.a., w Tomaszowie Ma-
zowieckim 55 875 j.a.)47. Od 1984 roku archiwum nosi 
nazwę Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim i pomimo zmian administracyjnych z końca lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, nadal swoim zasięgiem 
działania obejmuje obszar byłego województwa piotr- 
kowskiego. Kolejnymi dyrektorami po dr. Ryszardzie 
Szwedzie byli mgr Krzysztof Urzędowski w latach 1983-
1984 i dr hab. Ryszard Kotewicz, który pełnił tę funkcję 
w latach 1984-1997. Następnie czasowo pełnił obowiązki 
dyrektora mgr Krzysztof Łapiński, od 1998 roku dyrek-
torem był mgr Piotr Zawilski, a od 1 sierpnia 2006 roku 
do chwili obecnej dyrektorem piotrkowskiego archiwum 
jest dr Tomasz Matuszak.

Zajmując się dziejami Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim nie można nie wspomnieć 
o naukowych osiągnięciach tej instytucji i jej pracowni-
ków. APPT było organizatorem i współorganizatorem 
kilkudziesięciu sesji naukowych i popularnonauko-
wych. Do najciekawszych niewątpliwie zaliczyć można 
np. sesje: „100 – lecia ruchu robotniczego” (1982), „200 
– lecia Tomaszowa Mazowieckiego” (1988), „50 – lecia 
Września 1939” (1989), „100 – lecia urodzin i 50 roczni-
cy śmierci Adama Próchnika” (1992), czy też „Piotrków 
Sejmowy” (1994). Na przestrzeni kilku lat wydano kilka 
informatorów o zasobie archiwalnym. Pierwszy ukazał 
się w 1976 roku i został opracowany przez Zbigniewa 
Tobiańskiego, drugi trzy lata później opracował Ryszard 
Szwed, trzeci ukazał się w 1989 roku, a kolejny wydany 
w 1994 roku opracowany został przez zespół autorski 
w składzie Krzysztof Łapiński, Aleksy Piasta i Krzysztof 
Urzędowski. W 1994 roku ukazała się również opracowa-
na przez Ryszarda Kotewicza Metryka Piotrkowa Trybu-
nalskiego i regionu (W 75 – lecie Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim). Kolejnym wydawnictwem 
tego typu był Informator o zasobie Archiwum Państwo-
wego w Piotrkowie Trybunalskim, który ukazał się w 1999 
roku, a został opracowany przez zespół autorów w skła-
dzie Aleksy Piasta i Piotr Zawilski. Warto również dodać, 
że Oddział w Tomaszowie Mazowieckim również posia-
da opracowany w 2000 roku Informator o zasobie, któ-
rego autorem jest Andrzej Wróbel. Ostatni z wydanych 
pochodzi z 2007 roku, a trudu jego opracowania podjęli 
się Piotr Głowacki, Aleksy Piasta i Piotr Zawilski. Oprócz 
informatora, notę informacyjną o historii archiwum oraz 
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dane o zasobie archiwalnym można znaleźć na oficjalnej 
stronie internetowej www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl oraz 
w komputerowych bazach danych.

W archiwum, na zatrudnionych ogółem np. w 1994 
roku 16 pracowników na pełnym etacie, pięciu posiadało 
wyższe wykształcenie, w tym jeden legitymował się tytu-
łem naukowym doktora. Obecnie zatrudnione są 23 oso-
by, wśród których 15 posiada wyższe wykształcenie, a pięć 
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Warto 
nadmienić, że mgr Krzysztof Urzędowski był autorem 
wdrożonego do stosowania w archiwach programu infor-
matycznego AZAK, który stał się bazą źródłową na temat 
stanu archiwów zakładowych na terenie całego kraju.

Obecnie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybu-
nalskim, jak i pozostałe archiwa państwowe, realizuje za-
dania i funkcjonuje w oparciu o zapisy zawarte w Ustawie 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach48. Ustawa ta pomimo transformacji ustrojo-
wej, jaka miała miejsce po 1989 roku, nadal jest podsta-
wowym aktem prawnym regulującym niemal wszystkie 
kwestie związane z postępowaniem z dokumentacją. 
Do zakresu zadań realizowanych przez piotrkowskie ar-
chiwum, a określonych przede wszystkim w art. 28 usta-
wy archiwalnej należy, m.in.:

•  kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
•  ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabez-

pieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych 
należących do ich zasobu archiwalnego;

•  kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi 
wchodzącymi do państwowego zasobu archiwal-
nego w archiwach zakładowych, w składnicach akt 
oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym 
zasobem archiwalnym;

•  wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, 
wyciągów i reprodukcji przechowywanych materia-
łów, a także zaświadczeń na podstawie tych materia-
łów;

•  prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych 
w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;

•  popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych 
i archiwach oraz prowadzenie działalności informa-
cyjnej;

•  wykonywanie zadań określonych w ustawie lub od-
rębnych przepisach.

Zakres zadań zawarty w art. 28, pomimo zachodzą-
cych zmian jest oczywiście nadal aktualny i realizowany 
przez archiwum. Jednak na chwilę obecną trudno nie 
dostrzec zachodzących w naszym społeczeństwie zmian. 
Polegają one m.in. na coraz większym zapotrzebowaniu 
społeczeństwa na informację. Także tę zawartą w mate-
riałach archiwalnych gromadzonych w archiwach pań-
stwowych, a do tej pory dostępnej tylko dla ograniczonej 
grupy odbiorców. Archiwa państwowe, w tym i Archi-
wum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, aby wyjść 
naprzeciw tym oczekiwaniom, a także być w zgodzie 
z innymi aktami prawnymi, opracowały w 2010 roku 
dokument pod nazwą Strategia Archiwów Państwowych 

na lata 2010-2020. Została ona ogłoszona w Komunikacie 
nr 1/2010 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
z dnia 23 grudnia 2010 roku. Strategia została zawieszo-
na na stronie www.archiwa.gov.pl, jak i wydana drukiem. 
Dokument ten jest zgodny z działaniami Rządu RP zwią-
zanymi z raportem Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 
zawarte w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Pol-
ska 2030. Kalendarz realizacyjny. W przyjętych dziewię-
ciu strategiach „dziedzina archiwalna” włączona została 
do Strategii rozwoju kapitału społecznego, koordynowanej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Opracowanie Strategii Archiwów Państwowych na lata 
2010-2020 i jej idea ma na celu: budowanie w archiwach 
państwowych nowoczesnych systemów kontroli zarząd-
czej (czyli systemu zgodnego z systemem zarządzania 
ryzykiem); opracowanie i stosowanie celów operacyjnych 
i mierników zgodnych z budżetem zadaniowym; wyzna-
czenie kierunków działania archiwów państwowych zgod-
nych z obowiązującym prawem; zwiększenie efektywności 
funkcjonowania archiwów państwowych; dostatecznym 
reagowaniu archiwów na zmieniającą się rzeczywistość 
w okresie trwającej dekady. Misja archiwów została okre-
ślona jako trwałe zachowanie świadectw przeszłości i za-
pewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania 
rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 
jako instytucja przyjazna i otwarta a zarazem zaspoka-
jająca informacyjne potrzeby społeczeństwa, stara się 
wyjść im naprzeciw i realizować w toku codziennej pracy 
zawarte w Strategii cele49. Dzieje się tak na kilku płaszczy-
znach. Po pierwsze, realizując pierwszy cel strategiczny 
Zaspokajanie informacyjnych potrzeb społeczeństwa, ar-
chiwum stara się udostępniać swój zasób on-line. Dzieje 
się tak na dwa sposoby. Pierwszym jest realizacja zadań 
związanych z digitalizacją i mikrofilmowaniem mate-
riałów archiwalnych. Od 2008 roku w Tomaszowie Ma-
zowieckim funkcjonuje jednostanowiskowa pracownia 
mikrofilmowa, dzięki której wykonywane mikrofilmy 
są przekazywane do wywołania przez Narodowe Archi-
wum Cyfrowe, które następnie przenosi je na postać cy-
frową. Pracownia ta wykonuje rocznie około 100 tysięcy 
klatek mikrofilmowych. Niezależnie od mikrofilmowa-
nia i digitalizacji, archiwum realizując drugi cel opera-
cyjny, wprowadzając kolejne rekordy do komputerowych 
baz danych (ogólnopolskich i lokalnych), zapewniając 
tym samym potencjalnym użytkownikom archiwów 
państwowych, ciągły i bezpieczny dostęp do podstawo-
wych danych na poziomie opisu zespołu i jednostki ar-
chiwalnej. Dzieje się tak dzięki stosowaniu przez archiwa 
państwowe ogólnopolskich komputerowych baz danych, 
takich jak: ZoSIA, SEZAM, IZA, ELA, Pradziad itd.

Piotrkowskie archiwum udostępnia swój zasób rów-
nież on-line poprzez organizowanie wystaw on-line, 
zawieszanie informacji bieżących z realizowanej działal-
ności edukacyjnej w kronice wydarzeń czy elektronicz-
nych edycji publikacji. Na tym polu także piotrkowskie 
archiwum ma swoje pozytywne doświadczenia. Od kilku 

http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/
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lat zawieszane są na stronie www.piotrkow-tryb.ap.gov.
pl średnio cztery wystawy on-line rocznie, przygotowane 
w oparciu o zasób archiwum50. Instytucja ta również jako 
pierwsza spośród archiwów państwowych, bowiem już 
w 2009 roku, zawiesiła na swojej stronie wirtualny spa-
cer po archiwum. Pozwala on osobom, które z różnych 
względów nie mogą osobiście przyjechać do archiwum, 
na zapoznanie się z wnętrzem obiektu, pomieszczeniami 
magazynowymi oraz wybranymi archiwaliami. Kronika 
wydarzeń prowadzona na stronie internetowej archi-
wum, jest również świetnym materiałem pomocniczym, 
w trakcie opracowywania sprawozdań z wykonanych 
przez archiwum zadań. Jednak podstawowym zadaniem 
jakie stoi przed tą zakładką, jest informowanie potencjal-
nych użytkowników o przedsięwzięciach, w jakich udział 
biorą pracownicy archiwum. 

Pomimo wielu możliwości cyfrowego i wirtualne-
go świata, nie zaniedbywane jest udostępnianie bezpo-
średnie i pośrednie, zarówno archiwaliów jak i infor-
macji o zgromadzonym zasobie. Niezmiernie ważnym 
zadaniem w archiwach państwowych, na które kładzie 
się duży nacisk, jest edukacja poprzez popularyzację. 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 
współpracuje w tym zakresie z placówkami muzealny-
mi w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Opocznie 
i Tomaszowie Mazowieckim organizując m.in. wystawy 
stacjonarne. Ważnym elementem działalności edukacyj-
nej i popularyzatorskiej naszego archiwum są projekty 
edukacyjne opracowywane przy wsparciu Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o inicjatywie dla archiwi-
stów niecodziennej. W 2015 roku Archiwum Państwowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, przy wsparciu Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie oraz 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Batalion Tomaszów”, w ramach realizowanego 

projektu edukacyjnego pod hasłem „Bo ta co nie zginę-
ła… 1945 r.”, opracowało wystawę stacjonarną oraz film 
fabularno-dokumentalny. Opracowanie filmu w oparciu 
o materiały archiwalne było nie tylko przedsięwzięciem 
w archiwach pionierskim, lecz – jak pokazało zaintere-
sowanie społeczeństwa – interesującym i potrzebnym. 
Film opowiadający o trudnym okresie zakończenia  
II wojny światowej oraz pierwszych miesiącach kształto-
wania się nowych realiów gospodarczych, politycznych 
i społecznych w naszym regionie do dziś cieszy się wiel-
kim zainteresowaniem zarówno młodzieży szkolnej, jak 
również pasjonatów historii Piotrkowa Trybunalskiego, 
Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.

Pracownicy archiwum biorą również aktywny udział 
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach na-
ukowych. podczas obrad których wygłaszają liczne refe-
raty. Łącząc pracę zawodową z indywidualnymi zaintere-
sowaniami, piotrkowscy archiwiści corocznie publikują 
liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe – dotyczą-
ce w znacznej mierze dziejów Piotrkowa Trybunalskiego 
i szerzej pojmowanego regionu. Zagadnienie to wiąże 
się również z ożywioną działalnością wydawniczą archi-
wum, które corocznie wzbogaca historiografię i stan ba-
dań o nowe tytuły książkowe.

Niniejszy materiał nie wyczerpuje w pełni zagadnień 
związanych z dziejami i działalnością Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Siłą rzeczy z racji 
ograniczeń w objętości nie zostały również poruszone 
szerzej zagadnienia charakterystyki zasobu archiwalne-
go, jaki kształtowany był na przestrzeni dziejów. Zwraca-
jąc szczególną uwagę na cezury czasowe funkcjonowania 
APPT stwierdzić należy, że jest to placówka o bogatych 
tradycjach archiwalnych, nierozerwalnie związana z hi-
storią regionu przez co zasługuje na szczególne zaintere-
sowanie badaczy nie tylko historii regionalnej.

http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/
http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/
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go, Łódź 2010, s. 284-296.

2 Archeion – z języka greckiego, oznacza gmach rządowy, bu-
dynek, za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwro-
tów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 45.  
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10 O księgach ziemskich lubelskich, zob. M. Stankowa, Księgi 
ziemskie lubelskie z wieku XV w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Lublinie, „Archeion” 1969, t. LI, s. 91-115.
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39

Choć tradycje archiwalne Piotrkowa Trybunalskiego 
sięgają powstałego w XIV wieku archiwum grodzkiego, 
obecnie zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie 
Trybunalskim zawiera w sobie głównie materiały ar-
chiwalne wytworzone na przestrzeni ostatnich dwóch 
stuleci. Sytuacja ta związana jest bezpośrednio z dzie-
jami zarówno archiwum piotrkowskiego, jak również 
wynika z losów polskich archiwów państwowych1. Nie 
oznacza to jednak, iż w jego zasobie brak jest mate-
riałów dotyczących najstarszych dziejów miasta i jego 
mieszkańców. Bez względu jednak na czas i okoliczno-
ści powstania danego źródła historycznego, a w inte-
resującym nas przypadku – materiałów archiwalnych, 
warto zatrzymać się nad kwestią poszukiwania infor-
macji na temat interesującej badaczy dokumentacji. 
Te właśnie zagadnienia, obok charakterystyki zasobu, 
są jednym z ważniejszych problemów podejmowanych 
na kartach tej części publikacji.

Wiedza na temat stanu zachowania źródeł oraz moż-
liwości prowadzenia kwerend jest dla każdego history-
ka nie mniej ważna niż ta, którą czerpie on już z samej 
dokumentacji. Umiejętność skutecznego prowadzenia 
poszukiwań archiwalnych świadczy o warsztacie bada-
cza, zaś dogłębna i właściwie ukierunkowana kwerenda 
pozwala na pełniejszą analizę podejmowanych zagad-
nień. Stąd też warto na wstępnym etapie prac zapoznać 
się z dostępnymi pomocami archiwalnymi, literaturą 
przedmiotu, a także poszukiwać informacji na temat 
charakterystyki aktotwórcy z którego dokumentacji 
przyjdzie nam korzystać. Szczególnie w tym ostatnim 
przypadku ważne są informacje związane zarówno 
ze sferą działalności (np. urząd, podmiot gospodarczy, 
organizacja społeczna, etc.), jak też jej terytorialnym 
zakresem. Dzięki zdobyciu tej wiedzy możemy trafniej 
poszukiwać materiałów pod względem przydatności 
zawartość poszczególnych zespołów archiwalnych, 

jak również przewidywać merytoryczne związki, jakie 
zachodzą np. pomiędzy dokumentacją wytworzoną 
w danym zakresie na szczeblu władz miejskich i powia-
towych, bądź wojewódzkich. Z tego samego powodu 
znajomość zarysu dziejów miasta i jego regionu może 
okazać się cenną podstawą bardziej szczegółowych do-
ciekań i badań historycznych2.

Zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie Try-
bunalskim zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 
2016 roku, wynosił ogólnie 5700,45 metrów bieżą-
cych (mb.), liczących łącznie 411  851 jednostek ar-
chiwalnych (j.a.). Z tego w Piotrkowie Trybunalskim 
zgromadzonych zostało 3671,10 mb., liczących 271 
343 j.a., natomiast w Oddziale w Tomaszowie Mazo-
wieckim (OTM) przechowywanych jest 2029,35 mb., 
liczących 140 508 j.a. Liczba zespołów wynosi obec-
nie 1937, z czego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje 
się 1280, a w OTM 657 zespołów, zbiorów i kolekcji3. 
Wśród wskazanej liczby zespołów przechowywanych 
w magazynie piotrkowskiego archiwum państwowego, 
przyjmując nawet za wstępne kryterium występowanie 
frazy „Piotrków” (w różnych odmianach gramatycz-
nych) w zapisach nazw zespołów, można stwierdzić 431 
takich przypadków (co stanowi ok. 33% ogólnej liczby 
zespołów).4 Na tym etapie ogólnych rozważań rysuje się 
już potencjalny rozmiar zagadnienia, choć oczywiście 
należy zaznaczyć, iż nie wszystkie z ponad czterystu ze-
społów będą zawsze przydatne – a wybór z pośród nich 
zależeć będzie od przewodniej tematyki konkretnych 
problemów poszukiwań i badań.

Podstawowym, niejako tradycyjnym źródłem wiedzy 
na temat stanu i zawartości zasobu archiwum są publi-
kowane drukiem informatory. Takowe posiada również 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 
a także jego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim5. Po-
moce te, mimo iż zawierają szereg cennych informacji 

Charakterystyka zasobu  
Archiwum Państwowego  
w Piotrkowie Trybunalskim  
pod kątem badań dziejów  
miasta i regionu
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(tj. dane o rozmiarach, zawartości zespołów, etc.), nie 
odzwierciedlają w pełni przedstawianych zagadnień 
ze względu na zmiany zachodzące w zasobie archiwum 
na przestrzeni ostatniej dekady (tj. opracowania zasobu, 
przejmowania dokumentacji, dopływów akt, etc.). Stąd 
też informacje z nich pozyskiwane należy weryfikować 
za pośrednictwem m.in. dostępnych w Internecie baz 
danych, zamieszczonych na stronie internetowej ar-
chiwów państwowych6. Wytypowanie poszczególnych 
zespołów bezpośrednio wiąże się z kolejnym krokiem, 
jakim jest sięgnięcie po pomoce archiwalne w postaci 
inwentarzy i spisów wybranych zespołów. W zależno-
ści od stopnia opracowania danego zespołu, pomoce te 
dostarczają szeregu informacji o jego zawartości, w tym 
pozwalają na wytypowanie konkretnych sygnatur – 
jednostek archiwalnych (teczek, poszytów, fotografii, 
etc.). Pomocne okazać się mogą również bazy danych, 
zarówno te dostępne w Internecie7, jak i bazy lokalne, 
do których dostęp możliwy jest w pracowni naukowej 
archiwum8. Podsumowując tę część rozważań należy 
również zaznaczyć, że pełnej informacji i wsparcia me-
rytorycznego poszukiwać należy bezpośrednio u archi-
wistów, którzy na co dzień opiekują się zasobem i siłą 
rzeczy najlepiej się w nim odnajdują. Opracowując wy-
mienione wyżej pomoce archiwalne, a także nierzadko 
prowadząc własne badania, pomogą każdemu odnaleźć 
się w tysiącach metrów bieżących i jednostek archiwal-
nych. Z tego też powodu nie należy obawiać się trud-
ności i stawiania pierwszych kroków w charakterze ba-
dacza zgromadzonych w zasobie archiwaliów, ponieważ 
każdy kto nawet od wielu lat korzysta z archiwów pań-
stwowych, musiał przecież kiedyś pojawić się w nich 
pierwszy raz.

Podejmując poszukiwania w archiwum warto mieć 
również na uwadze literaturę związaną z wykorzysta-
niem lub omówieniem jego zasobu. Mowa w tym miej-
scu zarówno o edycjach źródeł archiwalnych, jak rów-
nież o publikacjach źródłoznawczych. Tym samym już 
na wstępie kwerendy możemy pozyskać cenne informa-
cje oraz sugestie dotyczące potencjalnych kierunków 
badań, przydatności i specyfiki poszczególnych zespo-
łów, grup merytorycznych źródeł bądź też najciekaw-
szych dokumentów. Co warto zaznaczyć, publikacje te 
są częstokroć opracowywane przez samych archiwistów 
(a zarazem i historyków). Również w przypadku zasobu 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 
potencjalny badacz ma do dyspozycji szereg tego typu 
prac. Część z nich ukazuje efekty kwerend tematycz-
nych, prowadzonych zarówno pod kątem konkretne-
go wydarzenia historycznego9, lub też analizuje zasób 
przez pryzmat rodzaju dokumentacji lub jej aktotwór-
ców10. Oprócz bezpośrednich odwołań do wybranych 
materiałów archiwalnych, dostarczają również podsta-
wowych informacji z zakresu literatury przedmiotu.

Równie godne uwagi są wydawnictwa źródło-
we, opracowane w oparciu o zasób piotrkowskiego 

archiwum11. W tym wypadku, oprócz tła historyczne-
go oraz cennych wskazań archiwalnych, prezentują one 
wybrane dokumenty. Jest to o tyle ważne, że nie tylko 
wzbogacają one stan badań nad danym problemem, 
lecz również pozwalają na ocenę materiału źródłowego 
pod kątem postaci fizycznej dokumentu, czy też języka 
w jakim został on sporządzony. Dawne materiały piś-
miennicze wykorzystywane podczas sporządzania do-
kumentacji, wynikający z realiów historycznych język 
urzędowy, czy nawet rodzaj pisma mogą okazać się dla 
części badaczy trudnością w analizowaniu źródeł. Zdo-
bycie wiedzy wynikającej z pomocy archiwalnych oraz 
omawianej literatury pozwala na lepsze przygotowanie 
się do badań oraz przezwyciężanie możliwie pojawiają-
cych się problemów.

Kolejnym, wspomnianym już warunkiem efektyw-
nej kwerendy, jest zapoznanie się z charakterem akto-
twórcy – czyli osoby prawnej lub fizycznej, w wyniku 
działalności której powstała dokumentacja. Od zasad 
jego funkcjonowania i zakresu działalności zależy, jakie 
informacje zawarte zostały w wytworzonej pozostałości 
aktowej. Mając tego świadomość możemy trafniej typo-
wać poszczególne zespoły do analiz. Z tego powodu ba-
dając dzieje jednego miasta i jego mieszkańców, po inne 
zespoły sięgnąć może historyk dziejów społecznych, 
inne zaś badacze gospodarki, życia kulturalnego, poli-
tycznego, czy też wojskowości. Właściwie prowadząc 
poszukiwanie wiele przydatnych danych znajdą też ge-
nealodzy czy biografiści. Zasygnalizowane zagadnienie 
widoczne będzie w pełni w kolejnej części niniejszego 
materiału, tj. omówieniu poszczególnych zespołów i ich 
zawartości. Innymi słowy, kwerendy archiwalne mają 
również swoją metodologię12.

Poszukując najstarszych zachowanych materiałów 
archiwalnych związanych z Piotrkowem, z uwagą na-
leży zapoznać się z zawartością trzech zespołów archi-
walnych. Pierwszy z nich to zespół o nazwie Nadania 
i przywileje królewskie miasta Piotrkowa13. Mimo iż 
wspominana pierwsza wzmianka z „Kopiarza Sulejow-
skiego” datowana jest na rok 1217, to zachowała się ona 
w odpisie z XVII wieku, zaś wśród nadań i przywilejów 
królewskich odnaleźć można dokumenty z wieku XVI. 
Omawiany zespół archiwalny zawiera dziewięć dyplo-
mów wystawionych dla miasta Piotrkowa przez kance-
larie królewskie: Zygmunta Augusta (1569 r.), Zygmun-
ta III Wazy (1588 r.), Władysława IV Wazy (1633 r.), 
Jana II Kazimierza Wazy (1650 r. i 1659 r.), Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego (1669 r.) Jana III Sobieskie-
go (1677 r.) oraz Augusta II Wettyna (1722 r. i 1725 r.). 
Dyplomy zawierają potwierdzenia praw miejskich i ce-
chowych miasta. Ze względu na swą treść, jak również 
niekwestionowane walory estetyczne oraz zachowane 
przy części dokumentów pieczęcie, materiały te stano-
wią cenne źródła historyczne, ważne z perspektywy ju-
bileuszu miasta obchodzonego w 2017 roku14.
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Innym, sięgającym chronologicznie czasów przedroz-
biorowych zespołem są Akta Trybunału Koronnego Piot-
rkowskiego15, zawierające dokumentację z lat 1635-1790. 
Mimo iż księgi trybunalskie kadencji piotrkowskiej nie 
zachowały się do naszych czasów, w omawianym zespo-
le archiwalnym znajdują się odpisy wyroków, ordynacje 
i instrukcje, jak też mowy przedstawicieli trybunału. 
Przegląd zaś dokumentacji staropolskiej dopełnia Zbiór 
akt kościelnych, klasztornych i związków wyznaniowych16, 
w którym znajduje się przywoływany już „Kopiarz Sule-
jowski”. Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę 
nad tym źródłem. Pierwszy wpis do omawianej księgi 
wykonano w 1618 roku, ostatni zaś na przełomie XVIII 
i XIX w., przy czym do obecnych czasów dotrwało 158 
kart, zawierających 223 dokumenty i fragment listu. 
Na przestrzeni dziejów zaginęły karty z 34 dokumentami 
wymienionymi w indeksie końcowym. Najprawdopo-
dobniej przyczyn rozproszenia dokumentów tworzących 
„Kopiarz Sulejowski” należy upatrywać w likwidacji 
klasztoru w 1819 roku i równoczesnym rozgrabieniu 
zbiorów tamtejszej biblioteki oraz archiwum17.

Z punktu widzenia badań nad dziejami miasta 
pierwszeństwo, mimo iż nie chronologiczne, przysłu-
guje najważniejszemu w kontekście naszych rozważań 
zespołowi o nazwie Akta miasta Piotrkowa18. Zebrane 
w nim materiały archiwalne mieszczą się w przedziale 
lat 1746-1945. Ponieważ dokumentacja ta jest bezpo-
średnim odzwierciedleniem dziejów miasta, a zara-
zem i dziejów państwa polskiego, sporządzona została 
w trzech językach – polskim, rosyjskim i niemieckim. 
Wynika to z faktu, iż we wspominanym czasookresie 
mieści się zarówno okres staropolski, jak i lata zabo-
rów oraz okupacji z czasów obu wojen światowych. 
W związku z przemianami ustrojowymi, zmieniały się 
również systemy kancelaryjne, w ramach których piot-
rkowskie władze miejskie wytwarzały dokumentację19.

Najstarsze materiały wchodzące w skład omawianego 
zespołu pochodzą jeszcze z czasów staropolskich, a sta-
nowi je dokumentacja wytworzona w latach 1746-1792. 
Są to odpisy kontraktów kupna-sprzedaży nieruchomo-
ści, księga sądów wójtowskich, czy też odpis przywile-
ju z 1503 roku ustanawiającego jurydykę arcybiskupią 
w Piotrkowie. Na szczególną uwagę zasługuje Księga 
wpisów na wierność Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Jest 
to oprawna księga, na kartach której znajdują się wpisy 
ówczesnej elity miejskiej, poświadczające zaprzysięże-
nie wierności zarówno na ustanowione podczas ob-
rad Sejmu Wielkiego prawo o miastach (18 kwietnia 
1791 roku), jak i na całość postanowień Konstytucji. 
Wśród w sumie 170 wpisów, pod rotą przysięgi od-
naleźć można m.in. autografy ówczesnego burmistrza 
Piotrkowa – Aleksandra Watsona, Karola Hildebranda 
– lekarza nadwornego króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, a także przedstawicieli władz miejskich, 
znaczniejszych obywateli Piotrkowa, czy też starszy-
zny cechowej. Jest to cenne źródło ukazujące zarówno 

strukturę społeczną Piotrkowa u schyłku XVIII w., jak 
i obsadę personalną najważniejszych stanowisk ówczes-
nych włodarzy miasta20.

Kolejną grupę materiałów archiwalnych zawartą 
w omawianym zespole stanowi dokumentacja wytwo-
rzona w okresie zaborów (do roku 1914). Ukazują one 
zarówno przemiany ustrojowe władz miejskich, jak 
i realizowane przez nie zadania. Dokonując krótkiej 
charakterystyki zawartości tej części zespołu należy wy-
szczególnić m.in. odpisy przywilejów miejskich, akta 
dotyczące nadzoru nad szkolnictwem, gminami wyzna-
niowymi, instytucjami przemysłowymi i rzemiosłem. 
Wiele informacji na temat przemian urbanistycznych 
Piotrkowa wnoszą akta dotyczące regulacji ulic i pla-
ców miejskich, katastry ubezpieczeń budynków od og-
nia, a także środki ewidencji ludności – księgi ludności 
stałej i niestałej (tzn. przebywającej czasowo w mieście). 
Te ostatnie stanowią nie tylko cenne źródło dla badaczy 
demografii Piotrkowa, lecz również cieszą się znacz-
nym zainteresowaniem genealogów. Spośród szerokiej 
tematyki posiadającej odzwierciedlenie w Aktach mia-
sta Piotrkowa z okresu zaborów, warto wyszczególnić 
dokumentację dotyczącą statystyki miejskiej, w tym 
tablice historyczne i statystyczne, ukazujące w formie 
tabelarycznej stan zabudowy i zaludnienia miasta, a tak-
że – w postaci zwięzłych not – szkice z jego historii. Po-
dobne zestawienia odnaleźć można dla dziejów życia 
gospodarczego – tj. wykazy rzemieślników i warsztatów 
oraz fabryk funkcjonujących w dziewiętnastowiecznym 
Piotrkowie.

Istotnym elementem Akt miasta Piotrkowa są mate-
riały wytworzone w pierwszej połowie XX wieku. Obra-
zują one życie miasta w okresie I wojny światowej, dwu-
dziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej. 
Na podstawie danych statystycznych, czy też zestawień 
budżetowych prześledzić można kondycję finansową 
miasta. Wraz z przywróceniem przez austrowęgierskie 
władze okupacyjne zawieszonego po powstaniu stycz-
niowym samorządu miejskiego (w 1916 roku)21 poja-
wiły się dokumenty związane z jego funkcjonowaniem, 
czyli księgi protokołów rady miejskiej. Są one ważnym 
źródłem nie tylko do badań nad życiem politycznym 
miasta, lecz również ukazują jego główne problemy 
w postaci zapisów debat prowadzonych na kolejnych 
sesjach. Ciekawe również pod względem badań hi-
storyczno-wojskowych, są poszyty i teczki dotyczące 
obrony cywilnej miasta oraz jego przygotowań do woj-
ny w 1939 roku22. Dwudziestowieczną część zespołu 
zamyka natomiast dokumentacja okupacyjnego zarzą-
du miasta (Komisarz i Zarząd Miasta Piotrkowa) z lat 
1939-1945. Odnaleźć w niej można oprócz wniosków 
o wydanie okupacyjnych dowodów osobistych, również 
ewidencję ludności wysiedlonej z terenów włączonych 
do III Rzeszy, akta nadzoru nad funkcjonowaniem getta 
żydowskiego w Piotrkowie (pierwszego getta, które nie-
mieckie władze utworzyły na okupowanych ziemiach 
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polskich), czy też akta osobowe pracowników piot-
rkowskiego magistratu.

Podsumowując tę część rozważań, należy jedno-
znacznie stwierdzić, iż Akta miasta Piotrkowa stanowią 
podstawowe źródło wiedzy na temat historii miasta, 
ukazanej w szerokim kontekście zagadnień natury ad-
ministracyjnej, politycznej, społecznej i gospodarczej. 
Badania historyczne nad dziejami Piotrkowa w wieku 
XIX i początku wieku XX nie mogą być prowadzone bez 
kwerend w tym właśnie zespole. Oczywiście w zasobie 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 
znajdują się również inne zespoły powstałe w wyniku 
funkcjonowania władz miejskich po 1945 roku. Są to: 
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Piotrkowie 
Trybunalskim23 (1945-1950), Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim” (1950-1973), 
czy też Miejska Rada Narodowa w Piotrkowie Trybu-
nalskim24 (1973-1990) oraz Urząd Miejski w Piotrkowie 
Trybunalskim25 (1973-1990). Wszystkie one zawierają 
dokumentację typową zarówno dla okresu funkcjo-
nowania aktotwórcy, jak i jego zakresu zadań, funkcji 
i kompetencji. Stąd też wnoszą wiele informacji nie-
zbędnych dla prowadzenia badań nad historią miasta 
i jego społeczności w XX wieku (zob. tabela 1 i 2.)26.

Równie interesującą, choć tematycznie zawężoną 
do aspektów gospodarczych historii miasta grupę zespo-
łów stanowią akta piotrkowskich organizacji cechowych. 
Swą cezurą sięgają co prawda epoki przedrozbiorowej, 
jednak pod względem ilości zachowanych materiałów 
w główniej mierze dotyczą one XIX i XX wieku. Pierw-
szym z przytoczonych przykładów jest zespół o nazwie 
Cech Kupców w Piotrkowie27, którego ramy chronolo-
giczne mieszczą się w latach 1532-1917. Cech ten po-
wstał w 1487 roku, co świadczyło o intensywnej wymia-
nie handlowej oraz prężnej działalności piotrkowskich 
kupców28. Na zawartość omawianego zespołu składa-
ją się m.in. statuty i podstawowe akty prawne, w tym 

szesnastowieczne odpisy pochodzące z lat 1487-1794, 
wybory władz oraz ewidencja członków cechu, proto-
koły (1637-1861), sprawy propinacyjne (1760-1869), 
podatki i opłaty (1798-1915), sprawy finansowe (1631-
1895), jak również księgi cechowe (1532-1917). Mate-
riały te, oprócz znaczących walorów informacyjnych, 
stanowią również ciekawe źródła dla badaczy, a przede 
wszystkim są świadectwem funkcjonowania społeczeń-
stwa w aglomeracji miejskiej (zob. tabela 3).

Kolejnym zespołem omawianym w tej części niniej-
szego opracowania są Cechy miasta Piotrkowa – zbiór 
szczątków zespołów29 (1550-1955). Jak sama nazwa 
wskazuje, zawiera on szczątki dokumentacji wytworzo-
nej przez cechy funkcjonujące w Piotrkowie we wska-
zanym okresie. Są to z reguły księgi protokołów (dudki 
cechowe), rejestry majstrów i uczniów, a także dyplomy 
mistrzowskie, przywileje cechowe oraz dokumentacja 
finansowa danego cechu. Ze względu na stan zachowa-
nia akt, nie wszystkie z wyszczególnionych wyżej ro-
dzajów dokumentacji występują w przypadku każdego 
z cechów. Niektóre organizacje rzemieślnicze reprezen-
towane są przez dokumenty stanowiące pojedynczą jed-
nostkę archiwalną, inne zaś przez kilka teczek, ksiąg lub 
poszytów. W zespole tym odnaleźć można dokumenta-

cję następujących cechów: cieśli (1896-1927), felczerów 
(1862-1919), fryzjerów (1917-1949), kominiarzy (1846-
1909), kowali (1907-1949), krawców (1891-1949), mły-
narzy (1906-1938), murarzy (1908-1949), piekarzy 
(1820-1950), rzemiosł spożywczych (1950), rzeźników 
(1550-1949), siodlarzy (1866-1927), stolarzy (1818-
1949), szewców (1719-1949), ślusarzy (1879-1955) oraz 
dokumentację Cechu Szynkownego30 (1730-1894). Ze 
względu na ogólne granice chronologiczne zespołu, 
zawarte w nim dokumenty sporządzane były w trzech 
językach – polskim, rosyjskim i łacińskim. Informacji 
o działalności piotrkowskich organizacji cechowych 
poszukiwać można również w zespołach takich jak: 

 Tabela 1. Administracja miejska

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 9 Akta miasta Piotrkowa 1746-1945

2 198
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1915] 1945-1950

3 199
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1920] 1950-1973 [1975]

4 464 Miejska Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1990
5 497 Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim [1971] 1973-1990

Tabela 2. Akta gmin i gromad

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 231 Urząd Gminy w Piotrkowie Trybunalskim [1963] 1973-1977
2 873 Gminna Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1976
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Okręgowy Związek Cechów w Piotrkowie Trybunalskim31 
(1948-1953), czy też Powiatowy Związek Cechów Rze-
mieślniczych w Piotrkowie Trybunalskim32 (1945-1948).

Tabela 3. Cechy i związki rzemieślnicze

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 13 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1948
2 14 Cechy miasta Piotrkowa – zbiór szczątków zespołów 1550-1955
3 196 Cech Kupców w Piotrkowie 1532-1917
4 411 Okręgowy Związek Cechów w Piotrkowie Trybunalskim 1948-1953
5 796 Powiatowy Wydział Rzemieślniczy w Piotrkowie Trybunalskim 1941-1946

Ważną dla badań nad dziejami Piotrkowa Trybu-
nalskiego grupę zespołów stanowią akta wytworzone 
przez urzędy administracji państwowej i samorządowej 
– szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Na przestrze-
ni swych dziejów Piotrków był siedzibą władz powiato-
wych, zaś w latach 1867-1914 stolicą guberni piotrkow-
skiej, a także w latach 1975-1998 głównym miastem 
województwa piotrkowskiego33. W zasobie piotrkow-
skiego archiwum przechowywane są akta wytworzone 
przez władze powiatowe i wojewódzkie34, stanowiąc 
niezwykle wartościowe źródła historyczne dla badań 
regionalnych. Zawartość tych zespołów odpowiada or-
ganizacji i zadaniom realizowanym przez poszczególne 
urzędy, dotycząc szeregu zagadnień związanych z ży-
ciem politycznym, gospodarczym i społecznym regio-
nu. Odzwierciedlają one m.in. kwestie bezpieczeństwa 
publicznego, spraw poboru wojskowego i obronności, 
budownictwa, nadzoru nad stowarzyszeniami i partiami 
politycznymi, czy też ruchu ludności35. Często w doku-
mentach tych odnaleźć można materiały statystyczne, 
czy też analizy opisowe dotyczące powyższych kwestii 
w skali np. powiatu. Na ich podstawie można prowadzić 
zarówno badania porównawcze Piotrkowa z innymi ob-
szarami, jak również poszukiwać uzupełnienia danych 
pozyskanych w toku kwerendy w aktach miasta.

Spośród omawianych zespołów można przytoczyć 
kilka przykładów. Wiek XIX reprezentowany jest m.in. 
przez zespół o nazwie Naczelnik Powiatu Piotrkowskie-
go36 (1816-1866). Na jego zawartość składają się m.in. 
akta nadzoru nad oświatą elementarną oraz gminami 
wyznaniowymi. Do zadań naczelnika powiatu stoją-
cego wówczas na czele administracji ogólnej na za-
rządzanym przez niego terenie należało m.in. dbanie 
o porządek i bezpieczeństwo, nadzorowanie spraw-
nego działania niższych ogniw administracji, a także 
polityka kadrowa oraz sporządzanie sprawozdawczo-
ści dla władz gubernialnych. Okres I wojny światowej 
reprezentowany jest przez zespół o nazwie C. i K. Ko-
menda Powiatowa w Piotrkowie37 (1915-1918), zawie-
rający cenne informacje dotyczące trudnych lat pierw-
szowojennej okupacji miasta i regionu przez wojska 
austrowęgierskie. Zespół ten zawiera m.in. dzienniki 
rozporządzeń i obwieszczenia władz, korespondencję 

dotyczącą działalności komitetów ratunkowych, nad-
zór nad szkolnictwem i gminami wyznaniowymi, 
rolnictwem, przemysłem, etc. Z punktu widzenia ba-
dań dziejów Piotrkowa warto zaznaczyć, iż w zespole 

tym można również odnaleźć dokumentację związaną 
z działalnością Departamentu Wojskowego Naczelne-
go Komitetu Narodowego – podkreślając tym samym 
rolę miasta w tworzeniu Legionów Polskich38. Również 
okresu I wojny światowej sięgają swymi początkami 
akta zespołu o nazwie Wydział Powiatowy w Piotrko-
wie39 (1917-1950). Sejmik i Wydział Powiatowy w Piot-
rkowie należały do działu administracji samorządowej. 
W zespole Wydziału Powiatowego w Piotrkowie od-
naleźć można m.in.: zarządzenia i okólniki komisarzy 
rządu ludowego i starostów, korespondencję urzędową 
z samorządami miejskimi i gminnymi, sprawozdania 
budżetowe, nadzór nad drogownictwem, budowni-
ctwem, a także sprawozdania statystyczne40.

Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918-
1939) w zakresie administracji ogólnej szczebla powia-
towego reprezentują dwa zespoły archiwalne. Pierwszy 
z nich to Komisariat Rządu Ludowego w Piotrkowie41 
(1918-1919). Komisariat ten funkcjonował jako forma 
przejściowa w kształtującej się stopniowo administra-
cji odradzającego się po latach zaborów państwa. Kres 
jego działaniu przyniosło wprowadzenie w sierpniu 
1919 roku starostw i starostów jako organów podziału 
administracyjnego I stopnia. Zgodnie z powierzonymi 
sobie zadaniami komisarz poprzez podległy mu apa-
rat urzędniczy, sprawował pieczę nad zagadnieniami 
ogólno-administracyjnymi, a także kwestiami bezpie-
czeństwa, zdrowia i opieki społecznej, a także kwestia-
mi skarbowymi, etc. Stąd też w zespole tym odnaleźć 
można m.in. materiały statystyczne sanitarne i rolne. 
Jego kompetencje przejęło Starostwo Powiatowe Piot-
rkowskie, którego zespół stanowi bezcenne źródło 
wiedzy z zakresu dziejów naszego regionu42. Do za-
kresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe 
(pobór, mobilizacja, świadczenia rzeczowe na rzecz 
wojska), ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowa-
rzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne (policja, strajki, 
zgromadzenia), sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, 
rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryj-
ne, budownictwo (pozwolenia na budowę). Z tego też 
powodu uważny badacz może odnaleźć w aktach staro-
stwa szereg materiałów ukazujących zarówno społecz-
no-polityczne, jak również gospodarcze życie regionu43. 
Z uwagi na zakres działań typowych dla administracji 
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szczebla powiatowego, podobnych informacji poszuki-
wać można również w innych zespołach archiwalnych 
reprezentujących władze powiatowe w innych okresach 
historycznych (zob. tabela 4).

Oprócz dziewiętnastowiecznych tradycji gubernial-
nych44, Piotrków Trybunalski w swej historii po raz drugi 
stał się siedzibą władz administracji ogólnej wysokiego 
szczebla w roku 1975, kiedy to w wyniku reformy ad-
ministracyjnej państwa utworzono województwo piot-
rkowskie (1975-1998). Wśród akt z tego okresu szcze-
gólną uwagę zwrócić należy na zespół o nazwie Urząd 
Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim45 (1975-1998). 
W zespole odnaleźć możemy m.in. statuty, regulami-
ny, zarządzenia i rozporządzenia wojewody, dyrektorów 
wydziałów urzędu, analizy, sprawozdania, dokumentację 
techniczną i pozwolenia na budowę, a także akta Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. Stąd też w archi-
waliach tego zespołu można natrafić na akta powstałe 
w wyniku korespondencji władz miasta z Urzędem Wo-
jewódzkim, odnoszącej się do sprawozdawczości, a także 
informowania władz zwierzchnich o sytuacji w terenie 
i realizowania ich poleceń. Innym przykładem dotyczą-
cym dokumentacji powstałej w wyniku funkcjonowania 
województwa piotrkowskiego jest zespół Wojewódzka 
Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim46 (1975-
1990), w którym znajdują się głównie protokoły z sesji 
rady, rejestry jej uchwał, a także protokoły posiedzeń pre-
zydium rady i jej poszczególnych komisji (zob. tabela 5).

O ile omawiane uprzednio grupy archiwaliów pre-
zentowały wymiar całościowy zagadnień, danych 
szczegółowych dotyczących konkretnych pytań i płasz-
czyzn badawczych doszukiwać można się w zespo-
łach archiwalnych powstałych w wyniku działalności 
urzędów administracji specjalnej (tzw. administracji 

niezespolonej). Najogólniej rzecz ujmując jest to gru-
pa urzędów wyłączona spod bezpośredniej władzy ad-
ministracji ogólnej (wojewódzkiej, powiatowej), której 
struktury centralne i terenowe podległe są bezpośred-

nio właściwemu merytorycznie ministerstwu. Należy 
pamiętać, iż powstanie województwa piotrkowskiego 
zaowocowało pojawieniem się dużej liczby urzędów 
administracji specjalnej szczebla wojewódzkiego, co nie 
zmienia faktu, iż takowe funkcjonowały na szczeblu po-
wiatowym we wcześniejszych okresach historycznych47. 
W zespołach archiwalnych powstałych w wyniku dzia-
łalności administracji specjalnej można prowadzić 
kwerendę tematyczną dotyczącą dziejów Piotrkowa 
Trybunalskiego ze znacznym prawdopodobieństwem 
jej pozytywnych efektów. Znaczący stopień wyspecjali-
zowania każdego z aktotwórców, wraz z rozpiętością te-
rytorialną zakresu ich działalności rzutują na charakter 
uzyskanych rezultatów poszukiwań archiwalnych. Będą 
to zatem cząstkowe dane wyrażane liczbowo lub też 
opisy szerszych zagadnień w formie sprawozdań, ana-
liz i raportów. Zestawienie zespołów należących do tej 
części zasobu archiwum ukazuje tabela nr 6. Ukazują 
one swą wartość poznawczą w zestawieniu z materia-
łami zaczerpniętymi z zespołów reprezentujących po-
szczególne organa administracji ogólnej, będąc formą 
ich podkreślenia lub płaszczyznami odniesień histo-
rycznych.

Jako przykład potwierdzający zasadność wyżej zasyg-
nalizowanego zagadnienia można przytoczyć choćby 
dokumentację zawartą w zespole o nazwie Inspektorat 
Szkolny w Piotrkowie48 (1917-1950). Dzieje inspektoratu 
sięgają czasów I wojny światowej, kiedy to na terenach 
okupowanych przez wojska austrowęgierskie rozpoczę-
to organizację systemu oświaty. Początkowo nadzór nad 

Tabela 4. Władze powiatowe

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 1 Starostwo Powiatowe Piotrkowskie [1915] 1919-1939
2 2 Wydział Powiatowy w Piotrkowie 1917-1950 [1953]
3 187 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie [1940] 1945-1950 [1952]
4 201 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy 

w Piotrkowie Trybunalskim
[1925] 1950-1975 [1981]

5 352 C. i K. Komenda Powiatowa w Piotrkowie 1915-1918
6 821 Powiatowa Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim [1944] 1945-1950
7 909 Komisariat Rządu Ludowego w Piotrkowie 1918-1919 [1920]
8 926 Naczelnik Powiatu Piotrkowskiego [1809] 1816-1866
9 960 Urząd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 1990-1998

Tabela 5. Władze wojewódzkie

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 351 Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim [1948] 1975-1998
2 391 Wojewódzka Rada Narodowa w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1990
3 945 Sejmik Samorządowy Województwa Piotrkowskiego 1990-1998
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szkolnictwem sprawowały okupacyjne Komendy Ob-
wodowe (administracja szczebla powiatowego). Inspek-
torat Szkolny w Piotrkowie funkcjonował samodzielnie 
od dnia 1 listopada 1917 roku, nadzorując szkolnictwo 
elementarne na obszarze dwóch powiatów (piotrkow-
skiego i radomszczańskiego). Po przejęciu szkolnictwa 
przez administrację polską (listopad 1917 roku), okręg 
piotrkowski podzielony został na dwa odrębne inspek-
toraty – piotrkowski i radomszczański49. W kolejnych 
latach funkcjonowania inspektorat ten w dalszym cią-
gu nadzorował szkolnictwo powszechne na terenie po-
wiatu piotrkowskiego. Urząd ten zlikwidowany został 
w 1950 roku. W omawianym zespole archiwalnym od-
naleźć można przede wszystkim akta osobowe nauczy-
cieli oraz dokumentację związaną ze statystyką szkolną. 
Nie brak w nim również informacji dotyczących życia 
kulturalnego szkół, czy też materiałów związanych z taj-
nym nauczeniem z okresu II wojny światowej.

Oddzielną grupę tematyczną stanowią zespoły ar-
chiwalne wytworzone w wyniku działalności instytucji 
ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, czy też funk-
cjonowania kancelarii notariuszy piotrkowskich (zob. 
tabela 7)50. W przypadku dziejów sądownictwa w Piot-
rkowie oprócz wspominanego Trybunału Koronnego 
doby staropolskiej, w zasobie Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim odnaleźć można dużą licz-
bę akt sądów różnych instancji. Warto w tym miejscu 
przytoczyć choćby przykłady zespołów – Sąd Okręgowy 
w Piotrkowie51 (1876-1914) oraz Sąd Okręgowy w Piot-
rkowie Trybunalskim52 (1917-1955). Zespoły te zawie-
rają akta spraw, a także pomoce kancelaryjne w postaci 
repertoriów i skorowidzów. Ze względu m.in. na status 
Piotrkowa jako miasta powiatowego, a następnie guber-
nialnego, na niższym szczeblu sądownictwa funkcjono-
wały w XIX wieku oddzielne sądy dla miasta i powia-
tu, czego przykładem jest zespół o nazwie Sąd Pokoju 

Tabela 6. Administracja specjalna

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 3 Inspektorat Szkolny w Piotrkowie 1917-1950

2 4 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Drobnej Własności Rolnej 
w Piotrkowie 1932-1942

3 204 Urząd Rozjemczy ds. Najmu Lokali w Piotrkowie 1919-1934
4 236 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Piotrkowie Trybunalskim 1960-1975

5 382 Wojewódzki Oddział do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim 1985-1989

6 404 Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami 
w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1934

7 467 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Piotrkowie 1923-1939

8 468 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Piotrkowie Trybunalskim [1907] 1950-
1975 [1981]

9 540 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1990
10 699 Urząd Skarbowy w Piotrkowie 1920-1957
11 705 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1918-2000

12 708 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Piotrkowie Trybunalskim 
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 1975-1982

13 758 Policmajster miasta Piotrkowa 1906-1913
14 759 Izba Skarbowa Piotrkowska 1867-1914
15 818 Okręgowy Związek Straży Pożarnych Powiatu Piotrkowskiego 1918-1945

16 822 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Piotrkowie Trybunalskim 1946-1950 
[1966]

17 893 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Piotrkowie Trybunalskim [1915] 1921-
1928

18 907 Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Piotrkowskiego 1914-1921

19 915 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Piotrkowie Trybunalskim [1970] 1975-
1998 [1999]

20 930 Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Piotrkowie 1941-1945

21 937 Pełnomocnik Likwidatora mienia byłej PZPR w województwie 
piotrkowskim 1990-1998

22 940 Urząd Kontroli Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim 1983-1998

23 943 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1953] 1975-
1998 [1999]

24 946 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim 1936-1975

25 947 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1998
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miasta Piotrkowa53 (1875-1907). Wiele informacji na te-
mat struktury własności nieruchomości w mieście, jego 
rozwoju urbanistycznego, a także kolei losów samych 
piotrkowian wnosi zespół Hipoteka miasta Piotrkowa54 
(1801-1971). Zgromadzone w nim księgi hipoteczne 
często zawierają zróżnicowane załączniki, w tym rów-
nież plany i mapy poszczególnych części miasta. W kore-
spondencji z zagadnieniami własności pozostają zespo-
ły kancelarii notariuszy piotrkowskich, działających w 
mieście w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Notariaty 
piotrkowskie stanowią grupę 47 zespołów archiwalnych.

W zasobie piotrkowskiego archiwum znajdują się 
również materiały dotyczące funkcjonowania w mie-
ście różnych instytucji wyznaniowych, co nie tylko 
pozwala na prześledzenie ich historii, lecz również 

podkreśla wielokulturowość Piotrkowa (zob. tabela 8). 
Warto w tym miejscu wymienić zespół Akta Dzieka-
na Piotrkowskiego55 (1800-1911), który mimo nikłych 
rozmiarów oraz szczątkowego charakteru, wnosi wiele 
informacji dotyczących biografii duchowieństwa piot-
rkowskiego, czy też działalności Konsystorza Foralne-
go Piotrkowskiego56. Innym niewielkim pod względem 
rozmiarów, choć interesującym pod kątem zawartości 
zespołem jest Arcybractwo Świętej Anny przy koście-
le Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim57 
(1936-1960). Bractwo to związane było ze środowi-
skiem pracowników kolei piotrkowskiej, zaś w zespole 
tym odnaleźć można m.in. protokoły walnych zebrań, 
skorowidz członków, czy też wykazy składek. Spośród 
zespołów dotyczących wyznań niekatolickich wymienić 

Tabela 6. Administracja specjalna (cd.)

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

26 955 Wojewódzki Zakład Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim [1930] 1975-
1998 [1999]

27 956 Powiatowy Zakład Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim 1958-1975
28 959 Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1998

29 962 Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 1990-1998 
[1999]

30 984 Powiatowa Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Piotrkowie 
Trybunalskim

1968-1975 
(1976)

31 986 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Piotrkowie 
Trybunalskim

1975-1995 
[1998]

32 988 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim [1985] 1991-
1999

33 990 Miejskie Biuro Dożynkowe w Piotrkowie Trybunalskim 1978-1979
36 993 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim 1984-1990
37 996 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1992

38 997 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Piotrkowie 
Trybunalskim 1992-1998

39 998 Izba Skarbowa w Piotrkowie Trybunalskim 1983-1998 
[1999]

40 1131 Wojewódzki Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 1990-1998
41 1143 Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Piotrkowie Trybunalskim 1981-1988

42 1167 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim [1972] 1991-
1998 [1999]

43 1171 Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją Oddział w Piotrkowie 1919-1920

44 1176 Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w Piotrkowie Trybunalskim [1992] 1993-
1998 [1999]

45 1207 Centrum Edukacji Ekologicznej, Kultury i Ochrony Środowiska 
w Piotrkowie Trybunalskim 1998-2004

46 1245 Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim 1990-1998

47 1246 Wojewódzki Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1969] 1977-
1990 [1991]

48 1254 Wojewódzka Komisja do Spraw Uwłaszczenia przy Wojewodzie 
Piotrkowskim

[1974]1975-
1982 [1992]

49 1260 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Piotrkowie 
Trybunalskim 1977-1999

50 1263 Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach 
Powszechnych w Piotrkowie 1926-1948

51 1312 Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1998
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Tabela 7. Instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 39 Zjazd Sędziów Pokoju Pierwszego Okręgu Piotrkowskiej Guberni 1876-1914
2 40 Sąd Pokoju w Piotrkowie 1918-1926

3 41 Sąd Pokoju powiatu piotrkowskiego [1795] 1808-
1875 [1889]

4 47 Kancelaria notariusza Bronisława Cedrowskiego w Piotrkowie 1891-1925
5 48 Kancelaria notariusza Floriana Dąbrowskiego w Piotrkowie 1882-1906
6 49 Kancelaria notariusza Kazimierza Eberta w Piotrkowie 1882-1885
7 50 Kancelaria notariusza Karola Filipskiego w Piotrkowie 1883-1904
8 51 Kancelaria notariusza Hipolita Giegórzyńskiego w Piotrkowie 1882-1889
9 52 Kancelaria notariusza Hipolita Glazera w Piotrkowie 1875-1898

10 53 Kancelaria notariusza Piotra Gogolewskiego w Piotrkowie 1876-1910
11 54 Kancelaria notariusza Józefa Grabowskiego w Piotrkowie 1883-1887
12 55 Kancelaria notariusza Adolfa Heinricha w Piotrkowie 1882-1891
13 56 Kancelaria notariusza Faustyna Kowalskiego w Piotrkowie 1848-1876
14 57 Kancelaria notariusza Stanisława Kurzelewskiego w Piotrkowie 1885-1900
15 58 Kancelaria notariusza Stanisława Markowskiego w Piotrkowie 1838-1853
16 59 Kancelaria notariusza Pawła Mierzejewskiego w Piotrkowie 1859-1865
17 60 Kancelaria notariusza Stanisława Niepokojczyckiego w Piotrkowie 1899-1913
18 61 Kancelaria notariusza Michała Ordęgi w Piotrkowie 1825-1837
19 62 Kancelaria notariusza Józefa Sierakowskiego w Piotrkowie 1866-1876
20 63 Kancelaria notariusza Andrzeja Sikorskiego w Piotrkowie 1872-1875
21 64 Kancelaria notariusza Wilhelma Standke w Piotrkowie 1823-1826
22 65 Kancelaria notariusza Celestyna Stokowskiego w Piotrkowie 1854-1859
23 66 Kancelaria notariusza Pawła Zaleskiego w Piotrkowie 1807-1825
24 67 Kancelaria notariusza Aleksandra Żakowskiego w Piotrkowie 1876-1887
25 68 Kancelaria notariusza Józefa Żyźniewskiego w Piotrkowie 1889-1900
26 69 Kancelaria notariusza Pawła Dębskiego w Piotrkowie 1827-1848
27 70 Kancelaria notariusza Józefa Rojka w Piotrkowie 1874-1876
28 150 Kancelaria notariusza Mariana Byczkowskiego w Piotrkowie 1925-1933
29 151 Kancelaria notariusza Teodora Górzyńskiego w Piotrkowie 1901-1932
30 152 Kancelaria notariusza Jana Grzankowskiego w Piotrkowie 1913-1933
31 153 Kancelaria notariusza Tomasza Jasieńskiego w Piotrkowie 1922-1924
32 154 Kancelaria notariusza Aleksego Kędzierskiego w Piotrkowie 1934-1942
33 155 Kancelaria notariusza Feliksa Tadeusza Kokczyńskiego w Piotrkowie 1912-1951
34 156 Kancelaria notariusza Witolda Kubickiego w Piotrkowie 1905-1916
35 157 Kancelaria notariusza Władysława Lewandowskiego w Piotrkowie 1907-1921
36 158 Kancelaria notariusza Władysława Malinowskiego w Piotrkowie 1901-1911
37 159 Kancelaria notariusza Stanisława Mościckiego w Piotrkowie 1932-1933
38 160 Kancelaria notariusza Władysława Piaszczyńskiego w Piotrkowie 1918-1946
39 161 Kancelaria notariusza Wacława Polendra w Piotrkowie 1938-1945
40 162 Kancelaria notariusza Witolda Popławskiego w Piotrkowie 1934-1941
41 163 Kancelaria notariusza Piotra Sołtana w Piotrkowie 1933-1937
42 164 Kancelaria notariusza Adama Trawińskiego w Piotrkowie 1934-1940
43 165 Kancelaria notariusza Henryka Wardęskiego w Piotrkowie 1934-1951
44 166 Kancelaria notariusza Seweryna Żarskiego w Piotrkowie 1910-1933
45 208 Niemiecki Zakład Karny w Piotrkowie 1940-1944
46 221 Akta Trybunału Koronnego Piotrkowskiego 1635-1790
47 224 Sąd Policji Poprawczej w Piotrkowie 1845-1876

48 243 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim [1916] 1917-
1955

49 361 Kancelaria notariusza Kajetana Piotrowskiego w Piotrkowie 1946-1948
50 362 Kancelaria notariusza Stanisława Chrapowieckiego w Piotrkowie 1948-1949
51 363 Kancelaria notariusza Franciszka Pietruszki w Piotrkowie 1940-1946
52 364 Kancelaria notariusza Leopolda Żychlińskiego w Piotrkowie 1946-1951
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można: Akta Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych 
w Piotrkowie58 (1906-1938) – zawierające m.in. proto-
kólarz Rady Parafialnej (1906-1938), czy też listy skła-
dek na urządzenie choinki dla dzieci prawosławnych 
oraz zespół o nazwie Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska w Piotrkowie59 (1834-1908) – w którym znajduje 
się m.in. korespondencja z Konsystorzem Ewangelicko-
-Augsburskim w Warszawie.

Z punku widzenia badań genealogicznych, choć 
również i studiów nad demografią miasta, istotne infor-
macje znajdują się w piotrkowskich aktach stanu cywil-
nego. Są to następujące zespoły archiwalne60: Akta stanu 
cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba w 
Piotrkowie (1874-1944), Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Jezusowego w Piotrkowie (1929-1945), Akta stanu cy-
wilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. 
Jacka w Piotrkowie (1923-1945), Akta stanu cywilnego 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie (1879-
1938), Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w 
Piotrkowie (1866-1945), Akta stanu cywilnego gminy 
baptystów w Piotrkowie i gminy baptystów w Szydłowie 
(1905-1910) oraz Akta stanu cywilnego Okręgu Bożni-
czego w Piotrkowie (1856-1942).

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego to również histo-
ria zakładów przemysłowych, które na przestrzeni XIX 

i XX wieku funkcjonowały w mieście dając zatrud-
nienie jego mieszkańcom, wpisując się swą zabudową 
w krajobraz miejski, a także niejednokrotnie wywiera-
jąc wpływ na lokalne życie kulturalne i oświatę. Rów-
nież i ten aspekt dziejów Piotrkowa reprezentowany 
jest w zasobie naszego archiwum (zob. tabela 9)61, m.in. 
za pośrednictwem zespołów gromadzących pozostałość 
aktową po piotrkowskich hutach szkła – Huta Szkła 
Gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunal-
skim62 (1919-1997), Huta Szkła „Feniks” w Piotrkowie 
Trybunalskim63 (1919-2003) oraz Huta Szkła Okiennego 
„Kara” w Piotrkowie Trybunalskim64 (1921-1992). War-
tą odnotowania – za równo ze względu na gospodarcze 
dzieje miasta, jak również nietypowy profil produkcji 
– jest dokumentacja archiwalna Fabryki Maszyn Gór-
niczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim65. Zakład 
specjalizował się w produkcji urządzeń dla górnictwa 
odkrywkowego, zaopatrywał w nie m.in. zagłębie ko-
nińskie. Fabryka produkowała i dostarczała urządzenia 
także dla Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Ko-
palni Siarki „Machów”, Portu Północnego i Huty „Ka-
towice”. Przytoczone przykłady oczywiście nie zamy-
kają tematu pozostałości archiwalnej po działających 
w Piotrkowie zakładach przemysłowych, niemniej jed-
nak stanowią wymowną próbę badawczą. W zespołach 
tego typu odnaleźć można zróżnicowaną dokumentację 

Tabela 7. Instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości (cd.)

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

53 365 Kancelaria notariusza Zygmunta Niezgodzińskiego w Piotrkowie 1940
54 366 Kancelaria notariusza Mariana Zbrowskiego w Piotrkowie 1941-1944
55 381 Hipoteka miasta Piotrkowa 1801-1971
56 400 Hipoteka powiatu piotrkowskiego 1800-1994
57 710 Sąd Okręgowy w Piotrkowie 1876-1914 [1932]
58 811 Prokurator Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 1930-1950
59 846 Sędzia Śledczy przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 1917-1939
60 854 Sąd Grodzki w Piotrkowie [1918] 1929-1950 [1951]
61 856 Gminny Sąd 1-5 Okręgu Powiatu Piotrkowskiego 1876-1914
62 883 Sąd Pokoju miasta Piotrkowa 1875-1907
63 927 Sąd Wojewódzki w Łodzi. Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie 1957-1973
64 933 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim [1949] 1975-1982
65 1141 Prokurator Miasta i Powiatu Piotrkowskiego 1950-1951
66 1142 Prokuratura Powiatowa w Piotrkowie Trybunalskim 1948-1960
67 1180 Więzienie w Piotrkowie 1919-1920
68 1185 Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1969
69 1196 Sąd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim [1948] 1951-1967
70 1224 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1998 [2001]
71 1274 Prokuratura Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1981

Tabela 8. Instytucje wyznaniowe

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 356 Akta Dziekana Piotrkowskiego 1800-1911
2 754 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie 1834-1908
3 791 Akta Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Piotrkowie 1906-1938
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dotyczącą zarówno zatrudnienia i finansów danej in-
stytucji gospodarczej, czy też dokumentacji technicznej 
produkcji, etc.

Materiały archiwalne są odzwierciedleniem bo-
gactwa historii miasta i regionu, stąd też trudno jest 
w tak zwięzłym materiale nawet w sposób lapidarny 
omówić wszystkie zespoły, w których odnaleźć można 

Tabela 9. Instytucje gospodarcze

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 7 Nadleśnictwo Piotrków w Meszczach 1917-1948
2 75 Elektrownia w Piotrkowie 1925-1948
3 76 Droga Żelazna Wąskotorowa Piotrków-Sulejów 1896-1943
4 77 Wytwórnia Farb „Torflex” dawniej Kwiatkowski w Piotrkowie 1949-1952

5 79 Huta Szkła Gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1997 
[1999]

6 84 Gminny Ośrodek Maszynowy w Piotrkowie 1952-1957
7 148 Piotrkowska Manufaktura Spółka Akcyjna 1898-1944
8 206 Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Piotrkowie Trybunalskim 1950-1975
9 207 Zjednoczenie Hut Szklanych w Piotrkowie Trybunalskim 1925-1954

10 222 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Piotrkowie Trybunalskim 1959-1982
11 230 Huta Szkła „Feniks” w Piotrkowie Trybunalskim 1919-2003
12 349 Huta Szkła Okiennego „Kara” w Piotrkowie Trybunalskim 1921-1992

13 401 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim 1977-1991

14 530 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego i Robót 
Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim 1951-1990

15 548 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1935] 1946-
1975

16 549 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piotrkowie Trybunalskim 1949-1975
17 557 Parowozownia w Piotrkowie 1864-1891
18 698 Fabryka Octu w Piotrkowie 1939-1944

19 703 Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych w Warszawie Pracownia 
Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim 1954-1968

20 757 Komitet Budowy Drogi Kielecko-Piotrkowskiej, Oddział Wielka Wola 1847-1856

21 813 Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne w Piotrkowie Trybunalskim [1975] 1988-
1991

22 816 Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych i Wodnych 
w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Polichnie

[1973] 1975-
1993

23 820 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Piotrkowie Trybunalskim 1950-1997
24 882 Państwowa Centrala Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim 1947-1950

25 901 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Piotrkowie 
Trybunalskim 1957-1959

26 957 Zakłady Sprzętu Mechanicznego „PZL-ZSM” w Piotrkowie Trybunalskim 1947-2013

27 999 Fabryka Maszyn Szklarskich „VITROMA” Spółka Akcyjna w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1945] 1953-
2002

28 1003 Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Sigmatex” w Piotrkowie Trybunalskim 1947-1992

29 1129 Nadleśnictwo Piotrków [1974] 1975-
1996

30 1130 Wojewódzki Urząd Poczty w Piotrkowie Trybunalskim [1945] 1975-
1988

31 1132 Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim 1952-1992

32 1137 Poczta Polska Telefon i Telegraf Dyrekcja Wojewódzka w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1965] 1989-
1991 [1994]

33 1152 Huta Szkła Okiennego „Kara” Spółka Akcyjna w Piotrkowie Trybunalskim [1991] 1992-
2013

34 1213 Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma” S.A. w Piotrkowie Trybunalskim 1992-1998
35 1244 Rejonowy Urząd Poczty w Piotrkowie Trybunalskim 1992-2005

36 1310 Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki „Ruch” Oddział 
Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 1962-1972

37 1333 Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1951] 1975-
1987
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informacje dotyczące dziejów Piotrkowa Trybunal-
skiego. Oprócz wyżej sygnalizowanych przykładów, 
są to również zespoły piotrkowskich szkół66, szpitali67, 
instytucji kultury68, partii politycznych69, czy też rzadko 
spotykane w archiwach państwowych materiały konspi-
racyjne z okresu II wojny światowej70. Kopalnią wiedzy 
są również archiwa rodzinno-majątkowe i spuścizny – 
w których odnaleźć można materiały nie występujące 
w dokumentacji urzędowej (np. wspomnienia i relacje, 
fotografie, kroniki i albumy, maszynopisy niepubliko-
wanych opracowań historycznych, etc.), nacechowa-
ne wszak znacznymi walorami poznawczymi. Wśród 
spuścizn z zasobu naszego archiwum wymienić należy 
choćby dokumentację zasłużonego badacza dziejów 

miasta Michała Rawity Witanowskiego, czy też Stani-
sława Srzednickiego – wieloletniego wiceprezesa Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie oraz Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego w Warszawie71. W poszukiwaniu 

ikonografii warto zapoznać się z zawartością zbiorów 
plakatów72 i fotografii73. Równie atrakcyjny pod wzglę-
dem graficznym, jak i merytorycznym jest zbiór cza-
sopism piotrkowskich gromadzonych w bibliotece ar-
chiwum. Ukazujące się na przestrzeni XIX i XX wieku 
gazety, zachowały się w różnym stopniu kompletności 
roczników, niemniej jednak są źródłami wartymi anali-
zy. Jako przykłady można podać takie tytuły jak choćby 
„Tydzień” (1873-1906), czy też „Dziennik Narodowy” 
(1915-1939). Warto również nadmienić, iż Archiwum 
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim posiada zbiory 
biblioteczne, w których odnaleźć można cenne publi-
kacje naukowe i popularne, a także wydawnictwa albu-
mowe.

Piotrków Trybunalski, określany również z okazji róż-
nych wydarzeń kulturalnych Piotrkowem „Sejmowym”, 
czy też „Filmowym” – jak już zaznaczono – cechuje się 
bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym. 

Tabela 10. Instytucje finansowe

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 5 Komunalna Kasa Oszczędności w Piotrkowie 1912-1949
2 71 Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie 1886-1950
3 72 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1975
4 73 Bank Związku Spółek Zarobkowych w Piotrkowie 1915-1950
5 74 Kasa Pożyczkowa Rzemieślników Powiatu Piotrkowskiego 1931-1943
6 149 Piotrkowski Oddział Banku Państwa 1897-1920
7 240 Piotrkowska Kasa Oszczędności 1859-1888
8 359 Piotrkowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 1899-1935

9 784
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Piotrkowie 
Trybunalskim

1946-1997

10 887 Ubezpieczalnia Społeczna w Piotrkowie Trybunalskim 1933-1953
11 916 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie 1902-1996
12 948 Powszechny Bank Gospodarczy S. A. w Piotrkowie Trybunalskim 1989-1998

13 1122
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1973] 1975-1990

14 1156
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1967] 1975-1984

14 1198 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 1954-1975

16 1209
Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Oddział 
w Piotrkowie Trybunalskim

1976-1987 [1988]

17 1210
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział 
w Piotrkowie Trybunalskim

1988-1998

18 1211
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział Centrum 
w Piotrkowie Trybunalskim

1998-2004

Tabela 11. Instytucje kultury

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 965 Piotrkowski Dom Kultury 1966-1975
2 966 Wojewódzki Dom Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1998 [1999]
3 1182 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 1953-1988
4 1195 Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim [1978] 1979-1999
5 1258 Biuro Wystaw Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim 1975-2008
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Tabela 12. Instytucje nauki i oświaty

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 95 Publiczna Szkoła Powszechna im. Marii Konopnickiej w Piotrkowie 1928-1938

2 96
Szkoły stopnia podstawowego z powiatu piotrkowskiego – zbiór szczątków 
zespołów

1912-1957

3 96/1 Szkoła Powszechna imienia Świętej Kingi w Piotrkowie 1930-1938
4 96/2 Szkoła Powszechna imienia Elizy Orzeszkowej w Piotrkowie 1921-1938
5 96/3 Szkoła Powszechna imienia Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie 1931-1939
6 96/4 Szkoła Powszechna imienia Stanisława Staszica w Piotrkowie 1931-1934
7 96/5 Szkoła Powszechna imienia Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie 1931-1939
8 96/6 Szkoła Powszechna imienia Królowej Jadwigi w Piotrkowie 1932-1938
9 96/7 Szkoła Powszechna imienia Adama Mickiewicza w Piotrkowie 1933-1937

10 96/8 Szkoła Powszechna imienia Emilii Plater w Piotrkowie 1920-1938
11 96/9 Szkoła Powszechna imienia Tadeusza Kościuszki w Piotrkowie 1934-1939
12 96/21 Szkoła Powszechna im. Mikołaja Reja w Piotrkowie 1929-1938
13 96/22 Szkoła Powszechna nr 2 w Piotrkowie 1912-1913
14 211 Szkoły stopnia zawodowego w Piotrkowie – zbiór szczątków zespołów 1916-1954

15 214
Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Zrzeszenia Nauczycieli Szkoły Średniej 
w Piotrkowie

1877-1945

16 384 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim 1933-1959
17 385 Studium Nauczycielskie w Piotrkowie Trybunalskim 1955-1988

18 539
I Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1817] 1945-1990

19 809
Prywatne Gimnazjum Męskie Towarzystwa Szkoły Średniej imienia Tadeusza 
Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim

1927-1938

20 810 Ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne w Piotrkowie Trybunalskim 1917-1927

21 866
7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. ppłk. Berka 
Joselewicza w Piotrkowie Trybunalskim

1922-1941

22 869
Miejskie Kursy Dokształcające dla Dorosłych i Młodzieży 
w Piotrkowie Trybunalskim

1923-1933

23 871 Polska Szkoła Powszechna w Piotrkowie Trybunalskim 1941-1942

24 872
Publiczna Szkoła Powszechna imienia Mikołaja Reja w Piotrkowie 
Trybunalskim

1931-1939

25 963 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1975
26 964 Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim 1954-1975

27 971
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 6 im. 
A. Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

1915-1950

28 972
Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Cisowej, powiat 
piotrkowski

1911-1937 [1949]

29 973
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim

1930-1950 [1951]

30 975
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Tadeusza 
Kościuszki w Piotrkowie

1915-1950

31 1144
Instytut Kształcenia Nauczycieli – Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

1974-1981

32 1145
Instytut Kształcenia Nauczycieli – Oddział Doskonalenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1974] 1981-1989

33 1155
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 
w Piotrkowie Trybunalskim

1975-1998

34 1248 Studium Wychowania Przedszkolnego w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1985

35 1264
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Henryka 
Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

1930-1949

36 1305 II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1975
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Badanie wszelkich aspektów dziejów miasta, a także 
działalność edukacyjna, popularyzatorska i promocyj-
na, wymagają znajomości nie tylko samej historii, lecz 
również źródeł o niej mówiących. Niniejszy materiał 
ma na celu zwięzłą prezentację źródeł archiwalnych 
z zasobu jednego z najstarszych i nieprzerwanie dzia-
łających archiwów państwowych w Polsce. Charakter 
i zakres możliwych kwerend zależy w znacznej mierze 
od intencji badacza. Dzięki wzmiankowanym pomocom 
archiwalnym, a także przy wsparciu merytorycznym 
ze strony piotrkowskich archiwistów każdy miłośnik 
dziejów miasta może odnaleźć dla siebie cenne i cie-
kawe informacje, zaczerpnięte z materiałów archiwal-
nych. Warto o tym pamiętać nie tylko w perspektywie 
tegorocznych obchodów jubileuszowych miasta, lecz 

za każdym razem kiedy podejmowane są działania róż-
nego typu ukierunkowane na pogłębioną refleksję hi-
storyczną. Setki zespołów i dziesiątki tysięcy jednostek 
archiwalnych oczekują w zaciszu magazynu na badaczy. 
Naprzeciw ich zainteresowaniu wychodzi również pro-
ces digitalizacji materiałów archiwalnych oraz udostęp-
niania ich kopii cyfrowych on-line74. Pozostaje zatem 
zaprosić ich do odwiedzenia naszej pracowni naukowej, 
śledzenia działalności wydawniczej, edukacyjnej i po-
pularyzatorskiej archiwum. Te ostatnie mogą okazać się 
z jednej strony drogowskazem, z drugiej zaś inspiracją 
dla kolejnych pokoleń pasjonatów. O ilości, a pośrednio 
również zawartości krótko charakteryzowanych w tym 
materiale zespołów archiwalnych świadczą także za-
mieszczone w nim zestawienia tabelaryczne.

Tabela 13. Instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 87 Szpital Miejski imienia Świętej Trójcy nr 1 w Piotrkowie 1868-1960
2 88 Szpital Miejski nr 2 w Piotrkowie 1937-1956
3 89 Szpital Żydowski im. „Małżeństwa Braun” w Piotrkowie 1847-1940

4 707 Rada Główna Opiekuńcza – zbiór szczątków zespołów z powiatu 
radomszczańskiego i piotrkowskiego 1939-1944

5 707/1 Rada Opiekuńcza Powiatowa w Piotrkowie 1939-1944

Tabela 14. Partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 219 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1983
2 383 Komitet Narodowy Ziemi Piotrkowskiej 1914-1918

3 387 Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 
w Piotrkowie Trybunalskim 1981-1989

4 392 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 
w Piotrkowie Trybunalskim 1982-1989

5 393 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1959] 1975-
1990

6 419 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1973] 1975-
1990

7 555 Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Okręg 
Piotrków-Tomaszów 1941-1945

8 570 Komitet Miejski PZPR w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1989
9 608 Komitet Gminny PZPR w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1976

10 625 Oddziałowe organizacje partyjne PZPR z terenu województwa 
piotrkowskiego 1987-1989

11 627 Komitet Środowiskowy PZPR Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 1972-1979

12 639 Komitet Zakładowy PZPR Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1986

13 640 Komitet Zakładowy PZPR w Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” 
w Piotrkowie Trybunalskim 1956-1986

14 641 Komitet Zakładowy PZPR Huty Szkła Okiennego „Kara” w Piotrkowie 
Trybunalskim 1973-1989

15 642 Komitet Zakładowy PZPR Huty Szkła Gospodarczego „Hortensja” 
w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1989

16 643 Komitet Zakładowy PZPR Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego w Piotrkowie Trybunalskim

1977-1989

17 644 Komitet Zakładowy PZPR Węzła PKP w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1986
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Tabela 14. Partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne (cd.)

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

18 645 Komitet Zakładowy PZPR Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Sigmatex” 
w Piotrkowie Trybunalskim 1966-1989

19 662 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Budowlano-Remontowej Spółdzielni 
Pracy „Suprem” w Piotrkowie Trybunalskim 1981-1985

20 817 Komitet Frontu Jedności Narodu dla Miasta i Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 1957-1974

21 950 Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim

1990-1998 
[1999]

22 1006 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Centrum Szkolenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1976

23 1007 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Fabryki Elementów Wyposażenia 
Budownictwa „Metalplast” w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1981

24 1011 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1978

25 1012 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1979

26 1013 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski 1977-1984

27 1015 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Oddziału Wojewódzkiego Banku 
Gospodarki Żywnościowej w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1976

28 1016 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Banku Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1976

29 1017 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Odzieżowej Spółdzielni Pracy 
„Nasza Przyszłość” w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1976

30 1022 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Piotrkowskich Fabryki Mebli w Piotrkowie 
Trybunalskim 1973-1980

31 1023 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1976

32 1031 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1976

33 1035 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Spółdzielni Pracy Robót Metalowych 
im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1976

34 1045 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Warszawskich Zakładów Mechanicznych 
– Państwowych Zakładów Lotniczych Zakładu w Piotrkowie Trybunalskim 1966-1974

35 1046 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1976

36 1047 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1979-1980

37 1048 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiego Związku Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych w Piotrkowie Trybunalskim 1976-1977

38 1049 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji 
w Piotrkowie Trybunalskim 1979-1981

39 1050 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1976

40 1051 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Piotrkowie Trybunalskim 1974-1980

41 1052 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1976

42 1053 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców 
„Społem” w Piotrkowie Trybunalskim 1976

43 1058 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zarządu Wojewódzkie FSZMP 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1977

44 1059 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Piotrkowie Trybunalskim 1979-1986

45 1063 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zjednoczonego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego i Budownictwa w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Tuszynie 1976-1981
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Tabela 15. Spółdzielczość

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 80 Spółka Wodna Powiatu Piotrkowskiego – młyny wodne [1896] 1922-1970
2 82 Okręgowy Oddział Centrali Spożywców Społem w Piotrkowie 1912-1951
3 83 Pomocnicza Spółdzielnia Przewozowa „Wolność” w Piotrkowie 1953-1957

4 390 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1990

5 394 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Piotrkowie Trybunalskim [1949] 1975-1991

6 396 Wojewódzka Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1991

7 397 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Piotrkowie Trybunalskim 1975-1990 [1991]

8 403 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1991

9 1117 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Piotrkowie Trybunalskim 1947-1970

10 1275 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Piotrkowie Filia w Rozprzy 1937
11 1311 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Piotrkowie Trybunalskim 1947-1997

Tabela 16. Stowarzyszenia i związki

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

1 81 Piotrkowskie Stowarzyszenie Rolniczo Handlowe w Piotrkowie 1908-1940
2 85 Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w Piotrkowie 1885-1948
3 86 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 1941-1949

4 90 Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie 1913-1916 
[1939]

5 91 Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie 1915-1937
6 195 Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 1906-1917

7 213 Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Piotrkowie 
Trybunalskim 1949-2000

8 357 Arcybractwo Świętej Anny przy kościele Ojców Bernardynów w Piotrkowie 
Trybunalskim 1936-1960

9 406 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Obwód Piotrków Trybunalski 1958-1970

10 679 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Rzemieślników i Handlujących miasta 
Piotrkowa 1908-1930

11 680 Związek Rzemieślników w Piotrkowie 1921-1954

12 701 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Wojewódzki w Piotrkowie 
Trybunalskim 1975-1990

13 797 Towarzystwo Upowszechniania Kultury Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim 1957-1958

14 799 Związek Harcerstwa Polskiego w Piotrkowie 1917-1947
15 879 Zrzeszenie Katolików „Caritas” Obwód w Piotrkowie Trybunalskim 1950-1961
16 880 Towarzystwo Ogródków Działkowych w Piotrkowie Trybunalskim 1932-1940
17 881 Katolicka Kasa Pogrzebowa w Piotrkowie Trybunalskim 1928-1940

18 896 Komitet Organizacyjny Obchodów 400-lecia Trybunału Koronnego w Piotrkowie 
Trybunalskim 1976-1978

19 899 Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą 
w Bełchatowie 1975-1977

20 917 Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 1983-1997
21 932 Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1973-1990
22 974 Komitet Budowy Teatru w Piotrkowie 1910

23 1123 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu w Piotrkowie 
Trybunalskim

[1941] 1989-
2008

24 1146 Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim 1968-1989

25 1173 Towarzystwo Rolnicze w Piotrkowie 1917-1925
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Tabela 16. Stowarzyszenia i związki (cd.)

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja

26 1181 Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
w Piotrkowie Trybunalskim

[1969] 1975-
1990

27 1184 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi Koło Terenowe w Piotrkowie 
Trybunalskim 1967-1982

28 1197 Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Piotrkowie Trybunalskim 1961-2006

29 1240 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Terenowy 
w Piotrkowie Trybunalskim 1988-2008

30 1272 Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Piotrkowie Trybunalskim [1948] 1957-
2011

31 1291 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 1989-2013

32 1304 Komitet Organizacyjny Zjazdu Byłych Uczennic i Absolwentek 
II Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 1900-2013

33 1307 Piotrkowskie Towarzystwo Muzyczne 1888

34 1313 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Oddział Piotrków Trybunalski 
z siedzibą w Koluszkach

[1997] 1998-
2015

35 1322 Koło Miłośników Ziemi Piotrkowskiej im. Michała Rawity-Witanowskiego 
w Warszawie

[1918] 1961-
1995

Tabela 17. Urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 294 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba w Piotrkowie 1874-1944
2 328 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piotrkowie 1879-1938
3 333 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Piotrkowie 1856-1942
4 343 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Piotrkowie 1866-1945

5 976 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Jezusowego w Piotrkowie 1929-1945

6 977 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jacka 
w Piotrkowie 1923-1945

7 1318 Akta stanu cywilnego gminy baptystów w Piotrkowie i gminy baptystów w Szydłowie 1905-1910

Tabela 18. Wojsko i organizacje paramilitarne

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 518 Armia Krajowa – Inspektorat Piotrków 1942-1945

2 1172 Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
w Piotrkowie 1927-1937

3 1231 Dowództwo 26 Pułku Piechoty w Piotrkowie 1918-1919

Tabela 19. Zbiory i kolekcje

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 181 Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa 1569-1725
2 355 Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie 1856-1955

3 825 Zbiór Tadeusza Nowakowskiego (1909-1993; poseł, działacz społeczny, dyrektor 
Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim) 1957-1991

Tabela 20. Związki zawodowe

Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Datacja
1 228 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Piotrkowie Tryb. [1973] 1975-1980
2 690 Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piotrkowie 1929-1975 [1980]

3 819 Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Chemicznego w Polsce Oddział 
„Kara” w Piotrkowie 1925-1929

4 894 Związek Pracowników Instytucji Użyteczności Publicznej Oddział 
w Piotrkowie Trybunalskim 1928-1950

5 994 Związek Zawodowy Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Piotrkowie 1986-1989
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1 Zagadnienia te szerzej omówione zostały w poprzednim 
rozdziale niniejszego wydawnictwa.

2 Prezentacja zarysu dziejów Piotrkowa Trybunalskiego do-
konana została w pierwszym rozdziale tego opracowania.

3 Dane na podstawie sprawozdawczości rocznej Archiwum 
Państwowego w Piotrowie Trybunalskim, dostępne rów-
nież na stronie internetowej archiwum. Zob. www.piot-
rkow-tryb.ap.gov.pl [dostęp: 30.09.2017 r.].

4 Dane zaczerpnięte z raportów z baz danych dostępnych 
na stronie internetowej archiwów państwowych; http://
baza.archiwa.gov.pl [dostęp: 30.09.2017 r.].

5 Zob. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. 
Informator o zasobie archiwalnym, oprac. P. Głowacki, A. 
Piasta, P. Zawilski, Warszawa 2007; A. Wróbel, Informator 
o zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunal-
skim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów 
Mazowiecki 2000.

6 Zob. przypis nr 4.
7 Tj.: System Ewidencji Zasobu Archiwalnego (SEZAM), 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), 
a także bazy: Inwentarze Zespołów Archiwalnych (IZA), 
Ewidencja Ludności w Archiwach (ELA) oraz Program 
Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRA-
DZIAD). Ważnym źródłem informacji jest również portal 
www.szukajwarchiwach.pl, a także witryny internetowe 
poszczególnych archiwów państwowych. 

8 Do baz takich zaliczyć można również bazę zawierającą 
wpisy zawarte w księgach ludności stałej miasta Piotrkowa.

9 Zob. m.in.: M. Hubka, Źródła do wojny polsko-rosyjskiej 
1919-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrko-
wie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowie-
ckim, [w:] W cieniu „czerwonej zarazy”. W 90. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku, pod red. T. Matuszaka, 
Piotrków Trybunalski – Opoczno 2010, s. 63-85; J. Jażdż, 
Źródła do dziejów Powstania Styczniowego 1863 r. w zaso-
bie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
[w:] Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów Po-
wstania Styczniowego, pod red. T. Matuszaka, Warsza-
wa – Piotrków Trybunalski 2013, s. 228-239; M. Hubka,  
M. Ordak, Kampania Polska 1939 roku w świetle mate-
riałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Obrazy Września. Re-
gion i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, pod red.  
A. Wróbla, Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015, s. 123-132.

10 Zob. m.in.: T. Matuszak, Źródła do dziejów parlamentary-
zmu polskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Piot-
rkowie Trybunalskim, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 
2011, t. 17, s. 281-303; A. Wróbel, Źródła do dziejów ru-
chu oporu w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrko-
wie Trybunalskim, [w:] Oblicza Podziemia. Studia i szkice 
z dziejów ZWZ-AK, pod red. T. Matuszaka, Piotrków Try-
bunalski – Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 227-245; tegoż, 
Źródła do dziejów PZPR w zasobie Archiwum Państwowe-
go w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Partia komunistycz-
na w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, pod red.  
D. Magiera, Lublin – Radzyń Podlaski 2012, s. 639-655;  
T. Matuszak, „Plan działań piotrkowskiej wojewódzkiej 
organizacji partyjnej w aktualnych warunkach stanu wo-
jennego” – nieznany dokument Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Stan wojenny 
z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983 pod red.  
S. Hadrysiak, Piotrków Trybunalski 2013, s. 95-108;  
M. Hubka, M. Ordak, Źródła z okresu stanu wojennego w za-
sobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] Niedzie-

la bez Teleranka. Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazo-
wiecki w okresie Stanu Wojennego 1981-1983, red. M. Hubka  
i A. Wróbel, Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 
2014, s. 108-115; T. Matuszak, Świadectwa funkcjonowania 
parlamentu polskiego doby staropolskiej w zasobie Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Conventa et 
Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, pod 
red. T. Matuszaka, Piotrków Trybunalski 2015, s. 91-109; T. 
Matuszak, M. Hubka, Kościół na ziemi piotrkowskiej w XIX 
wieku w świetle Akt Dziekana Piotrkowskiego, [w:] 1050-lecie 
Chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim regionalnym, pod 
red. A. Wróbla i A. Piasty, Piotrków Trybunalski – Toma-
szów Mazowiecki 2016, s. 305-322.

11 Zob. m.in.: A. Felchner, J. Majchrzyk-Mikuła, T. Matu-
szak, A. Piasta, Z dziejów piotrkowskiej oświaty (od czasów 
Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej). 
Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2011;  
M. Hubka, K. Łapiński, A. Wróbel, Powstanie Stycznio-
we w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archi-
wum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddzia-
łu w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrków Trybunalski 
– Tomaszów Mazowiecki 2013; Kiedy się wypełniły dni… 
Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej, opr. Z. Matuszak,  
T. Matuszak, M. Hubka, Warszawa – Piotrków Trybunal-
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 � Kopiarz Sulejowski – księga zawierająca najstarszą zachowaną do  współczesności wzmiankę pisemną 
o Piotrkowie. Zbiór akt kościelnych, klasztornych i związków wyznaniowych, sygn. 2.
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 � Sulejowski Copier – a  book containing the  oldest surviving written mention of  Piotrków. Collection 
of church, monastic and religious associations, sig. 2.
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 � Przywilej króla Zygmunta Augusta dla  miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, 
Lublin 20.04.1569 r. Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, sygn. 1.

 � Privilege of King Zygmunt August for the city of Piotrków confirming previously granted privileges, Lub-
lin 20.04.1569. Grants and royal privileges of the city of Piotrków, sig. 1.
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 � Rysunek herbu Piotrkowa, 1915 r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 33.
 � Drawing of Piotrków coat of arms, 1915. The private papers  of Michał Rawita-Witanowski, sig. 33.
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 � Rysunek herbu Piotrkowa, 1915 r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 33.
 � Drawing of Piotrków coat of arms, 1915. The private papers  of Michał Rawita-Witanowski, sig. 33.
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 � Statut Cechu Kupców w Piotrkowie, 1487-1659. Cech Kupców w Piotrkowie, sygn. 1.
 � Statute of the Merchants Guild in Piotrków, 1487-1659. The Merchants Guild in Piotrków, sig. 1.
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 � Przywilej Cechu Kupców w  Piotrkowie potwierdzony przez króla Jana Kazimierza, Warszawa 
7.05.1659 r. Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, sygn. 5.

 � Merchants Guild privilege in Piotrków confirmed by King Jan Kazimierz, Warsaw 05.07.1659. Grants and 
royal privileges of the city of Piotrków, sig. 5.



72

 � Konstytucje sejmu piotrkowskiego 1562/1563. Konstytucje Statuta i Przywileje na Sejmach Walnych Koron-
nych od 1550 do 1581 roku, Kraków 1583 r. Biblioteka Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
sygn. 3398.

 � Constitutions of the Piotrków Seym 1562/1563. Constitutions Statutes and Privileges at the Generals Crown 
Seyms from 1550 to 1581, Cracow 1583. Library of State Archive in Piotrków, sig. 3398.
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 � Ordynacja Trybunału Koronnego w Piotrkowie, 1786 r. Akta Trybunału Koronnego Piotrkowskiego, sygn. 23.
 � Ordination of the Crown Tribunal in Piotrków, 1786. Records of the Crown Tribunal in Piotrków, sig. 23.
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 � Instrukcja dotycząca Trybunału Koronnego w Piotrkowie, wykaz palestry, 1790 r. Akta Trybunału Koron-
nego Piotrkowskiego, sygn. 24.

 � Instructions concerning the Crown Tribunal in Piotrków, list of palestras, 1790. Records of the Crown 
Tribunal in Piotrków, sig. 24.



75

 � Mowa W.J. Pana Józefa Walewskiego z 1767 r. Akta Trybunału Koronnego Piotrkowskiego, sygn. 22.
 � Speech W.J. Mr. Józef Walewski from 1767. Records of the Crown Tribunal in Piotrków, sig. 22.



76

 � Kopia planu Dominika Merliniego, 1786 r. Zbiór planów i map, sygn. 2310.
 � Copy of Dominique Merlin’s plan, 1786. Collection of plans and maps, sig. 2310.



77



78

 � Księga wpisów na wierność Konstytucji 3 Maja. Wpis prezydenta miasta Piotrkowa Aleksandra Watsona, 
Piotrków 1791 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 9.

 � Book of entries for fidelity to the Constitution of May 3. Entry of the President of the City of Piotrków, 
Aleksander Watson, Piotrków 1791. Records of the city of Piotrków, sig. 9.



79

 � Wieża kościoła pw. św. Jakuba w  Piotrkowie – dawne miejsce przechowywania archiwaliów piotrkow-
skich. Zbiór fotografii, sygn. Bud.Arch.1/5.

 � St. Jacob Church tower in Piotrków – former place of archives storage. Collection of photographs, sig. Bud.
Arch.1/5.



80

 � Piotrków podczas oblężenia szwedzkiego w 1657 r. wg ryciny z dzieła Puffendorfa. Spuścizna Michała Ra-
wity-Witanowskiego, sygn. 49-1.

 � Piotrków during the Swedish siege in 1657, according to Puffendorf ’s engravings. The private papers of 
Michał Rawita-Witanowski, sig. 49-1.



81



82

 � Plan miasta Piotrkowa z naniesionymi zabytkami. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.sakr.33.
 � City plan of Piotrków with monuments. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.sakr.33.



83



84

 � Fundamenty piotrkowskiego ratusza na Rynku Trybunalskim. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.19.
 � Foundations of  the  Piotrków town hall on  the  Market Square. Collection of photographs, sig. Bud. 

P./Ob.uż.publ.19.

 � Szkic piotrkowskiego ratusza (rys. T. Korzon, 1868 r.). Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 48.
 � Sketch of Piotrków town hall (draw. T. Korzon, 1868). The private papers of Michał Rawita-Witanowski,  

sig. 48.



O
kr

es
 z

ab
or

ów
O

kr
es

 z
ab

or
ów



86



87

 � Plan części miasta Piotrkowa, 
1799  r. Zbiór planów i  map,  
sygn. 2188.

 � Part of  the  city of  Piotrków 
plan 1799. Collection of  plans 
and maps, sig. 2188.



88

 � Opisanie Historyczne oraz Topograficzno-statystyczne Miasta Obwodowego Piotrkowa w Województwie 
Kaliskim Obwodzie Piotrkowskim położonego, 1820 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1.



89

 � Historical and topographical-statistical describing of Piotrków in the Kalisz Province and Piotrków Distri-
ct located, 1820. Records of the city of Piotrków, sig. 1.



90



91



92

 � Statystyka miasta Piotrkowa, 1854 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 112.



93

 � Statistic of the city of Piotrków, 1854. Records of the city of Piotrków, sig. 112.



94

 � Kataster miasta Piotrkowa, 1809-1819. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 43.



95

 � The record of  land and buildings of the city of Piotrków, 1809-1819. Records of  the city of   
Piotrków, sig. 43.
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97



98

 � Kataster miasta Piotrkowa, 1819-1839. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 44.



99

 � The  record of  land and buildings of  the  city of  Piotrków, 1819-1839. Records 
of the city of Piotrków, sig. 44.



100

 � Raport o stanie miasta Piotrkowa, 1850 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 140.



101

 � Report on the status of the city of Piotrków, 1850. Records of the city of Piotrków, sig. 140.



102

 � Pismo Komisji Województwa Kaliskiego informujące o nominacji Karola Rassumowskiego na burmistrza 
Piotrkowa, 1819 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 3.

 � A letter from the Kalisz Province Commission informing about Karol Rassumowski’s nomination for  
mayor of Piotrków, 1819. Records of the city of Piotrków, sig. 3.



103

 � Raport o stanie miasta Piotrkowa, 1850 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 140.
 � Report on the status of the city of Piotrków, 1850. Records of the city of Piotrków, sig. 140.



104



105



106

 � Opis organizacji biur urzędu municypalnego, 1826 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 10.



107

 � A description of the municipal agency office organization, 1826. Records of the city of Piotrków, sig. 10.



108

 � Lista płac piotrkowskich urzędników miejskich, 1825 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 3.
 � Payroll of city officials from Piotrków, 1825. Records of the city of Piotrków, sig. 3.



109

 � Pismo Naczelnika Powiatu Piotrkowskiego do Magistratu Miasta Piotrkowa w sprawie wynajmu lokalu 
dla władz miejskich, 1862 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 13.

 � Letter of the Governor of the Piotrków District to the Magistrate of the City of Piotrków on the lease of 
premises for municipal authorities, 1862. Records of the city of Piotrków, sig. 13.



110

 � Wykaz za  Rok 1849 Urzędników, Officjalistów i  Posługaczy Magistratu Miasta Piotrkowa 
Wydziału Spraw Wewnętrznych w  Powiecie Piotrkowskim służących przybyłych i  ubyłych, 
1850 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 4.



111

 � List for the Year 1849 of Officials, managers and servants of the municipality of Piotrków 
Interior Department in the Piotrków District serving the arrived and departed, 1850.  
Records of the city of Piotrków, sig. 4.



112



113



114

 � Protokół wyboru Starszego Zgromadzenia Kupieckiego w Piotrkowie, 1845 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 29.



115

 � Senior Merchants’ Assembly in Piotrków election protocol, 1845. Records of the city of Piotrków, sig. 29.



116

 � Lista kupców uprawnionych do głosowania w wyborach Starszego Zgromadzenia Kupieckiego w Piotrko-
wie, 1845 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 29.

 � List of merchants entitled to vote in the election of  the Senior Merchants’ Assembly in Piotrków, 1845.  
Records of the city of Piotrków, sig. 29.



117

 � Zażalenie kupców piotrkowskich do władz miasta w sprawie nieuczciwej konkurencji, 1852 r. Akta mia-
sta Piotrkowa, sygn. 29.

 � Piotrków’s merchants complaint to the city authorities on unfair competition, 1852. Records of the city 
of Piotrków, sig. 29.



118



119



120

 � Wykaz fabryk i zakładów rzemieślniczych w Piotrkowie, 1835 r. Akta miasta Piotrko-
wa, sygn. 184.



121

 � List of  factories and craft establishments in Piotrków, 1835. Records of  the  city 
of Piotrków, sig. 184.



122

 � Wykaz zakładów rzemieślniczych w  Piotrkowie, 1855  r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 
184.



123

 � List of craft establishments in Piotrków, 1855. Records of the city of Piotrków, sig. 184.



124



125



126

 � Etat Szkoły Elementarnej w Piotrkowie, 1812 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 237.



127

 � Job position at Elementary School in Piotrków, 1812. Records of  the  city of  Piotrków,  
sig. 237.



128



129

 � Raport o  uczniach 
szkoły Rzemieślniczo-
-Niedzielnej w  Piotr- 
kowie, 1844  r. Akta 
miasta Piotrkowa, sygn. 
239.

 � Report on  students 
of  the  Sunday Crafts 
School in Piotrków, 
1844. Records of the 
city of  Piotrków, sig. 
239.



130

 � Plan sytuacyjny miejsca na budowę szlachtuza w Piotrkowie, 1826 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 912.
 � Site plan for the  construction of  a  slaughterhouse in Piotrków, 1826. Records of  the  city of  Piotrków,  

sig. 912.



131



132

 � Tabela cen żywno-
ści w  Piotrkowie, 
1847  r. Akta miasta 
Piotrkowa, sygn. 782.

 � Food prices table in 
Piotrków, 1847. Re-
cords of  the  city 
of Piotrków, sig. 782.



133



134

 � Wykaz gruntów zajmowanych pod budowę kolei w Piotrkowie, 1840 r. Akta miasta Piotr- 
kowa, sygn. 136.

 � List of  land occupied for the  construction of  the  railway in Piotrków, 1840. Records 
of the city of Piotrków, sig. 136.



135



136

 � Plan sytuacyjny części miasta Piotrkowa, 1860 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 105.



137

 � Situation plan of the part of the city of Piotrków, 1860. Records of the city of Piotrków,  
sig. 105.



138

 � Wykaz narzędzi ogniowych w Piotrkowie, 1827 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 52.
 � List of fire tools in Piotrków, 1827. Records of the city of Piotrków, sig. 52.



139



140

 � Rejestr składki na oświetlenie latarniami Piotrkowa, 1828 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 57.
 � Register of contributions for the  lighting of  lanterns in Piotrków, 1828. Records of  the city of Piotrków,  

sig. 57.



141

 � Sprawozdanie rady nadzorczej Piotrkowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1898 r. Akta miasta 
Piotrkowa, sygn. 2550.

 � Report of the supervisory board of Piotrkowska Volunteer Fire Brigade in 1898. Records of the city 
of Piotrków, sig. 2550.



142



143



144



145



146

 � Wykaz piotrkowskich ulic, 1859 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 98.
 � List of streets in Piotrków, 1859. Records of the city of Piotrków, sig. 98.



147



148



149

 � Projekt uregulowania ul. Za-
murowej, 1859 r. Akta miasta 
Piotrkowa, sygn. 105.

 � Project of  regulation of  Za-
murowa st., 1859. Records of 
the city of Piotrków, sig. 105.



150

 � Instrukcja regulacji miasta Piotrkowa, 1825 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 213.
 � Regulation of the city of Piotrków, 1825. Records of the city of Piotrków, sig. 213.



151

 � Dokumentacja wieczystej dzierżawy fragmentu terenów miejskich, 1863 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 48.
 � Documentation of  perpetual lease of  a  fragment of  urban areas, 1863. Records of  the  city of  Piotrków,  

sig. 48.



152

 � Plan ustalenia granicy miasta Piotrkowa od strony dóbr Bujny i Milejów, 1863 r. Akta miasta 
Piotrkowa, sygn. 99.

 � Plan to determine the town border of Piotrków from the side of Bujny and Milejów goods, 
1863. Records of the city of Piotrków, sig. 99.



153



154

 � Plan przeznaczonego pod dzierżawę fragmentu terenów miejskich, 1863 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 48.
 � The plan of designated for lease fragment of urban areas, 1863. Records of the city of Piotrków, sig. 48.



155



156

 � Spis inwentarza probostwa piotrkowskiego, 1837 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 228.
 � Inventory of the Piotrków parish, 1837. Records of the city of Piotrków, sig. 228.



157



158



159



160

 � Wykaz mieszkańców wyznania ewangelicko-augsburskiego, 1849 r. Akta miasta Piotrko-
wa, sygn. 226.

 � List of residents of Evangelical-Augsburg church, 1849. Records of the city of Piotrków, 
sig. 226.



161



162

 � Dokumentacja wyboru członków Dozoru Bożniczego Okręgu Piotrkowskiego, 1861  r. Akta 
miasta Piotrkowa, sygn. 221.

 � Documentation on the election of members for synagogal supervision of Piotrków District, 
1861. Records of the city of Piotrków, sig. 221.



163



164



165



166

 � Lista biorących udział w wyborach Dozoru Bożniczego Okręgu Piotrkowskiego, 1861 r. Akta miasta Piotr- 
kowa, sygn. 221.

 � List of participants in the election for the synagogal supervision of Piotrków District, 1861. Records 
of the city of Piotrków, sig. 221.



167

 � Wykaz składki na wystawienie pułku strzelców pieszych, 1831 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 665.
 � List of contributions to the pedestrians rifle regiment, 1831. Records of the city of Piotrków, sig. 665.



168



169



170

 � Likwidacja kosztów lazaretu dla oddziałów rosyjskich, 1836 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 716.
 � Liquidation of  the  cost for the  field hospital for Russian troops, 1836. Records of  the  city 

of Piotrków, sig. 716.



171

 � Lista płacy żołnierzy Połockiego Pułku Piechoty pełniących obowiązki Policji Wojskowej w Piotrkowie, 
1863 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 5.

 � Payroll of  Połock Infantry Regiment soldiers performing duties of  the  Military Police in Piotrków, 
1863. Records of the city of Piotrków, sig. 5.



172

 � Pismo w sprawie użytkowania koszar piotrkowskich, 1913 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 7299.
 � Letter on using Piotrków barracks, 1913. Records of the city of Piotrków, sig. 7299.



173



174

 � Pismo w sprawie odpowiedzialności architektów i majstrów za błędy w projektach i budowie, 
1876 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 5908.

 � Letter on  the  responsibility of  architects and masters for errors in design and construction, 
1876. Records of the city of Piotrków, sig. 5908.
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176

 � Ruch naturalny 
ludności w Piotr- 
kowie w  latach 
1864-1874. Akta 
miasta Piotrkowa,  
sygn. 1659.

 � Natural move-
ment of the popu-
lation in Piotrków 
in the years 1864-
1 8 7 4 .  R e c o r d s 
of the city of Piotr- 
ków, sig. 1659.



177



178

 � Informacja o  uroczystych piotrkowskich obchodach imienin cara Aleksandra II i  jego syna, 
1866 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 140.

 � Information about the  solemn celebrations of  the  name day of  Tsar Alexander II and his son, 
1866. Records of the city of Piotrków, sig. 140.



179

 � Plan sytuacyjny fragmentu miasta, 1903 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 3160.
 � Situation plan of a fragment of the city, 1903. Records of the city of Piotrków, sig. 3160.



180

 � Letni rozkład jazdy Drogi Żelaznej Wąskotorowej Piotrków-Sulejów, 1908  r.  
Droga Żelazna Wąskotorowa Piotrków-Sulejów, sygn. 40.

 � Summer schedule of Piotrków-Sulejów Narrow Gauge Railway, 1908. Iron Narrow 
Gauge Railway of Piotrków-Sulejów, sig. 40.



181



182

 � Uczniowie piotrkowskiego gimnazjum, 1893 r. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, 
sygn. Szk.P.3/4.

 � Students of the Piotrków High School, 1893. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków, 
sig. Szk.P.3/4

 � Żeńska Szkoła Wieczorowa w Piotrkowie, 1906 r. Zbiór fotograficzny Heleny Trzcińskiej, sygn. 6.
 � Women’s Evening School in Piotrków, 1906. Collection of photographs by Helena Trzcińska, sig. 6.



183

 � Budynek Manufaktury Piotrkowskiej. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Zakł.pr.6/2.
 � Piotrkowska Manufacture Building. Collection of photographs, sig. Bud.P./Zakł.pr.6/2.

 � Klasa VI 8-klasowej Szkoły Męskiej w Piotrkowie (tzw. Szkoła Jacobsona), 1908/1909. Piotrków – zbiór 
fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.4/1.

 � 6th Class of  the  8th Grade School in Piotrków (the  so-called Jacobson School), 1908/1909. Piotrków –  
collection of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.4/1.



184

 � Klasztor Panien Dominikanek w Piotrkowie, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.sakralne.40.
 � Dominican Female Monastery in Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./

Ob.sakralne.40.

 � Klasztor oo. Bernardynów w  Piotrko-
wie z  kolumną Św. Antoniego, przed 
1914  r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./
Ob.sakralne.39.

 � Bernardines Monastery in Piotrków with 
the column of  St. Antoni, before 1914. Col-
lection of photographs, sig. Bud.P./Ob.  
sakralne.39.



185

 � Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.64.
 � Building of  the  District Court in Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.

publ.64.

 � Gimnazjum Rządowe Żeńskie w Piotrkowie, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.szkolne.26.
 � Government Female Middle School in Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud. 

P./Ob.szkolne.26.



186

 � Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Piotrkowie, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud. 
P./Ob.uż.publ.68.

 � Building of the Land Credit Society in Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.
publ.68.

 � Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie – widok od ul. Toruńskiej – obecnie siedziba Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.67.

 � Building of the District Court in Piotrków – view from Toruńska street – now the seat of the State Archive 
in Piotrków Trybunalski, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.67.



187

 � Tory wyścigów konnych z panoramą Piotrkowa, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.66.
 � Horse racing track with the  panorama of  Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./

Ob.uż.publ.66.

 � Fragment Placu Bernardyńskiego 
w kolumną Św. Antoniego w Piotrko-
wie, przed 1914  r. Zbiór fotografii, 
sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.65.

 � Fragment of  Bernardine Square with 
St. Antoni column in Piotrków, before 
1914. Collection of photographs, sig. 
Bud.P./Ob.uż.publ.65.



188

 � Pałacyk Psarskich w  Piotrkowie, przed 
1914  r. Zbiór fotografii, sygn. Bud. 
P./Ob.uż.publ.43.

 � Psarski House in Piotrków, before 
1914. Collection of photographs, sig. Bud. 
P./Ob.uż.publ.43.

 � Pałac Rudowskich w Piotrkowie, przed 1914 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.42.
 � Rudowski Palace in Piotrków, before 1914. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.42.



189

 � Piotrków Trybunalski – przed I wojną światową. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 51-19.
 � Piotrków Trybunalski – before the  World War I. The private papers of Michał Rawita-Witanowski,  

sig. 51-19.

 � Dom Kazimierza Stronczyńskiego przy ów-
czesnej ul. Bykowskiej (ob. Wojska Polskiego) 
w Piotrkowie, 1911 r. Spuścizna Michała Rawi-
ty-Witanowskiego, sygn. 51-15.

 � The  house of  Kazimierz Stronczyński at 
the  then ul. Bykowska (at preesent Polish 
Army) in Piotrków, 1911. The private papers of 
Michał Rawita-Witanowski, sig. 51-15.



190

 � Widok na  zgliszcza Wielkiej Wsi i  dzielnicy żydowskiej. Na  pierwszym planie zamek piotrkowski, 
1865 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Zam.4.

 � View of the Wielka Wieś ruins and the Jewish Quarter. In the foreground piotrkowski castle, 1865. Collec-
tion of photographs, sig. Bud.P./Zam.4.



191



192

 � Pocztówka „Pozdrowienia z Piotrkowa”, l. 90. XIX w. Spuścizna Leonii Strzelczyk, sygn. 63.
 � Postcard „Greetings from Piotrków”, 90s. XIX c. The private papers of Leonia Strzelczyk, sig. 63.
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194

 � Spalony budynek dworca kolejowego w  Piotrkowie, 1914  r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, 
sygn. 36-2.

 � Burnt building of the railway station in Piotrków, 1914. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, 
sig. 36-2.

 � Spalony budynek dworca kolejowego w  Piotrkowie, 1914  r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, 
sygn. 36-1.

 � Burnt building of the railway station in Piotrków, 1914. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, 
sig. 36-1.



195

 � Zniszczenia wojenne w Piotrkowie, 1914 r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 36-3.
 � War damages in Piotrków, 1914. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 36-3.

 � Zawiadomienie o  werbunku do  Wojsk 
Polskich, 1914 r. Zbiór plakatów i dru-
ków ulotnych, sygn. 4700.

 � Notice of  recruitment to  the  Polish 
Army, 1914. Collection of  posters and 
flyers, sig. 4700.



196

 � Odezwa Komitetu Obywatelskiego miasta Piotrkowa, 1914 r. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 3157.
 � The Civic Committee of the city of Piotrków appeal, 1914. Collection of posters and flyers, sig. 3157.
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 � Odpis rozporządzenia C. i K. Generał-Gubernatora wojskowego w Polsce z 15.10.1916 r. w sprawie zmiany 
granic miast: Kielc, Lublina, Piotrkowa i Radomia. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 2224.

 � Impairment of Regulation C. and K. General-Military Governor in Poland from 15.10.1916 on the revision 
of the boundaries of cities: Kielce, Lublin, Piotrków and Radom. District office of Piotrków, sig. 2224.
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 � Mapa z  zaznaczonymi zmianami dotyczącymi zwiększenia obszaru Piotrkowa z  okresu 
I wojny światowej. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 2224.
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 � Map with marked changes in the  area increase of  Piotrków from the  World War I. 
District office of Piotrków, sig. 2224.



202

 � Dokumentacja budowy gmachu kina „Czary”, 1917 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 138.
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 � Documentation of building construction of cinema „Czary”, 1917. District office of Piotrków, sig. 138.
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 � Plan kina „Czary”, 1917 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 138.
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 � The plan of cinema „Czary”, 1917. District office of Piotrków, sig. 138.
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 � Plan sytuacyjny lokalizacji kina „Czary” w Piotrkowie. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1139.
 � Location plan of the „Czary” cinema in Piotrków. Records of the city of Piotrków, sig. 1139.



209

 � Plan dyżurów nocnych dla lekarzy m. Piotrkowa za II półrocze 1917 r. Akta miasta Piotr- 
kowa, sygn. 2803.

 � Plan of night dutys for Piotrków doctors for the second half of 1917. Records of the city 
of Piotrków, sig. 2803.
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 � Protokół inauguracyjnego posiedzenia Rady Miejskiej z dn. 15 lutego 1917 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 
3168.
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 � Protocol of the inaugural session of the City Council February 15, 1917. Records of the city of Piotrków,  
sig. 3168.
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213

 � Meldunek o stanie liczebnym oddziałów Legionów Polskich w Piotrkowie w kwietniu 1916 r. C. i K. Ko-
menda Powiatowa w Piotrkowie, sygn. 16.

 � Report on the number of Polish Legions in Piotrków in April 1916. Imperial and Royal District Command 
in Piotrków, sig. 16.
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 � Siedziba Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie. Zbiór Kazimiery Strzeleckiej, sygn. KS.55/6.
 � Headquarters of the Military Department of Main National Committee in Piotrków. Collection of Kazi-

miera Strzelecka, sig. KS.55/6.

 � Kierownictwo i pracownicy Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, I wojna światowa. Zbiór Ka-
zimiery Strzeleckiej, sygn. KS.55/2.

 � Leaders and employees of the Military Department of the Main National Committee in Piotrków, World 
War I. Collection of Kazimiera Strzelecka, sig. KS.55/2.
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 � Procesja Bożego Ciała w Piotr- 
kowie z  udziałem Legionów 
Polskich, okres I  wojny świa-
towej. Zbiór Kazimiery Strze-
leckiej, sygn. KS.60/1-7.

 � Procession of  Corpus Christi 
in Piotrków with participation 
of  Polish Legions, period 
of  World War I. Collection 
of  Kazimiera Strzelecka, sig. 
KS.60/1-7.

 � Procesja Bożego Ciała w  Piotrkowie 
z  udziałem Legionów Polskich, okres 
I  wojny światowej. Zbiór Kazimiery 
Strzeleckiej, sygn. KS.60/1-7.

 � Procession of  Corpus Christi in Piot-
rków with participation of  Polish Le-
gions, period of World War I. Collection 
of Kazimiera Strzelecka, sig. KS.60/1-7.



216

 � Rozporządzenie austrowęgierskich władz okupacyjnych o  zakazie farbowania pisanek wielkanocnych, 
1918 r. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 2476.



217

 � Regulation of the Austro-Hungarian occupation authorities on the ban on Easter eggs dyeing, 1918. Col-
lection of posters and flyers, sig. 2476.



218

 � Żołnierze 4 pułku piechoty Legionów w Piotrkowie przed wymarszem. Zbiór Kazimiery Strzeleckiej, sygn. 
68.

 � Soldiers of  the  4th Infantry Regiment of  the  Legionaries in Piotrków before the  march out. Collection 
of Kazimiera Strzelecka, sig. 68.



219

 � Sztambuch Kazimiery Strzeleckiej zawierający wpisy żołnierzy Legionów Polskich, I wojna 
światowa. Zbiór Kazimiery Strzeleckiej, sygn. 2.

 � Kazimiera Strzelecka’s diary containing entries of Polish Legion soldiers, World War I. Col-
lection of Kazimiera Strzelecka, sig. 2.
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 � Sztambuch Antoniny Krupiówny. Spuści-
zna Leonii Strzelczyk, sygn. 2.

 � Diary of Antonina Krupiowna. The private 
papers of Leonia Strzelczyk, sig. 2.



224

 � Pomnik „Tarcza Legionów” odsłonięty w  Ogrodzie Bernardyńskim w  Piotrkowie w  dn. 6 sierpnia 
1916 r. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie, sygn. 25.

 � Monument „Shield of the Legions” unveiled in the  Bernardine Garden in Piotrków on  d. August 6, 
1916. War Alert Women’s League in Piotrków, sig. 25.
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 � Pamiętnik Zofii z Buczniów, 1911-1918. Zbiór Buczniów, sygn. 4.
 � Diary of Zofia from Buczniów, 1911-1918. Collection of Buczniów, sig. 4.



226



227

 � Legitymacja Stefanii Buczniowej – członkini Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrko-
wie, 1917 r. Zbiór Buczniów, sygn. 6.

 � Stefania Buczniowa’s ID card - Member of  the  War Alert Women’s League in Piotrków, 
1917. Collection of Buczniów, sig. 6.

 � Legitymacja szkolna Zofii Buczniówny, 1918 r. Zbiór Buczniów, sygn. 6.
 � School card of Zofia Buczniówna, 1918. Collection of Buczniów, sig. 6.



228

 � Protokół zebrania zarządu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie, 1918 r. Liga Kobiet Pogotowia 
Wojennego w Piotrkowie, sygn. 1.
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 � Meeting protocol of the War Alert Women’s League Executive Board in Piotrków, 1918. War Alert Women’s 
League in Piotrków, sig. 1.



230

 � Plakat dotyczący organizacji gwiazdki dla  Legionistów, ok. 1917  r. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego 
w Piotrkowie, sygn. 7.

 � Poster for the organization of a Christmas for the Legionaries, approx. 1917. War Alert Women’s League in 
Piotrków, sig. 7.



231

 � Patriotyczna ulotka związana z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1917 r. Zbiór plaka-
tów i druków ulotnych, sygn. 7314.

 � Patriotic leaflet associated with the celebration of the anniversary of the Constitution of May 3, 1917. Col-
lection of posters and flyers, sig. 7314.



232

 � Program piotrkowskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1917 r. Zbiór plakatów i dru-
ków ulotnych, sygn. 7315.

 � Schedule of the Piotrków celebration of  the anniversary of  the Constitution of May 3, 1917. Collection 
of posters and flyers, sig. 7315.



233

 � Ulotka informacyjna kinoteatru „Czary” – pokaz obrazu historycznego pt. „Rok 1812”, 1915 r. Zbiór pla-
katów i druków ulotnych, sygn. 3749.

 � Information leaflet of the cinema „Czary” - show of the historical picture entitled „Year 1812”, 1915. Col-
lection of posters and flyers, sig. 3749.
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 � Klasa V 1916/1917. Gimnazjum męskie piotrkowskie. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piot-
rkowskie, sygn. Szk.P.4/4.

 � 5th Class 1916/1917. Boys’ gymnasium in Piotrków. Piotrków – collection of photographs – education in 
Piotrków, sig. Szk.P.4/4.
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 � Rozwój szkolnictwa piotrkowskiego w latach 1871-1921. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 64.
 � Development of the Piotrków education in 1871-1921. Records of the city of Piotrków, sig. 64.
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 � Nauczyciele i uczennice Gimnazjum Humanistycznego Żeńskiego w Piotrkowie, ok. 1924 r. Spuścizna Le-
onii Strzelczyk, sygn. 17.

 � Teachers and students of  the Humanistic Female Middle School in Piotrków, approx. 1924. The private 
papers of Leonia Strzelczyk, sig. 17.
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 � Stan szkolnictwa piotrkowskiego w czerwcu 1922 r. Akta miasta Piotrkowa,  
sygn. 64.
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 � Status of Piotrków education in June 1922. Records of the city of Piotrków, sig. 64.



240

 � Wykaz majątku szkół podległych wydziałowi oświaty magistratu piotrkowskiego, 1935  r. Akta miasta  
Piotrkowa, sygn. 391.

 � List of schools assets subordinated to the Department of Education of the Piotrków municipality, 1935.  
Records of the city of Piotrków, sig. 391.
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 � Sprawozdanie gazowni miejskiej za okres 1.08. – 31.12.1922 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 982.
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 � City gas report for the period 1.08. – 31.12.1922. Records of the city of Piotrków, sig. 982.
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245
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 � Dokumentacja melioracji parku miejskiego, 1920 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1352.
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 � Documentation of urban park drainage, 1920. Records of the city of Piotrków, sig. 1352.
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249

 � Pismo w sprawie koncesji na prowadzenie kinoteatru w Piotrkowie, 1919 r. Akta miasta Piotr- 
kowa, sygn. 1139.

 � Letter on  the  concession for conducting the  cinema in Piotrków, 1919. Records of  the  city 
of Piotrków, sig. 1139.



250

 � Podanie Wytwórni Obrazów Filmowych „Korajfilm” w  sprawie zgody na  kręcenie filmu w  Piotrkowie, 
1928 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 143.

 � Application of  the  Cinematography Studio „Korajfilm” on  permission to  shoot a  film in Piotrków, 
1928. District office of Piotrków, sig. 143.



251

 � Kosztorys prac remontowych na zamku piotrkowskim, 1919 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 
1356.

 � Estimation of  repair works at the  castle of  Piotrków, 1919. Records of  the  city of  Piotrków,  
sig. 1356.



252

 � Pismo PTK Oddział w  Piotrkowie w  sprawie prac remontowo-budowlanych na  piotrkowskim zamku, 
1919 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1356.
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 � Piotrków Branch PTK letter on renovation and construction works on the Piotrków castle, 1919. Records 
of the city of Piotrków, sig. 1356.
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 � Szkic regulacji kanału rz. Strawy, 1933 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1893.
 � Sketch of channel adjustment on river Strawa, 1933. Records of the city of Piotrków, sig. 1893.
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 � Projekt basenu w ogrodzie botanicznym w Piotrkowie, 1933 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1905.
 � Project of  the swimming pool in the botanic garden in Piotrków, 1933. Records of  the city of Piotrków,  

sig. 1905.
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 � Wykaz zawodników klubu sportowego „Hapoel” uprawnionych do korzystania z Miejskiego 
Stadionu Sportowego. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 4210.

 � List of athletes of a sports club „Hapoel” entitled to use the Municipal Sports Stadium. Records 
of the city of Piotrków, sig. 4210.
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 � Dokumentacja przejazdu pociągu króla Rumunii przez Piotrków, 1923 r. Starostwo Powiatowe 
Piotrkowskie, sygn. 24.

 � Documentation of Romania king’s train travel through Piotrków, 1923. District office of Piotr- 
ków, sig. 24.
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 � Dokumentacja działalności Zboru Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie, 1926 r. Starostwo Powiato-
we Piotrkowskie, sygn. 572.

 � Documentation of  the  activities of  the  Seventh-day Adventist Church in Piotrków, 1926. District office 
of Piotrków, sig. 572.



260

 � Spis członków Zboru Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie, 1926 r. Starostwo Powia-
towe Piotrkowskie, sygn. 572.

 � List of  members of  the  Seventh-day Adventist Church in Piotrków, 1926. District office 
of Piotrków, sig. 572.



261

 � Plan organizacji publicznej manifestacji w sprawie Gdańska, 1936 r. Starostwo Powiatowe Piotr- 
kowskie, sygn. 1236.

 � Plan of organizing a public manifesto on Gdańsk, 1936. District office of Piotrków, sig. 1236.



262

 � Rezolucja uchwalona w dniu 25 lipca 1936 r. w Piotrkowie Trybunalskim na wielkim zgromadzeniu pub-
licznym w sprawie Gdańska, 1936 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 1236.
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 � Resolution adopted on  July 25, 1936, in Piotrków Trybunalski, at a  large public meeting on  Gdańsk, 
1936. District office of Piotrków, sig. 1236.



264

 � Chór międzyszkolny w Piotrkowie, 1919 r. Zbiór fotograficzny Heleny Trzcińskiej, sygn. 10.
 � Intercollegiate Choir in Piotrków, 1919. Collection of photographs by Helena Trzcińska, sig. 10.

 � Grupa pierwszych maturzystek z pen-
sji Heleny Trzcińskiej podczas obcho-
dów jubileuszu 50 lat pracy pedago-
gicznej dyrektorki i  25 lat istnienia 
szkoły, 1931  r. Zbiór fotograficzny 
Heleny Trzcińskiej, sygn. 13.

 � Group of  the  first secondary-school 
graduates from the  female school 
of Helena Trzcińska during the celebra-
tion of the jubilee of 50 years of the pe-
dagogic work of  the  directress and 25 
years of  the  existence of  the  school, 
1931. Collection of photographs by He-
lena Trzcińska, sig. 13.



265

 � Bal „Sokoła” w Piotrkowie, ok. 1930 r. Zbiór fotograficzny Heleny Trzcińskiej, sygn. 14.
 � Ball „Falcon” in Piotrków, approx. 1930. Collection of photographs by Helena Trzcińska, sig. 14.



266

 � Maszynopis monografii Piotrkowa, 1931 r. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 2.
 � Typescript of Piotrków monograph, 1931. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 2.
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268

 � Pocztówka z panoramą Piotrkowa. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 49-3.
 � Postcard with panorama of Piotrków. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 49-3.

 � Panorama najstarszej części Piotrkowa. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 49-2.
 � Panorama of the oldest part of Piotrków. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 49-2.
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 � Rynek Trybunalski – okres międzywojenny. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 50-1.
 � Piotrków Market Square – interwar period. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 50-1.

 � Pocztówka z widokiem Piotrkowa. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 49-4.
 � Postcard with view of Piotrków. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 49-4.
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 � Rynek Trybunalski – okres międzywojenny. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 50-3.
 � Piotrków Market Square – interwar period. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 50-3.

 � Rynek Trybunalski – okres międzywojenny. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 50-2.
 � Piotrków Market Square – interwar period. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 50-2.
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 � Piotrków Trybunalski – okres międzywojenny. Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego, sygn. 51-13.
 � Piotrków Trybunalski – interwar period. The private papers of Michał Rawita-Witanowski, sig. 51-13.



272

 � Zjazd absolwencki Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w  Piotrkowie 1928-1938.  
Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.31/1.

 � The graduation meeting of the State Teachers’ female Seminary in Piotrków 1928-1938. Piotrków – collec-
tion of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.31/1.

 � Harcerstwo szkół piotrkowskich, 1923 r. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. 
Szk.P.10/1.

 � Scouting of the schools of Piotrków, 1923. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków,  
sig. Szk.P.10/1.
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 � Teatr szkolny, 1936 r. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.14/6.
 � School Theater, 1936. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.14/6.

 � Chór szkolny – Szkoła Powszechna im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie, 1939 r. Piotrków – zbiór 
fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.14/3.

 � School Choir – Józef Poniatowski General School in Piotrków, 1939. Piotrków – collection of photographs 
– education in Piotrków, sig. Szk.P.14/3.



274

 � Fotografia z  albumu pamiątkowego kl. VIII Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich w  Piotrkowie, 
1936/1937. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.21/9.

 � Photo from the memorial album of the 8th class of Teachers’ Associations of Secondary Schools in Piotrków, 
1936/1937. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.21/9.

 � Wanda Grabowska w gronie pedagogicznym Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich w Piotrkowie Trybu-
nalskim, 1933 r. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.21/3.

 � Wanda Grabowska in the pedagogical group of the Association of Teachers of High Schools in Piotrków Trybu-
nalski, 1933. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.21/3.
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 � Hangar na piotrkowskim lotnisku. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.11.
 � Hangar at the airport of Piotrków. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.11.

 � Fotografia z  albumu pamiątkowego kl. VIII Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich w  Piotrkowie, 
1936/1937. Piotrków – zbiór fotograficzny – szkolnictwo piotrkowskie, sygn. Szk.P.21/12.

 � Photo from the memorial album of the 8th class of Teachers’ Associations of Secondary Schools in Piotr- 
ków, 1936/1937. Piotrków – collection of photographs – education in Piotrków, sig. Szk.P.21/12.



276

 � Budowa hali targowej w Piotrkowie, 1927 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.31.
 � Construction of a market hall in Piotrków, 1927. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.31.

 � Samolot Ligi Obrony Powietrznej i  Przeciwgazowej w  Piotrkowie, 1928  r. Zbiór fotografii, sygn. Bud. 
P./Ob.uż.publ.28.

 � Aircraft of  the  Air and Gas Defense League in Piotrków, 1928. Collection of photographs, sig. Bud. 
P./Ob.uż.publ.28.
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 � Rynek Trybunalski – pocztówka. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.mieszk.st.7.
 � Trybunalski Square – postcard. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.7.

 � Dom Kolejarzy – tzw. „Pekin”. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.39.
 � Railway House – so called „Beijing”. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.39.



278

 � Panorama Piotrkowa. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.mieszk.st.15.
 � Panorama of Piotrków. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.15.

 � Baraki mieszkalne wybudowane w Piotrkowie przez firmę Ulen & Co. w latach 1926-1927. Zbiór fotografii, 
sygn. Bud.P./Ob.mieszk.st.8.

 � Residential barracks built in Piotrków by Ulen & Co. in the years 1926-1927. Collection of photographs,  
sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.8.
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 � Apel w sprawie koni dla wojska, 1920 r. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 1093.
 � Appeal on horses for the army, 1920. Records of the city of Piotrków, sig. 1093.
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 � Afisz koncertu orkiestry 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie. Akta miasta Piotrkowa, sygn. 171.
 � A poster of the 25th Infantry Regiment orchestra concert in Piotrków. Records of  the city of Piotrków,  

sig. 171.



281

 � Defilada po przysiędze, 1939 r. OTM, Zbiór Jana Zaborowskiego, sygn. 31.
 � A parade after the oath, 1939. OTM, Collection of Jan Zaborowski, sig. 31.



282

 � Żołnierze 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, ok. 1930  r. OTM, Zbiór Jana Zaborowskiego, 
sygn. 31.

 � Soldiers of the 25th Infantry Regiment in Piotrków Trybunalski, approx. 1930. OTM, Collection of Jan 
Zaborowski, sig. 31.

 � Szkoła Podoficerska 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, 1933 r. OTM, Zbiór Jana Zaborow-
skiego, sygn. 31.

 � Non-commissioned officer school of the 25th Infantry Regiment in Piotrków Trybunalski, 1933. OTM, 
Collection of Jan Zaborowski, sig. 31.
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 � Żołnierze 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, ok. 1930  r. OTM, Zbiór Jana Zaborowskiego, 
sygn. 31.

 � Soldiers of the 25th Infantry Regiment in Piotrków, approx. 1930. OTM, Collection of Jan Zaborowski,  
sig. 31.



284

 � Uroczystości na błoniach piotrkowskich, 1925 r. Zbiór fotografii, sygn. Ur.pań.9.
 � Celebrations at the Piotrków common lands, 1925. Collection of photographs, sig. Ur. pań.9.

 � Defilada i orkiestra 25 Pułku Piechoty z okazji obchodów 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim, 1938 r. Zbiór 
fotografii, sygn. Ur.pań.1.

 � Parade and orchestra 25th Infantry Regiment on the occasion of the 3rd May in Piotrków Trybunalski, 
1938. Collection of photographs, sig. Ur.pań.1.
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 � Pamiętnik zawierający opis wojny z 1939 r. Spuścizna Leonii Strzelczyk, sygn. 11.
 � A diary containing the description of the 1939 war. The private papers of Leonia Strzelczyk, sig. 11.
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 � Ul. Kaliska (ob. Słowackiego) po  niemieckich bombardowaniach w  1939  r. Zbiór fotografii, sygn. Bud. 
P./Ob.mieszk.st.27.

 � Kaliska street (at present Słowackiego street) after the German bombing in 1939. Collection of photographs,  
sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.27.

 � Ul. Kaliska (ob. Słowackiego) przed wybuchem II wojny światowej. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.mieszk.
st.2.

 � Kaliska street (at present Słowackiego street) before the outbreak of World War II. Collection of photographs,  
sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.2.
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 � Powódź na ul. Narutowicza, 1940 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.mieszk.st.23.
 � Flood on Narutowicza street, 1940. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.23.
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 � Plan Getta Piotrkowskiego, ok. 
1940  r. Zbiór planów i  map, 
sygn. 2409.

 � Ghetto plan of  Piotrków, 
approx. 1940. Collection of 
plans and maps, sig. 2409.
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 � Świadectwo ukończenia kursu obrony przeciwlotniczo-gazowej przez Wandę Grabowską, 
1939 r. Archiwum Wandy Grabowskiej, sygn. 3.

 � Certificate of completion of anti-aircraft and gas defense course by Wanda Grabowska, 1939. Ar-
chive of Wanda Grabowska, sig. 3.
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 � Legitymacja Wandy Grabowskiej poświadczające odznaczenie Krzyżem Niepodległości, okres mię-
dzywojenny. Archiwum Wandy Grabowskiej, sygn. 3.

 � Wanda Grabowska’s ID card attesting the  decoration with the  Cross of  Independence, interwar 
period. Archive of Wanda Grabowska, sig. 3.

 � Dyplom przyznania Wandzie Grabow-
skiej Krzyża P.O.W., 1919  r. Archiwum 
Wandy Grabowskiej, sygn. 4.

 � Diploma granting Wanda Grabowska 
the  Polish Military Organization Cross, 
1919. Archive of Wanda Grabowska, sig. 4.
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 � Legitymacja udziału Wandy Grabowskiej w IV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu, 
1925 r. Archiwum Wandy Grabowskiej, sygn. 3.

 � Card of Wanda Grabowska’s participation in the 4th General Congress of Polish Historians in Poznań, 
1925. Archive of Wanda Grabowska, sig. 3.
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 � Dyplom przyznania Wandzie Grabowskiej Krzyża Niepodległości, 1931 r. Archiwum Wandy Grabowskiej, 
sygn. 4.

 � Diploma granting Wanda Grabowska the Cross of Independence, 1931. Archive of  Wanda Grabowska,  
sig. 4.
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 � Dyplom nagrody za wzorowe zachowanie i celujące postępy w nauce dla Marii 
Karbowskiej, 1922 r. Zbiór Karbowskich, sygn. 54.

 � Diploma for exemplary behavior and excellent progress in learning for Maria 
Karbowska, 1922. Collection of Karbowski, sig. 54.
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 � Odpis aktu urodzenia Ryszarda Bajzerta z 1908 r. wykonany w 1921 r. Zbiór Ryszarda Bajzerta, sygn. 1.
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 � A copy of the birth certificate of Richard Bajzert from 1908, made in 1921. Collection of Ryszard Bajzert, 
sig. 1.
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 � Ryszard Bajzert – fotografia młodzieńcza. Zbiór Ryszarda Bajzerta, sygn. 43.
 � Ryszard Bajzert – photography from youth. Collection of Ryszard Bajzert, sig. 43.
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 � Świadectwo roczne Ryszarda Bajzerta z Gimnazjum Humanistycznego Męskiego Towarzystwa Szkoły 
Średniej w Piotrkowie, 1925. Zbiór Ryszarda Bajzerta, sygn. 2.

 � Richard Bajzert annual certificate from Humanities Male Middle School of High School Society in Piotr- 
ków, 1925. Collection of Ryszard Bajzert, sig. 2.
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 � Dokumentacja poświadczająca pobyt kpt. Ryszarda Bajzerta – oficera 2 Dywizji Strzelców Pieszych – na te-
renie Francji w czasie II wojny światowej. Zbiór Ryszarda Bajzerta, sygn. 5.

 � Documentation confirming the stay of Capt. Richard Bajzert - Officer of the 2nd Division of Pedestrian 
Rifles - in France during the World War II. Collection of Ryszard Bajzert, sig. 5.
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 � Kpt. Ryszard Bajzert podczas służby woj-
skowej we Francji. Zbiór Ryszarda Bajzer-
ta, sygn. 40.

 � Capt. Richard Bajzert during military ser-
vice in France. Collection of Ryszard Baj-
zert, sig. 40.

 � Kpt. Ryszard Bajzert z innym oficerem 
podczas służby wojskowej we Francji. 
Zbiór Ryszarda Bajzerta, sygn. 42.

 � Capt. Richard Bajzert with another officer 
during military service in France. Collec-
tion of Ryszard Bajzert, sig. 42.
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 � Plac T. Kościuszki – pocztówka. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.mieszk.st.6.
 � T. Kościuszki Square – postcard. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.mieszk.st.6.

 � Defilada oddziałów Wojska Polskiego na  ul. Słowackiego w  Piotrkowie, 1945  r. Zbiór fotografii, sygn.  
Fotokop.wyzw.2/4-25.

 � A  parade of  Polish Army troops on  Słowackiego street in Piotrków, 1945. Collection of photographs,  
sig. Fotokop.wyzw. 2/4-25.
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 � Magazyn archiwum piotrkowskiego zdewastowany podczas II wojny światowej. Zbiór fotografii, sygn. 
Mgz.Arch.2/2.

 � Archive warehouse in Piotrków devastated during World War II. Collection of photographs, sig. Mgz.
Arch.2/2.
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 � Opis strat Archiwum Państwowego w  Piotrkowie Trybunalskim z  okresu II wojny światowej, 1945  r.  
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. I/105.

 � Description of  losses of  the  State Archive in Piotrków Trybunalski from the  World War II, 1945. State  
Archive in Piotrków Trybunalski, sig. I/105.
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 � Maria Karbowska w magazynie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zbiór Karbowskich, 
sygn. 28/13.
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 � Maria Karbowska in the State Archive in Piotrków Trybunalski. Collection of Karbowski, sig. 28/13.
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 � Legitymacje i odznaczenia Marii Karbowskiej. Zbiór Karbowskich, sygn. 3.
 � ID cards and decorations of Maria Karbowska. Collection of Karbowski, sig. 3.
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 � Otwarcie wystawy „Piotrków Trybunalski – plany 
i mapy” w 1981 r. Na zdjęciu archiwiści (od lewej) 
Włodzimierz Rudź, Krzysztof Urzędowski oraz Ry-
szard Szwed. Zbiór fotografii, sygn. Dyr. i kier. 3/15.

 � Opening of  the  exhibition „Piotrków Trybunalski 
– plans and maps” in 1981. In the  photo archives 
(from left) Włodzimierz Rudź, Krzysztof Urzędow-
ski and Ryszard Szwed. Collection of photographs, 
sig. Dyr. i kier. 3/15.
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 � Tłoki pieczętne. Zbiór Karbow-
skich, sygn. 9.

 � Stamp seals. Collection of Kar-
bowski, sig. 9.
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 � Dworzec PKP w Piotrkowie Trybunalskim, lata 60. XX w. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.10.
 � Railway Station in Piotrków Trybunalski, 1960s. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.10.

 � Szlifiernia wyrobów szklanych – Huta Szkła Gospodarczego „Hortensja”. Zbiór fotografii, sygn. Bud. 
P./Zakł.pr.4/3.

 � Glass grindery „Hortensja”. Collection of photographs, sig. Bud.P./Zakł.pr.4/3.
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 � Makieta niezrealizowanego projektu „Domu Młodzieży” na placu pofranciszkańskim w Piotrkowie Try-
bunalskim, 1962 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 946.

 � Model of  the  unfinished project „Youth House” in post-Franciscan Square in Piotrków Trybunalski, 
1962. Presidium of the Municipal National Council in Piotrków Trybunalski, sig. 946.

 � Huta Szkła Okiennego „Kara”. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Zakł.pr.1/7.
 � Glassworks „Kara”. Collection of photographs, sig. Bud.P./Zakł.pr.1/7.
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 � Dokumentacja techniczna kina „Hawana”, 1966  r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w  Piotrkowie  
Trybunalskim, sygn. 1617.
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 � Technical documentation of the cinema „Havana”, 1966. Presidium of the Municipal National Council in 
Piotrków Trybunalski, sig. 1617.



320



321



322

 � Kino „Czary” w Piotrkowie, 1960 r. Zbiór fotografii, sygn. Bud.P./Ob.uż.publ.28.
 � „Czary” cinema in Piotrków, 1960. Collection of photographs, sig. Bud.P./Ob.uż.publ.28.
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 � Plakat francuskiego filmu pt. „Wagary” (1948 r.) emitowanego w kinie „Polonia” w Piotrkowie Trybunal-
skim. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 343.

 � French movie poster „Wagary” (1948), broadcasted in the  cinema „Polonia” in Piotrków Trybunalski.  
Collection of posters and flyers, sig. 343.
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 � Repertuar kina „Czary” na czerwiec 1966 r. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 2279.
 � The repertoire of the „Czary” cinema in June 1966. Collection of posters and flyers, sig. 2279.
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 � Plakat filmowy – „Tajemnica nocnego lokalu”. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 4103.
 � Movie poster - „Mystery of the night room”. Collection of posters and flyers, sig. 4103.

 � Winieta piotrkowskiego kina „Polonia”. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 3744.
 � A vignette of cinema „Polonia” in Piotrków. Collection of posters and flyers, sig. 3744.
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 � Repertuar kina „Hawana” na marzec 1972 r. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 6845.
 � Repertoire of the „Hawana” cinema for March 1972. Collection of posters and flyers, sig. 6845.
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 � „Kierunek Berlin” – plakat filmowy. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 2349.
 � „Direction Berlin” - film poster. Collection of posters and flyers, sig. 2349.
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 � „Bez adresu” – plakat filmowy. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 6753.
 � „Without address” - movie poster. Collection of posters and flyers, sig. 6753.
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 � „Dziecko Rosemary” – plakat filmowy. Zbiór plakatów i druków ulotnych, sygn. 5432.
 � „Rosemary’s Baby” – movie poster. Collection of posters and flyers, sig. 5432.
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 � Obrady sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunal-
skim, 1978 r. Komitet Organizacyjny Obchodów 400-lecia Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim, 
sygn. 4.

 � Proceedings of a scientific session organized on the occasion of the 400th anniversary of the Crown Tribu-
nal in Piotrków Trybunalski, 1978. Organizing Committee of the 400th Anniversary of the Crown Tribunal in 
Piotrków Trybunalski, sig. 4.

 � Zaproszenie na uroczystą sesję 
naukową inaugurującą obchody 
400-lecia Trybunału Koronnego 
w Piotrkowie Trybunalskim, 1978 r. 
Komitet Organizacyjny Obchodów 
400-lecia Trybunału Koronnego 
w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 4.

 � Invitation to the solemn scientific 
session inaugurating the 400th an-
niversary of the Crown Tribunal in 
Piotrków Trybunalski, 1978. Orga-
nizing Committee of the 400th An-
niversary of the Crown Tribunal in 
Piotrków Trybunalski, sig. 4.
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 � Dni Piotrkowa Trybunalskiego 27 maja – 4 czerwca 1978 r. Zbiór fotografii, sygn. Ur.Album.2.
 � Piotrków Trybunalski Days celebration 27 May – 4 June 1978. Collection of photographs, sig. Ur.Album.2.

 � Dni Piotrkowa Trybunalskiego 27 maja – 4 czerwca 1978 r. Zbiór fotografii, sygn. Ur.Album.2.
 � Piotrków Trybunalski Days celebration 27 May – 4 June 1978. Collection of photographs, sig. Ur.Album.2.



333

 � Plan lokalizacji obchodów Centralnych Dożynek w Piotrkowie Trybunalskim, 1979 r. Zbiór Tadeusza 
Nowakowskiego, sygn. 77.

 � Plan of the location of the celebration of the Central Harvest Festival in Piotrków Trybunalski, 1979. 
Collection of Tadeusz Nowakowski, sig. 77.

 � Logo Centralnych Dożynek w Piotrkowie Try-
bunalskim, 1979 r. Zbiór Tadeusza Nowakow-
skiego, sygn. 78.

 � Logo of the Central Harvest Festival in Piotr- 
ków Trybunalski, 1979. Collection of Tadeusz 
Nowakowski, sig. 78.
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 � XIII Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży – Piotrków Trybunalski 1986  r. Zbiór fotografii, sygn. 
Ur.Album.3.

 � XIII National Youth sport event – Piotrków Trybunalski 1986. Collection of photographs, sig. Ur.Album.3.

 � XIII Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży – Piotrków Trybunalski 1986  r. Zbiór fotografii, sygn. 
Ur.Album.3.

 � XIII National youth sport event – Piotrków Trybunalski 1986. Collection of photographs, sig. Ur.Album.3.






	WSTĘP
	INTRODUCTION
	Zarys dziejów trybunalskiego grodu
	O dziejach i działalnościArchiwum Państwowegow Piotrkowie Trybunalskim
	Charakterystyka zasobuArchiwum Państwowegow Piotrkowie Trybunalskimpod kątem badań dziejówmiasta i regionu
	Bibliografia selektywna
	Okres staropolski
	Okres zaborów
	,,Wielka Wojna” 1914–1918
	Lata 1918–1945
	Dzieje najnowsze

