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IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

Nazwa obiektu: Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Adres: Piotrków Trybunalski (97-300)  

ul. Krakowskie Przedmieście 2 

Przynależność 

administracyjna:  

gmina: m. Piotrków Trybunalski 

powiat: Piotrków Trybunalski 

województwo: łódzkie 

Numer rejestru zabytków:  A 200; wpis dn. 4 września 1967 

Granice i obszar obiektu: Piotrków Trybunalski: działka nr 182, obr. 21 

Kościół farny położony na działce znajdującej się 

między ulicami: Krakowskie Przedmieście, 

Starowarszawska, Zamurowa, Garncarska 

(zgodnie z mapą ewidencyjną – załącznik nr 2) 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA 

OKREŚLENIE ZNACZENIA  

Piotrkowska fara zapisała się w historii jako jedna z najważniejszych świątyń  

w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku, będąc miejscem zjazdów duchowieństwa  

i możnowładców z całego kraju. Przybywali tutaj królowie i biskupi, by podejmować 

decyzje ważne dla państwa i polskiego Kościoła. 

W 1435 roku do Piotrkowa zwołano zjazd duchowieństwa pod przewodnictwem 

Zbigniewa Oleśnickiego, który przyznał małoletniemu Władosławowi Jagiełło prawo  

do tronu. To wydarzenie zapoczątkowało zwyczaj zwoływania synodów  

do piotrkowskiej fary.1 Pierwszy z nich został zwołany w 1456 roku przez arcybiskupa 

Wojciecha Wężyka, aby zaradzić sporom o dziesięciny, pomiędzy szlachtą  

a duchowieństwem.  

W 1530 roku pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego odbył 

się synod, którego głównym tematem był problem rozprzestrzeniającej się reformacji. 

                                                        

1  K. Głowacki, Kościół farny Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1980, s. 8. 
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Trzy lata później odbył się kolejny synod, którego tematem także była walka z nurtem 

reformowanym, a na którym zaakceptowano ostateczne wydanie „Statutów Łaskiego”. 

W 1544 roku polecono duchownym złożyć przysięgę na stałość w wierze katolickiej,  

i uchwalono podatek od duchowieństwa na walkę z reformacją. Natomiast w 1551 roku 

ogłoszono i ostatecznie przyjęto „Confessio fide catholicae Christiana”, zredagowane 

przez przybyłego do Piotrkowa biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza. 

Od momentu zwołania przez Władysława III, do Piotrkowa sejmu (16 grudnia 1438 r.), 

do piotrkowskiej fary zaczęli przybywać najwyżsi dostojnicy świeccy I Rzeczypospolitej. 

Bardzo często na nabożeństwa w kościele św. Jakuba, stawiali się królowie  

wraz ze swoją świtą. 

Miasto Piotrków było miejscem licznych Zjazdów Generalnych i Sejmów Walnych,  

które odbywały się w latach 1354-1567. W piotrkowskiej farze przez ponad 200 lat 

płynęły modły dziękczynne za sejmy i królewskie elekcje – Jana Olbrachta, Aleksandra 

Jagiellończyka i Zygmunta Augusta. 

Piotrkowianie wdzięczni królowi za obranie ich miasta siedzibą ważnych obrad 

państwowych, zapoczątkowali w 1445 roku zwyczaj codziennego, dziewięciokrotnego 

bicia uderzania w dzwony umieszczone w wieży kościoła farnego ku czci poległych  

w 1444 roku pod Warną. „Dzwon Św. Jakuba można policzyć do większych dzwonów  

w kraju naszym; daje się on słyszeć w znaczniejsze tylko uroczystości, codziennie zaś,  

po przedzwonieniu na wieczorny Anioł Pański, uderzają weń sercem dziewięć razy 

z pewnemi po każdem uderzeniu przestankami.”2 Zwyczaj ten został przerwany  

w XX wieku. 

Jako świadkowie ważnych wydarzeń, piotrkowianie coraz bardziej dumni z bycia 

mieszkańcami tak znamienitego miasta, zaczęli układać wiele legend powiązanych  

ze świetnością swojego civitas i jego wytwornej świątyni.  

W związku z utworzeniem w 1578 roku najwyższego sądu Rzeczypospolitej – Trybunału 

Koronnego, Piotrków jako ważny ośrodek administracyjny nie stracił bardzo 

na znaczeniu po tym, jak przeniesiono sejmy do Warszawy. Kościół farny natomiast stał 

się miejscem odprawiania rannych mszy świętych, na których musieli pojawiać się przed 

każdym posiedzeniem deputaci trybunalscy. Poza tym mury świątyni były świadkiem 

tak zwanego powszechnego wotowania, czyli akceptowania deputatów wybranych  

na sejmikach szlacheckich.   

                                                        

2  L. Rzeczniowski, Kościół Farny i synody w nim złożone, [w]: „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 325, s. 250. 
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W tym także czasie jedno z pomieszczeń, potężnej, ceglanej, siedmiokondygnacyjnej 

wieży farnej o wysokości 54,9 metra3, służyło jako archiwum. 

W 1621 roku odbył się kolejny już piotrkowski synod na którym podjęto się ważnych 

spraw dla Kościoła i państwa. Po raz kolejny przypomniano biskupom, by przestrzegali 

ustawy Soboru trydenckiego, a także uchwalono podatek od duchowieństwa na rzecz 

profesorów Akademii Krakowskiej. 

Ostatni synod piotrkowski odbył się 22 maja 1628 roku, a zwołał go prymas Jan Wężyk. 

Tymże synodem zamknął się okres „złotej ery” dla kościoła św. Jakuba, choć w sercach 

Piotrkowian świątynia ta była i jest nadal ikoną piotrkowskiej starówki. 

W roku 1993 w piotrkowskiej farze, przy licznym udziale władz świeckich  

i duchownych, uroczyście obchodzono rocznicę pięćsetlecia ukształtowania się 

parlamentaryzmu polskiego. 

AUTENTYCZNOŚĆ  

Źródła archiwalne datują pierwszy, drewniany kościół na rok około 1300. Murowaną 

świątynię wzniósł Kazimierz Wielki przed 1400 rokiem. Okres świetności przypada  

na lata 1456-1628, w czasie których stał się miejscem synodów kościelnych.  

W 1467 roku przy ścianie południowej nawy dobudowano kaplicę pw. św. św. Panny 

Marii, Leonarda, Katarzyny, Małgorzaty i Urszuli z fundacji Stanisława Ostoi. Kaplica  

ta w 1658 roku została ponownie erygowana i dedykowana tytułem Świętego Krzyża,  

po zniszczeniach spowodowanych najazdem szwedzkim na miasto. W tymże roku 

została przebudowana z fundacji Szelinga, otrzymując barokową kopułę z latarnią. 

Na początku XVI wieku z fundacji królowej Bony znacznie wydłużono prezbiterium  

(o około 5 metrów, czyli jedno przęsło), które wraz z nawą otrzymało nowe sklepienia – 

kolebkowe z lunetami, zdobione gwiaździstymi żebrowaniami. Pierwotnie prezbiterium 

było niższe, przykryte płaskim stropem, o czym świadczą ślady dawnego szczytu  

z ceglanymi laskowaniami. Nawa główna zachowała swoją początkową wysokość,  

a jedynie zmienił się w niej strop, który pierwotnie był prosty, drewniany,  

na co wskazują zachowane na strychu otwory moculcowe.4 W tym także czasie jedno  

z pomieszczeń, potężnej, ceglanej, siedmiokondygnacyjnej wieży farnej o wysokości  

54,9 metra5, służyło jako archiwum. Aktualnie ta część świątyni jest pokryta barokowym 

hełmem z latarnią, którą widać już na sztychu wydanym przez Szweda Pufendorfa  

z 1657 roku. Na wysokości ostatniego piętra widoczne są arkadowe blendy, natomiast 

                                                        

3  Zabytki sztuki w Polsce: inwentarz topograficzny IV: Powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Praca zbiorowa 
uczestników obozu naukowego w Sulejowie k. Piotrkowa w r. 1948, Warszawa 1950, s. 167 

4 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Spuścizna Michała Rawity Witanowskiego, sygn. 183.3.Rkps II- 
6/1 Fara, s. 21. 

5 Zabytki sztuki w Polsce: Inwentarz…, op. cit., s. 167 
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na niższych piętrach znajdują się strzelnice oraz okna o kształcie ostrołukowym  

i zaokrąglonym. W przyziemiu wieża posiada sklepioną kruchtę, nad którą znajdowała 

się „sklepiona izba z okratowanem okienkiem, na południe zwróconem, gdzie 

przechowywano akta trybunalskie i ziemskie sieradzkie, pierwej nim je w klasztorze  

OO. Dominikanów złożono”.6 

W 1654 roku od strony południowej dobudowano kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela 

(rozebrana po pożarze w 1786 roku). Kaplica ta została wybudowana od strony 

południowej nawy głównej, i przylegała do zachodniej ściany ówczesnej kaplicy  

pw. Panny Marii, św. Leonarda, św. Katarzyny, św. Małgorzaty i św. Urszuli (obecnie 

kaplica Świętego Krzyża). O jej wyglądzie dowiadujemy się z opisu architektonicznego 

stworzonego w 1780 roku przez lustratora kościoła. Stwierdzał on, że kaplica  

nie posiadała kopuły „tylko mur wyniesiony od południa i zachodu, między którym  

i kościelnym iest dach gontowy kryty z rynną w poły. Sama w sobie szczupła,  

po wierzchu nie tynkowana, sklepienie ma niskie, okien małych”.7  

W 1674 roku rozpoczęto budowę kolejnej, trzeciej już kaplicy farnej, tym razem 

umiejscowionej od strony północnej, przylegającej jak poprzednie do nawy głównej. 

Została ona ufundowana przez Elżbietę i Krzysztofa Amendów.8 Obecnie znana jest  

pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, lecz pierwotnie poświęcona była  

Św. Józefowi. Jest ona bliźniaczo podobna do kaplicy św. Krzyża, i podobnie jak ona, 

także i ta posiada barokową kopułę z latarnią. Obie zachowane do dzisiaj kaplice  

pod wezwaniami: Św. Krzyża i Matki Bożej Częstochowskiej, otwierają się na wnętrze 

nawy głównej obszernymi arkadami. 

W latach 1872-1878 kościół przedłużono według projektu Ignacego Markiewicza –  

do południowej ściany prezbiterium dobudowano zakrystię, do wieży wieżyczkę 

komunikacyjną, we wnętrzu nowy, murowany chór muzyczny, przekształcono okna, 

portale i ogrodzenie.  

W 1933 roku przeprowadzono prace konserwatorskie, które dotknęły neogotyckich 

portali i ogrodzenia świątyni, a prowadzone były pod przewodnictwem Konserwatora 

Zabytków Województwa Łódzkiego – inż. Tymoteusza Sawickiego. Trzy lata później 

przedsięwzięto prace we wnętrzu kościoła obejmujące wymianę posadzki, 

pozostawiając starą tylko pod kruchtą. W 1939 roku zabezpieczono pęknięcie wieży 

przez wzmocnienie jej zastrzykami z cementu. Podczas okupacji hitlerowskiej wieża 

farna służyła w latach 1940-1941 jako wartownia i strategicznie dogodny punkt 

                                                        

6 R. Plenkiewicz, Opis miasta Petrokowa, zwanego niegdyś Piotrkowem Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1994, s. 
39. 

7 K. Głowacki, Kościół farny Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1980, s. 24. 
8 M. Rawita-Witanowski, Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1923, s. 18. 



6 | S t r o n a  

 

obserwacji lotniczych. Zamknięty w tym czasie kościół, nie ucierpiał podczas wojny i po 

jej zakończeniu na nowo zaczął pełnić rolę piotrkowskiej świątyni parafialnej. 

KRYTERIA ZGŁOSZENIA  

Piotrkowska fara pw. św. Jakuba Apostoła jest miejscem upamiętniającym 

wydarzenia historyczne i związanym z działalnością wybitnych instytucji. 

KRYTERIA PODSTAWOWE 

PIERWOTNA KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA 

Świątynia od czasów swojej świetności i związków z działalnością instytucji niezmiernie 

ważnych dla polskiej państwowości i sądownictwa zachowuje pierwotny układ  

i kompozycję przestrzenną. Dobudowane z czasem kaplice i inne pomieszczenia 

odpowiadają mentalności i potrzebom wiernych poszczególnych epok.  

CZYTELNE I ZHARMONIZOWANE ZE SOBĄ NAWARSTWIENIACH STYLOWE 

Kościół jest cennym przykładem gotyckiej architektury sakralnej z późniejszymi 

elementami renesansowymi i barokowymi. 

NALEŻYTA EKSPOZYCJA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ ZACHOWANIE 

PIERWOTNYCH RELACJI Z OTOCZENIEM 

Bryła kościoła stanowi lokalną dominantę i zamyka oś widokową ulic Farnej  

i Starowarszawskiej. Ponadto wieża kościoła dominuje w krajobrazie Placu 

Czarnieckiego patrząc w stronę południową oraz w widoku południowo-wschodniej 

części Rynku Trybunalskiego. W panoramie starej części Piotrkowa współgra natomiast 

z licznymi wieżami kościelnymi, zaś sylweta tej najstarszej piotrkowskiej świątyni na 

stałe wpisała się w krajobraz trybunalskiego grodu wzbogacając jego piękno i urok. 

DZIEŁO WYBITNYCH TWÓRCÓW 

Autorstwo projektu i nazwiska budowniczych świątyni są nieznane. W kościele znajdują 

się zabytkowe dzieła znanych twórców. Wśród nich wskazać można między innymi: 

 siedemnastowieczny cykl czterech barokowych obrazów przedstawiających 

sceny z życia św. Antoniego Padewskiego – przeniesiony do kościoła farnego  

z nieistniejącego już kościoła oo. Franciszkanów, 

 siedemnastowieczny krucyfiks umieszczony w ołtarzu pw. Ukrzyżowania  

(w roku 1860 przerzeźbiony przez Jodłowskiego), 
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  eklektyczny ołtarz główny pw. Zaśnięcia Matki Bożej i św. Jakuba nieznanego 

autorstwa, w roku 1873 przekształcony według projektu Ignacego Markiewicza, 

 eklektyczne dziewiętnastowieczne obrazy pędzla Rafała Hadziewicza: 

„Męczeństwo św. Jakuba” i „Ecce Homo”, znajdujące się w ołtarzu głównym. 

DOBRE ZACHOWANIE ZABYTKU LUB STAN POZWALAJĄCY NA REWALORYZACJĘ 

Ostatnie dziesięciolecie jest czasem wzmożonych prac przy rewitalizacji zabytkowego 

obiektu. Wśród najistotniejszych działań ostatniego czasu należy wskazać remonty 

dachów na kościele oraz barokowych kaplicach bocznych, jak również prace 

konserwatorskie lica ceglanego wieży kościelnej. Na kolejne lata planowane są działania 

przy szczycie schodkowym, znajdującym się w miejscu łączenia dachu prezbiterium  

z dachem nawy głównej, szkarpach i sterczynach oraz prace związane z osuszeniem 

świątyni. 

PRZEDMIOT TROSKI KONSERWATORSKIEJ 

Świątynia została wpisana do rejestru zabytków w 1967 roku. Wszystkie prace 

rewitalizacyjne prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE  

STANOWI MATERIALNE ŚWIADECTWO PRZENIKANIA KULTUR, RELIGII I POSTAW 

PATRIOTYCZNYCH 

Styl architektoniczny świątyni wskazuje na przenikanie się wizji artystycznych 

kolejnych epok. Kościół jest cennym przykładem gotyckiej architektury sakralnej  

z późniejszymi elementami renesansowymi i barokowymi.  

W świątyni znajdują się liczne zabytkowe dzieła sztuki. Do najcenniejszych z nich 

zaliczyć można obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, oficjalnie uznany  

za cudowny w 1659 roku. Został on ofiarowany piotrkowskiemu kościołowi  

przez królową Bonę. Obraz pochodzi z 1 dekady XVI wieku i prezentuje styl późno 

gotycki, choć dostrzec w nim można cechy wczesnego renesansu. Wykonany jest 

techniką tempery na desce, z rytym i złoconym tłem. Obraz ten stanowi dzieło warsztatu 

małopolskiego. Przedstawiona została na nim scena wielopostaciowa, symetryczna  

z klęczącą Matką Boską w centrum. Dzieło było przemalowywane dwukrotnie  

w XVIII wieku, a w 1806 roku dostało nowe złocenia wykonane przez piotrkowskiego 

malarza Jana Pińskiego, następnie obraz został przycięty i dopasowany do nowego 

ołtarza stanowiąc fragment całości tryptyku. Do obrazu sporządzono w 1877 roku 

sukienkę dla Matki Boskiej, wykonanej ze złoconego srebra, a z fundacji Wiktorii 

Miechewiczowej, Marii Kuhn i Anny Gorczykowskiej. 
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WIĄŻE SIĘ Z WAŻNYMI WYDARZENIAMI HISTORYCZNYMI I DZIAŁALNOŚCIĄ 

WYBITNYCH INSTYTUCJI 

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła „FARA” w Piotrkowie Trybunalskim  

przez lata był związany z obradami sejmów, dziękczynieniem za elekcje, synodami 

polskich Kościołów partykularnych oraz działalnością Trybunału Koronnego. 

OPIS 

OPIS OBIEKTU 

Obecny kościół znajdujący się na miejscu pierwszej drewnianej świątyni datowanej  

na okres przed 1300 rokiem w zasadniczej części pochodzi sprzed 1400 roku z okresu 

panowania Kazimierza Wielkiego. Autor świątyni jest nieznany. W trakcie swego 

istnienia świątynia podlegała licznym przebudowom. Były to między innymi:  

 dobudowa kaplicy bocznej pod wezwaniem św. św. Marii, Leonarda, Katarzyny, 

Małgorzaty i Urszuli w roku 1467 przy południowej ścianie nawy,  

 wydłużenie prezbiterium połączone z zastąpieniem stropu płaskiego wyższym 

sklepieniem kolebkowym z lunetami i zdobionym żebrowaniem (w wieku XVI),  

 dobudowanie kaplicy św. Józefa w roku 1674 od strony północnej,  

 barokizacja kaplicy południowej w 1686 roku, przebudowa kościoła,  

 dobudowa wieżyczki komunikacyjnej i zakrystii w latach 1872-78.  

Wieża kościoła posiada barokowy hełm, który zastąpił pierwotny gotycki w roku 1657.  

Kościół znajduje się w dość zwartej tkance miejskiej w południowo-wschodniej części 

Starego Miasta w niewielkiej odległości od Starego Rynku. Świątynia wraz z plebanią 

zajmuje całą kwaterę między ulicami Krakowską, Starowarszawską, Zamurową  

oraz Garncarską. W części południowej działki znajduje się wspomniana wcześniej 

plebania oparta od południa na dawnym murze miejskim. Działkę od strony północnej, 

wschodniej i południowej otacza otynkowany, ceglany mur; od strony zachodniej jest to 

zaś wysoka podmurówka z żelaznym parkanem. 

Budowla posiada kilka czytelnych faz architektonicznych. Głównym stylem,  

który reprezentuje świątynia jest styl gotycki, na który nakładają się naleciałości 

barokowe oraz neogotyckie. Kościół jest orientowany. Jest to budowla jednonawowa  

z niższym prezbiterium oraz około 55-cio metrową, siedmiokondygnacyjną wieżą 

przylegającą do nawy od strony zachodniej, przy której znajduje się wieżyczka 

komunikacyjna. Wieża zwieńczona jest barokowym hełmem. Do nawy przylegają dwie 

barokowe kaplice boczne, zaś do prezbiterium niskie przybudówki mieszczące zakrystię 



9 | S t r o n a  

 

i składzik (od strony południowej) oraz dawną kaplicę przedpogrzebową (od strony 

północnej). Budowla jest murowana z cegły, tynkowana (z wyjątkiem wieży, częściowo 

szkarp oraz częściowo szczytu schodkowego), dach kryty dachówką.  

Czteroprzęsłowe prezbiterium posiada kształt wydłużonego prostokąta zamkniętego 

trójbocznie i jest nakryte sklepieniem kolebkowym zdobionym gwieździstym 

żebrowaniem z lunetami. Oś prezbiterium przesunięta jest w stronę północną  

w stosunku do osi nawy, co odzwierciedla się w różnicy szerokości obu stron tęczy – 

prawa strona szersza jest od strony lewej. Otwór tęczowy posiada kształt złagodzonego 

ostrołuku. Prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy w części głównej oraz trójspadowy 

w zakończeniu, który kryty jest dachówką ceramiczną zakładkową. Ściany prezbiterium 

są otynkowane, zakończone profilowanym gzymsem wieńczącym. Wspiera je 8 szkarp, 

przy czym jedna z nich (od strony północnej) jest niższa, dwuskokowa. Dochodzi ona  

do środkowego okna. Od tego miejsca ciągnie się w kierunku nawy wysoki na 2 metry 

cokół przechodzący na wschodnią ścianę nawy. Otwory okienne prezbiterium 

zakończone są ostrołukowo oraz są obustronnie rozglifione i obustronnie tynkowane. 

Posiadają również nadokienniki o tym samym kształcie, w formie gładkich obramowań. 

Okna boczne są metalowe, stałe, pojedyncze oraz wielokwaterowe, nadślemię 

wypełnione zaś jest motywem czworoliścia i rybich pęcherzy. Dwa środkowe okna 

prezbiterium są również metalowe i stałe, jednak wielopoziomowe oraz wypełnione 

witrażami. We wschodniej części prezbiterium między szkarpami znajdują się  

na elewacji trzy ślepe nisze z śladami po zamurowanych oknach. Dwie boczne płyciny 

zamknięte są półkoliście, z kolei środkowa płycina, w której obecnie znajduje się 

drewniany krucyfiks, zamknięta jest łukiem odcinkowym i znajduje się niżej od dwóch 

pozostałych. Jest także od nich znacznie dłuższa.  

Do opisanego wcześniej prezbiterium obustronnie przylegają niskie przybudówki  

na planach prostokątów. Posiadają one strop płaski oraz nakryte są dachem pulpitowym 

pokrytym blachą ocynkowaną. Od strony wschodniej przybudówki te zakończone  

są schodkowymi szczytami dekorowanymi oraz prostokątnymi, tynkowanymi blendami. 

Przybudówki te posiadają półkoliście zakończone otwory okienne, okna znajdujące się 

w nich są metalowe, pojedyncze, posiadające ruchome nadślemię. Do zakrystii  

oraz magazynku (znajdujących się w południowej przybudówce), prowadzą dwa 

wejścia, których otwory drzwiowe sklepione są półkoliście. Drzwi główne  

są jednoskrzydłowe klepkowe, boczne zaś dwuskrzydłowe i płycinowe, obie pary drzwi 

posiadają półokrągłe nadświetle. Również do kaplicy przedpogrzebowej, mieszczącej się 

w południowej przybudówce, prowadzą dwa wejścia. Tu także otwory drzwiowe  

są sklepione półkoliście, obie pary drzwi są dwuskrzydłowe i płycinowe oraz obie 

posiadają półkoliste nadświetle.  

Od wschodu do prezbiterium przylega wyższa i szersza dwuprzęsłowa nawa w kształcie 

zbliżonym do kwadratu. Podobnie jak prezbiterium, nawa sklepiona jest kolbką  
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z lunetami zdobioną gwiaździstym żebrowaniem. Dach nad nawą jest dwuspadowy, 

kryty dachówką ceramiczną typu karpiówka. Pomiędzy nawą i prezbiterium znajduje się 

szczyt schodkowy z prostymi sterczynami. Podzielony jest on pionowo za pomocą lizen, 

pomiędzy którymi znajdują się wydłużone, prostokątne oraz tynkowane blendy.  

W środkowej sterczynie z frontonikiem przebito arkadkę, w której umieszczono 

sygnaturkę, frontonik wieńczy prosty, stalowy krzyż. Ściany nawy posiadają gzymsy 

cokołowy i wieńczący. Są otynkowane za wyjątkiem nieotynkowanej szczytowej ściany 

zachodniej. Wsparte są przez 6 szkarp, przy czym jedynie dwie przy ścianie zachodniej 

są całkowicie widoczne, reszta – wchłonięta przez boczne kaplice – widoczna jest 

jedynie częściowo. W pierwszym przęśle nawy znajdują się dwa ostrołukowe otwory 

okienne, otwory te rozglifione są obustronnie, a także obustronnie tynkowane. Posiadają 

one nadokienniki w formie gładkich obramowań o tym samym kształcie. Okna zaś są 

metalowe, stałe oraz pojedyncze, są one również wielokwaterowe. Posiadają nadślemię 

wypełnione motywem czworoliścia oraz rybich pęcherzy. Nawa otwiera się dwoma 

półkolistymi arkadami do obu kaplic bocznych oraz jedną arkadą z kratą wypełnioną 

szkłem na kruchtę podwieżową.  

Do nawy przylegają wspomniane wcześniej dwie, symetrycznie rozmieszczone, 

barokowe kaplice. Przy ścianie południowej jest to kaplica św. Krzyża. Zbudowana  

na planie prostokąta nakryta jest kopułą zakończoną latarnią o okrągłej podstawie  

z sześcioma okienkami i pilastrami, nad którymi znajdują się rzeźbione główki, całość 

latarni wieńczy kopułka z krzyżem na kuli. Kopuła pokryta jest ocynkowaną blachą. 

Kopulaste sklepienie pokrywa bogata, barokowa dekoracja stiukowa, polichromowana. 

Wewnątrz kaplicy w narożach znajdują się wysklepki zmieniające obwód korony murów 

z prostokątnego na ośmioboczny. Wokół biegną dwa gzymsy wieńczące. Na zewnątrz 

zaś kaplicę obiegają gzymsy cokołowy i wieńczący, naroża kaplicy ujęte są 

dwuuskokowymi szkarpami. W ścianie południowej znajduje się zamknięty łukiem 

spłaszczonym, obustronnie rozglifiony otwór okienny zabezpieczony kratą. Od strony 

północnej do nawy przylega bliźniacza kaplica pod wezwaniem Matki Bożej 

Częstochowskiej. Kaplica ta również została wzniesiona na planie prostokąta  

oraz analogicznie nakryta jest kopułą z latarnią. Podobnie kopułowe sklepienie 

zdobione jest stiukową, barokową dekoracją, również wykrój gzymsów w środku jest 

odpowiadający kaplicy bliźniaczej. Elewacje kaplicy zdobione są pilastrami przy czym  

od strony północnej są one dwuskokowe z jońskimi głowicami. W tej samej elewacji 

znajduje się obustronnie rozglifione okno zamknięte łukiem spłaszczonym  

i zabezpieczone kratą.  

Od zachodu do nawy przylega zbudowana na planie prostokąta 55-cio metrowa wieża 

mieszcząca w pierwszej kondygnacji kruchtę, sklepioną krzyżowo. Dalsze kondygnacje 

wieży wypełniają drewniane wiązania klatki schodowej, wiązania do podtrzymywania 

dzwonów w kondygnacjach piątej i szóstej oraz wiązanie dachowe na poddaszu. Wieżę 

nakrywa barokowy hełm, w części dolnej jest on czworoboczny w górnej zaś przechodzi 
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w ośmiobok, na którym wsparta jest galeryjka z obejściem, całość wieńczy  

zaś gruszkowata kopułka zakończona metalowym krzyżem na kuli. Wieża ujęta jest  

po bokach do wysokości 5-tej kondygnacji w trójuskokowe szkarpy tworzące lico  

z elewacją czołową. W północnej szkarpie znajduje się półkolista, tynkowana nisza  

z figurą św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku. Na najniższej kondygnacji, od strony 

północnej i południowej, znajdują się dwa otwory drzwiowe prowadzące do kruchty, 

ujęte są one w neogotyckie, ostrołukowe portale z bogato profilowanymi ościeżami. 

Wypełniają je dwuskrzydłowe drzwi płycinowe z nadświetlem wypełnionym 

maswerkami. W drugiej kondygnacji wieży znajdują się natomiast małe, półkoliście 

sklepione otwory okienne znajdujące się na elewacji zachodniej i południowej;  

kolejno w piątej kondygnacji znajdują się otwory ostrołukowe z bogato profilowanymi 

ościeżami mieszczące się na wszystkich elewacjach, w szóstej kondygnacji na wszystkich 

elewacjach znajdują się półkoliste otwory okienne wypełnione drewnianą żaluzją.  

W najwyższej kondygnacji po bokach umieszczone zostały dwa półkoliście sklepione 

otwory okienne wypełnione drewnianą żaluzją, wpisują się one w pas kwadratowych, 

półkoliście zakończonych blend otaczających szczyt wieży, która dodatkowo zakończona 

jest profilowanym gzymsem wieńczącym. Do klatki schodowej w wieży prowadzi 

korytarz prowadzący z dwukondygnacyjnej wieżyczki komunikacyjnej dobudowanej  

do wieży w XIX wieku. Wzniesiona została ona na planie kwadratu oraz nakryta jest 

wykonanym z blachy ocynkowanej dachem ośmiospadowym, na którym znajduje się 

dekorowana ostrołukowymi blendami latarnia zakończona ostrobokiem zwieńczonym 

metalowym krzyżem. Elewacja wieżyczki ozdobiona została prostokątnymi  

i ostrołukowymi blendami oraz kwadratowymi płycinami, w których zastosowano 

motyw czworoliścia wpisanego w koło. Całość okala gzyms wieńczący, jest on wsparty 

na kroksztynach. Na drugiej kondygnacji znajdują się cztery, ostrołukowe otwory 

okienne z gładkimi nadokiennikami. Okna w nich się znajdujące są stałe, metalowe  

oraz wielokwaterowe. 

Wnętrze kościoła zróżnicowane jest stylistycznie. Klasycystyczny ołtarz główny,  

w którym znajduje się późnogotycki obraz „Zaśnięcie Matki Boskiej” pochodzi  

z pierwszej połowy XIX wieku. Po obu stronach łuku tęczowego znajdują się dwa 

rokokowe ołtarze boczne pochodzące z XVIII wieku, dwa ołtarze w dobudowanych  

do nawy kaplicach również są rokokowe i również pochodzą z XVIII wieku. W kościele 

znajduje się ponadto bogato zdobiona barokowa ambona z pierwszej połowy XVIII 

wieku z przeróbkami wprowadzonymi w wieku XIX. Przy południowej oraz północnej 

ścianie prezbiterium znajdują się mocno dekoracyjne, barokowe stalle z XVII wieku.  

W ściany świątyni zostały wmurowane liczne tablice epitafijne pochodzące z różnych 

okresów od XVII do XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się  

w prezbiterium pochodzący z XIX wieku, wykonany w białym marmurze nagrobek Adeli 

Burchard z rzeźbą zmarłej. Na zachodniej ścianie nawy znajduje się murowany chór 

muzyczny wsparty na trzech arkadach, na który prowadzą metalowe, jednobiegowe 

schody zabiegowe z rdzeniem na planie koła. Ściany zdobi polichromia Markiewicza  
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z 1923 roku. Posadzka nawy oraz kaplic wykonana została z kwadratowych płyt 

ceramicznych układanych w mozaikę, jedynie w kruchcie i prezbiterium posadzkę 

wykonano z prostokątnych płyt marmurowych i dolomitowych, również układanych  

w mozaikę.  

Kościół został wzniesiony w konstrukcji murowanej, z drewnianą więźbą dachową, 

krytą dachówką ceramiczną oraz z drewnianym wiązaniem kondygnacji i schodów 

wieży, rusztu do podtrzymywania dzwonów, a także z drewnianym wiązaniem 

dachowym hełmu wieży krytego blachą ocynkowaną, podobnie jak kopuły kaplic  

oraz dachy pulpitowe przybudówek. W sposobie ułożenia cegieł przeważa wątek polski. 

Kościół składa się z czteroprzęsłowego prezbiterium, dwuprzęsłowej nawy  

oraz siedmiokondygnacyjnej wieży. Świątynia jest oszkarpowana oraz obustronnie 

otynkowana, za wyjątkiem wieży oraz szczytu schodkowego oddzielającego nawę  

od prezbiterium (tynkowanego jedynie częściowo). Ponadto w wieży dostrzec można 

zachowane glazurowane, ceglane główki, górne partie wieży są natomiast w nieco 

innym kolorze, co wynika z użycia cegły rozbiórkowej. Nad prezbiterium znajduje się 

drewniane wiązanie dachowe o dwu stolcach wspierających kratownicę, na której 

wspiera się zaś wzmocniony dwoma jętkami storczyk. Nad nawą występuje zbliżone 

wiązanie z dwoma stolcami oraz storczykiem pośrodku dochodzącym do samego stropu.  

 

HISTORIA I ROZWÓJ  

Piotrkowska fara zapisała się w historii jako jedna z najważniejszych świątyń  

w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku, będąc miejscem zjazdów duchowieństwa  

i możnowładców z całego kraju. Przybywali tutaj królowie i biskupi, by podejmować 

decyzje ważne dla państwa i polskiego Kościoła. 

Kościół farny pw. św. Jakuba, tak jak i inne ważne historycznie obiekty sakralne, 

otoczony jest licznymi legendami, którymi ludność starała się nadpisać to, co w historii 

ich świątyni jest nieznane. Całymi wiekami przekazywano więc legendy o założeniu 

miasta Piotrkowa, z którym nierozerwalnie związane jest powstanie pierwszego 

kościoła parafialnego. W jednej z nich jako fundatora piotrkowskiej fary, wymienia się 

Piotra Dunina ze Skrzynna, zwanego także Włostowicem, znanego możnowładcę, 

służącego na dworze książęcym u boku Bolesława Krzywoustego i Władysława II. Inne 

opowieści i legendy związane z przeszłością Piotrkowa i fary tworzą ciekawy zbiór 

historii, niezmiernie interesujący z punktu widzenia turysty odwiedzającego miasto. 

Pierwotna świątynia umiejscawiana, bądź na historycznej „Krakówce”, bądź w miejscu 

istnienia dzisiejszej fary, datowana jest dość niepewnie na okres XIII wieku. Teoria  

ta powstała poprzez analogię do okresu nadania Piotrkowowi praw miejskich. 

Przyjmuje się, że szybko rozwijająca się osada, będąca miejscem sądów i zjazdów 
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książęcych uzyskała przywilej lokacyjny najpóźniej w latach 90 XIII wieku, a taki 

ośrodek powinien był posiadać własną parafię i budowlę sakralną. Pierwsza  

zaś pisemna wzmianka o piotrkowskiej parafii pochodzi z 1343 roku i wymienia 

pierwszego piotrkowskiego proboszcza, który zwać się miał Friczko. 

Wykorzystując pomiary cegieł z kościoła i pobliskich murów obronnych uzyskano 

pewne informacje o najstarszych elementach świątyni. Poprzez metodę porównawczą 

najstarsze mury kościoła farnego datuje się na przełom XIV/ XV lub na początek  

XV wieku. Warto zaznaczyć, że niedaleko położony na Krakówce kościółek  

pw. Najświętszej Marii Panny powstał już w 1373 roku, poprzez fundację starosty 

sieradzkiego Jana Kmity. Niezależnie od tego, czy piotrkowska fara istniała równolegle  

w tym samym czasie, czy nie, to już w okresie XV wieku była budowlą sakralną znaną  

nie tylko w regionie, lecz także na innych terenach Polski. 

W 1435 roku do Piotrkowa zwołano zjazd duchowieństwa pod przewodnictwem 

Zbigniewa Oleśnickiego, który przyznał małoletniemu synowi Jagiełły – Władysławowi 

prawo do tronu. To wydarzenie zapoczątkowało zwyczaj zwoływania synodów  

do piotrkowskiej fary.9 Pierwszy z nich został zwołany w 1456 roku przez arcybiskupa 

Wojciecha Wężyka, aby zaradzić sporom o dziesięciny, pomiędzy szlachtą  

a duchowieństwem.  

W 1485 roku po raz kolejny najwyższe duchowieństwo pod przewodnictwem Zbigniewa 

Oleśnickiego spotkało się w Piotrkowie, by w murach kościoła farnego uchwalić pobór  

z dóbr kościelnych na potrzeby kraju, a także zaakceptować zbiór dawnych i nowych 

ustaw kościelnych opracowanych przez Macieja Kotowicza, z których część ustępów 

została włączona w przyszłości do „Statutów Łaskiego”. Dziewięć lat później arcybiskup 

Fryderyk Jagiellończyk zwołał kolejny synod, na którym tym razem ¼ część dochodów 

kościelnych przeznaczono na potrzeby Rzeczypospolitej. 

W latach 1530 i 1533 pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego 

odbyły się bardzo ważne synody, na których głównym tematem była walka z reformacją, 

na drugim zaś z nich dodatkowo zaakceptowano ostateczne wydanie „Statutów 

Łaskiego”.  Także w latach 1539 (pod przewodnictwem Jana Latalskiego) i 1540  

(pod przewodnictwem Piotra Gamrata) odbyły się kolejne synody, a na drugim z nich 

uchwalono podatki na reformę Akademii Krakowskiej. 

Wspomniana walka z reformacją stała się głównym tematem obrad na synodach  

i sejmach z lat 50-tych XVI wieku, które odbywały się w piotrkowskiej farze. Na synodzie 

z 1551 roku ogłoszono i ostatecznie przyjęto „Confessio fide catholicae Christiana”, 

zredagowane przez przybyłego do Piotrkowa biskupa warmińskiego Stanisława 

                                                        

9  K. Głowacki, Kościół farny Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1980, s. 8. 
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Hozjusza. Postanowienia synodalne nie przeszły bez echa na zjeździe sejmowym z 1552 

roku. Podczas nabożeństwa odbywającego się w kościele farnym, na znak protestu 

starosta radziejowski Rafał Leszczyński założył czapkę na głowę, by następnie zostać 

wybranym przez szlachtę marszałkiem izby poselskiej. Ostatecznie musiał 

interweniować sam król Zygmunt August, który nie pierwszy raz gościł w Piotrkowie. 

Kilka lat później w tym samym miejscu występował ze swoim świetnym 

przemówieniem wielki mówca tamtego okresu Stanisław Orzechowski. 

W związku z opisywanymi wydarzeniami najwyższej rangi, jakie miały miejsce  

w piotrkowskiej świątyni, postanowiono powiększyć prezbiterium kościoła. Fundacji  

na przebudowę dokonała królowa Bona, a budowlę wydłużono o ok. 5 metrów  

w kierunku wschodnim. 

Synody w piotrkowskiej farze odbywały się jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku, 

m.in. w 1621 kiedy to podjęto się ważnych spraw dla kościoła i państwa. Po raz kolejny 

przypomniano biskupom, by przestrzegali ustawy soboru trydenckiego, a także 

uchwalono podatek od duchowieństwa na rzecz profesorów Akademii Krakowskiej. 

Ostatni synod piotrkowski odbył się 22 maja 1628 roku, a zwołał go prymas Jan Wężyk. 

Potocznie uznaje się, że tym wydarzeniem został zamknięty „złoty okres” fary,  

lecz z drugiej strony „okres trybunalski” już trwał, i trwać miał do końca istnienia 

Rzeczypospolitej.   

Opisane powyżej lata, w których odbywały się wielkie zjazdy duchowieństwa, połączyły 

farę nierozerwalnie także ze świecką historią Polski.  

Od momentu zwołania przez Władysława III, do Piotrkowa sejmu w 1438 roku, do fary 

zaczęli przybywać najwyżsi dostojnicy świeccy I Rzeczypospolitej. Bardzo często  

na nabożeństwa w kościele św. Jakuba, stawiali się królowie wraz ze swoją świtą. 

Piotrkowianie wdzięczni królowi za obranie ich miasta siedzibą ważnych obrad 

państwowych, zapoczątkowali w 1445 roku zwyczaj codziennego, dziewięciokrotnego 

bicia dzwonów ku czci poległych w 1444 roku pod Warną. „Dzwon Św. Jakuba można 

policzyć do większych dzwonów w kraju naszym; daje się on słyszeć w znaczniejsze 

tylko uroczystości, codziennie zaś, po przedzwonieniu na wieczorny Anioł Pański, 

uderzają weń sercem dziewięć razy z pewnemi po każdem uderzeniu przestankami.”10  

Jedna z kolejnych legend o których napisano na początku powiązana była z osobą 

królewicza Kazimierza Jagiellończyka, który w 1478 roku przybył do piotrkowskiej fary. 

Podczas przyjmowania komunii świętej, słynny dzwon Jakub miał odezwać się raz 

jedyny w swojej historii sam z siebie. W ten sposób Piotrków doczekał się kolejnej 

barwnej legendy ze znamienitą osobą w roli głównej.  

                                                        

10 L. Rzeczniowski, Kościół Farny i synody w nim złożone, [w]: „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 325, s. 250. 
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W tym miejscu warto także wspomnieć o farnym prawie kolatorskim, które od zawsze 

należało do króla polskiego i w ten sposób stanowiło beneficjum świeckie z tytułem 

probostwa. Dzięki temu, oprócz wizytacji kościelnych, lustracji dokonywali tu także 

monarchowie, jak np. Zygmunt I w 1521 roku.11 

W związku z utworzeniem w 1578 roku najwyższego sądu Rzeczypospolitej- Trybunału 

Koronnego, Piotrków jako ważny ośrodek administracyjny nie stracił bardzo 

na znaczeniu, po tym jak przeniesiono sejmy do Warszawy. Kościół farny natomiast  

poza licznymi, odbywanymi wciąż w murach świątyni synodami, stał się miejscem 

odprawiania rannych mszy świętych, na których musieli pojawiać się przed każdym 

posiedzeniem deputaci trybunalscy. Poza tym mury świątyni były świadkiem  

tzw. powszechnego wotowania, czyli akceptowania wybranych na sejmikach 

szlacheckich deputatów.  Po tych wydarzeniach, wynosząc ze sobą słynny obraz Matki 

Boskiej Pocieszenia12 (Trybunalskiej) przenoszono się do ratusza, by rozpocząć 

właściwe obrady.  

Wkrótce narodzić się tu miał także kult obrazu Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,  

która bronić miała kościół i miasto przed zniszczeniami wojennymi podczas „potopu 

szwedzkiego”. Oficjalne uznanie wizerunku za cudowny w 1659 roku sprowadziło  

do Piotrkowa liczne pielgrzymki. 

W tym także czasie jedno z pomieszczeń, potężnej, ceglanej, siedmio- kondygnacyjnej 

wieży farnej o wysokości 54,9 metra13, służyło jako archiwum. Ta część świątyni 

aktualnie jest pokryta barokowym hełmem z latarnią, którą widać już na sztychu 

wydanym przez Szweda Pufendorfa z 1657 roku. Na wysokości ostatniego piętra 

widoczne są arkadowe blendy, natomiast na niższych piętrach znajdują się strzelnice 

oraz okna o kształcie ostrołukowym i zaokrąglonym. W przyziemiu wieża posiada 

sklepioną kruchtę, nad którą znajdowała się „sklepiona izba z okratowanem okienkiem, 

na południe zwróconem, gdzie przechowywano akta trybunalskie i ziemskie sieradzkie, 

pierwej nim je w klasztorze  OO. Dominikanów złożono”.14  

Bardzo ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w okresie ostatniego stulecia 

pierwszej Rzeczypospolitej były szczegółowe lustracje fary, odbyte w 1699 i 1780 roku. 

Pierwsza z nich, zwołana przez kanclerza gnieźnieńskiego Andrzeja Łąckiego jest znana 

przede wszystkim z tego, że wskazywała rzekomą datę budowy świątyni farnej na lata 

przed 1300 rokiem. Dziś niestety jest niedostępna15, przez co tym cenniejszy jest dla nas 

                                                        

11 K. Głowacki, Kościół farny…, s. 10. 
12 Opiekę nad tym świętym wizerunkiem w 1580 roku przejęło bractwo farne pod nazwą Konfraterni Św. Anny. 
13 Zabytki sztuki w Polsce: Inwentarz topograficzny IV: Powiat piotrkowski, województwo łódzkie, praca zbiorowa 
uczestników obozu naukowego w Sulejowie k. Piotrkowa w r. 1948, Warszawa 1950, s. 167 
14 R. Plenkiewicz, Opis miasta Petrokowa, zwanego niegdyś Piotrkowem Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1994,  
s. 39. 
15 K. Głowacki, Kościół farny…, s. 17. 
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rękopis tej, dokonanej w 1780 roku przez Jana Dembowskiego, pod nazwą Status 

Ecclesiae Parochialis Petricoviensis. Dzięki temu dokumentowi, posiadamy obszerną 

wiedzę, na temat własności parafialnej, przeprowadzonych w kościele inwestycji  

i oczywiście kronikę wydarzeń jakie miały miejsce w kościele farnym. 

Probostwo piotrkowskie zaś „należało do najintratniejszych w kraju”16, prezentę  

nad nim nadawał sam król, a uposażenie stanowiły: wieś Raków z propinacją  

i browarem, pole orne liczące 250 składów, łąkami, lasem, dwoma stawami i młynem 

zw. „Wierzeje”. 

Wraz z upadkiem niepodległego państwa Polskiego, rozpoczął się nowy etap w dziejach 

piotrkowskiej świątyni. Nowa sytuacja wymusiła na Polakach tworzenie 

konspiracyjnych ośrodków, walczących z zaborcą. Z ruchem powstańczym wiąże się 

przede wszystkim postać proboszcza farnego Sykstusa Ostrowskiego,  

który za organizowanie patriotycznej opozycji został wydalony z miasta przez pruskich 

zaborców. Później zasłynął jako „rotmistrz ziemiański” stojący na czele 

dwudziestoosobowego oddziału walczącego podczas Powstania Kościuszkowskiego.17 

Za swoją działalność ks. Ostrowski, został wydalony przez zaborców z parafii,  

a wakujące probostwo przejęli w 1794 roku miejscowi pijarzy, pełniąc funkcje 

administracyjne do 1827 roku. Proboszczem w 1795 roku został Niemiec Ludwig 

Koenig. W tym okresie, a dokładniej po 1812 roku, przeniesiono tymczasowo  

do budynku plebanii, czyli dawnej „rezydencji prezydentów trybunalskich”,  

klasy szkolne z zajętego na lazaret wojsk rosyjskich budynku kolegium pijarskiego. 

Podczas zaboru rosyjskiego wokół świątyni św. Jakuba, zaczęły organizować się 

w podziemiu dawne konfraternie farne, pod pozorem religijnych zgromadzeń. 

Członkowie ich czynnie uczestniczyli w życiu narodowym, działając szczególnie prężnie 

w okresie przygotowań do Powstania Styczniowego18. Dzięki kontaktom z wojewódzką 

Radą Rządu Narodowego, z ks. Wawrzyńcem Centem, oraz z piotrkowskimi 

bernardynami prowadzili werbunek ochotników do grup powstańczych, natomiast  

po upadku powstania zajęli się pomocą materialną dla rodzin uwięzionych  

i prześladowanych. 

Podczas okupacji hitlerowskiej wieża farna służyła w latach 1940-1941 jako wartownia  

i strategicznie dogodny punkt obserwacji lotniczych. Zamknięty w tym czasie kościół, 

nie ucierpiał podczas wojny i po jej zakończeniu na nowo zaczął pełnić rolę 

piotrkowskiej świątyni parafialnej, po dziś dzień górującej nad miastem. 

                                                        

16 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (APPT), Spuścizna Michała Rawity Witanowskiego,  
sygn. 183.3.Rkps II- 6/1 Fara, s. 51. 
17 K. Głowacki, Kościół farny…, s. 18. 
18 Ibidem, s. 20. 
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OBECNY STAN ZACHOWANIA 

Dokumentacja zabytku z roku 1991 wskazuje na zły stan zachowania ścian 

zewnętrznych budynku. Do najważniejszych ówczesnych problemów zaliczono: 

spękania i ubytki tynków, zniekształcenie części profili gzymsów cokołowych  

i wieńczących szczególnie na bocznych kaplicach, zatarcia i ubytki na głowicach 

paliastrów kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród wytycznych 

konserwatorskich znalazły się wówczas także postulaty dotyczące remontu elewacji 

wieży, tynków części prezbiterialnej i nawowej oraz kaplic. 

Od czasu sporządzenia dokumentacji trwają nieustannie prace przy zabytku. Wśród nich 

wymienić można: 

 remonty dachów na kaplicach bocznych oraz zakrystii, 

 wymiana dachówki nad częścią prezbiterialną, 

 kompleksowe prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji wieży. 

W chwili obecnej stan świątyni wskazuje na konieczność podjęcia następujących prac: 

1. osuszenie strefy przyziemia (wykonanie szczelnej instalacji odprowadzającej 

wodę opadową, zlikwidowanie powierzchniowego odprowadzenia wody, 

usunięcie nawierzchni betonowej okalającej świątynię, usunięcie lamperii z farby 

olejnej wewnątrz świątyni), 

2. przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie prac związanych z pękaniem 

elewacji świątyni w części nawowej i prezbiterialnej, 

3. kompleksowe prace konserwatorskie szczytu schodkowego, szkarp i sterczyn. 

 Zostały podjęte działania mające na celu realizację prac. 

WIEDZA O OBIEKCIE 

Wybrana dokumentacja konserwatorska: 

1. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Opracowanie fotograficzne  

(1975 r.). 

2. Projekt techniczny ogrzewania kościoła (1962 r.). 

3. Dokumentacja z wstępnych badań na występowanie polichromii w kościele 

(1993 r.). 

4. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i naprawy murów (1997 r.). 
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5. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska (1981 r.). 

6. Skrócone badania architektoniczne (1981 r.). 

7. K. Głowacki, Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Opracowanie 

historyczne (1975 r.). 

8. H. Pachla, Opinia dotycząca przyczyn zawilgocenia kościoła (2012 r.). 

Prace dyplomowe: 

1. Z. Miksa, Historia parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1818-

1925, mnp, Łódź-Warszawa 1994. 

2. J. Gołębiowski, Kancelaria i archiwum parafii św. Jakuba w Piotrkowie 

Trybunalskim, mnp, Piotrków Trybunalski 2011.  

ZARZĄDZANIE  

PRAWO WŁASNOŚCI  

Właściciel obiektu: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba „FARA” 

ul. Krakowskie Przedmieście 2 

97-300 Piotrków Trybunalski 

OSOBY I INSTYTUCJE UPOWAŻNIONE DO ZARZĄDZANIA 

Organ zarządzający: każdorazowy proboszcz parafii 

na mocy dekretu arcybiskupa łódzkiego 

obecnie: ks. kan. Andrzej Chycki 

Pełnomocnik: Wojciech Malesa 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OBIEKT 

WPŁYW ŚRODOWISKA  

Wśród naturalnych zagrożeń obiektu wskazać należy przede wszystkim niszczące  

go deszcze (w chwili obecnej woda deszczowa nie jest odprowadzana w sposób 

prawidłowy – trwają prace mające na celu zmianę tego stanu). W czasie prac  

przy elewacji świątynnej wieży zabezpieczono ją przed gniazdowaniem ptaków, 

zabezpieczono przed działaniem mikroorganizmów oraz zaimpregnowano ceglane lico 

preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym. 
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WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I RUCHU TURYSTYCZNEGO 

W chwili obecnej nie istnieją zatwierdzone plany związane z koniecznością przebudowy 

lub adaptacji zabytku. Trwają prace rewitalizacyjne starówki – wyburzanie  

i przebudowa części zniszczonych zabudowań starówki, wymiana nawierzchni ulic 

(stary asfalt zastępowany jest kostką granitową). 

Ruch turystyczny w zabytkowym kościele nie jest mierzony w chwili obecnej. Regularnie 

(prawie każdego tygodnia) świątynia zwiedzana jest przez zorganizowane grupy  

z przewodnikiem. Dokładna liczba turystów indywidualnych nie jest znana, waha się 

jednak w granicach kilku-kilkunastu osób tygodniowo. Przepustowość ruchu 

turystycznego nie powinna wpłynąć na stan zachowania obiektu. Wykluczenie 

zwiedzania w czasie liturgii i nabożeństw umożliwia normalne sprawowanie kultu  

w zabytkowej świątyni. W przypadku gwałtownego zwiększenia liczby turystów 

możliwe jest zatrudnienie dodatkowego pracownika odpowiedzialnego  

za ewidencjonowanie ruchu turystycznego oraz pełnienie roli przewodnika po zabytku. 

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU 

Obiekt posiada działającą instalację alarmową. Ponadto ogrodzony jest murem  

z bramami zamykanymi na noc. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (w formie gaśnic  

i stosownych oznaczeń) w listopadzie 2012 poddano kontroli, której wynik był 

pozytywny. 

Pracownicy parafii oraz duchowni zamieszkujący na plebanii w większości posiadają 

przeszkolenie w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy. 

ZATWIERDZONE PLANY ZWIĄZANE Z OBIEKTEM 

Decyzja WKZ nr 350/2012 z dn. 26 października 2012: pozwolenie na wykonanie prac 

konserwatorskich przy szczycie schodkowym, sterczynach i szkarpach kościoła. Prace 

konserwatorskie poprawią stan techniczny oraz wizualny obiektu, stanowić będą 

zakończenie działań przy elementach ceglanych elewacji oraz zwiększą bezpieczeństwo 

wokół budynku. 

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE 

Zadanie nr 1: Prace konserwatorskie przy szczycie schodkowym, sterczynach  

i szkarpach kościoła. 

Etap 1: Prace przy szczycie schodkowym (rok 2013). 

Etap 2: Prace przy sterczynach i szkarpach (lata 2013-2014). 
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Dokumentacja: Program Prac Konserwatorskich sporządzony w październiku 2012 roku 

przez mgr. Piotra Obłoga; decyzja WUOZ – pozwolenie na prowadzenie prac. 

Finansowanie: źródła publiczne (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzki 

Wojewódzki Konserwator Zabytków, Województwo Łódzkie, Miasto Piotrków 

Trybunalski) i wkład własny (maksymalnie 50.000 zł). Trwa pozyskiwanie środków 

publicznych, od którego uzależnione jest przeprowadzenie prac. 

 

Zadanie nr 2: Zniwelowanie zawilgocenia strefy przyziemia  zabytkowego kościoła. 

Dokumentacja: Ekspertyza przyczyn zawilgocenia opracowana przez dr. inż. Henryka 

Pachlę. 

Czas wykonania prac oraz źródła finansowania – nieznane. 

 

Zadanie nr 3: Przeciwdziałanie pękaniu ścian. 

Obecnie dostrzeżono problem, trwają prace nad dokumentacją, na podstawie której 

zostaną podjęte konkretne działania. 

EDUKACJA I ZAPLECZE TURYSTYCZNE 

PROGRAM EDUKACYJNY ZWIĄZANY Z OBIEKTEM  

Brak stałego programu edukacyjnego. Promocja historii regionu (w tym też 

piotrkowskiej fary) ma miejsce w szkołach na terenie miasta oraz przy okazji 

rozmaitych wydarzeń, jak na przykład gier miejskich. 

Lekcja o historii zabytkowej świątyni dostępna jest w Centrum Kształcenia 

Liturgicznego w trybie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy nauczania 

zdalnego (www.szkolaliturgii.edu.pl). 

ZAPLECZE SPOŁECZNE  

Na terenie parafii siedzibę ma Centrum Kształcenia Liturgicznego – niepubliczna 

placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty, która prowadzi edukację  

na odległość (e-learning) o tematyce liturgicznej. Profil działalności placówki nawiązuje 

do historycznych wydarzeń w obiekcie – między innymi synodów oraz zatwierdzenia  

w piotrkowskiej farze tzw. „Rytuału piotrkowskiego”, który stał się jedną  

z podstawowych ksiąg liturgicznych po Soborze trydenckim dla Kościoła w Polsce.  
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IMPREZY KULTURALNE 

W 2008 został zapoczątkowany cykl widowisk historycznych rozpoczynających się  

we wnętrzach kościoła farnego, które łączą w sobie sztukę teatralną i wątki historyczne 

dotyczące Piotrkowa Trybunalskiego. I tak w 2008 roku odbyło się widowisko 

historyczne pn. „Król Zygmunt August z wizytą w Piotrkowie. Sejm 1565. Próba naprawy 

Rzeczypospolitej” oraz w 2010 roku kolejne widowisko pn. „Kmicic Europy, czyli sąd 

nad Krzysztofem Arciszewskim w mieście trybunalskim Piotrkowie” z udziałem gwiazd 

sceny teatru łódzkiego oraz władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

Warto również zaznaczyć, że jednym ze sposobów pamiętania o zabytku,  

jakim niewątpliwie jest „jakubowa świątynia”, są gry miejskie, polegające  

na rozwiązywaniu zadań w przestrzeni miejskiej. Piotrkowska fara wielokrotnie była 

miejscem, w którym uczestnicy gier miejskich mieli do wykonania zadanie. 

Najciekawszym przykładem może być tu gra „Wagary na Starówce”, która została 

zorganizowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okazji 

pierwszego dnia wiosny i dnia wagarowicza zarazem.  

Do innych atrakcji jakie oferuje najstarsza piotrkowska świątynia należą wystawy 

fotograficzne, z których wymienić należy m.in. wystawę pt. „Na Jakubowym szlaku” 

prezentującą najstarsze polskie kościoły poświęcone św. Jakubowi, do których należy 

m.in. piotrkowska fara. Ekspozycja przedstawiała romańskie i gotyckie świątynie  

pod wezwaniem tego popularnego świętego i nawiązując do architektury 

średniowiecznych tras pielgrzymkowych, które w przeszłości przebiegały również przez 

piastowską i jagiellońską Polskę. Jedną z bardzo ważnych stacji na tym szlaku był  

przez setki lat Piotrków Trybunalski i jego fara. 

 

PROMOCJA I TURYSTYKA 

Kościół usytuowany jest w granicach starówki, która od strony południowej i północnej 

ograniczona jest dwoma głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta w kierunkach 

wschód-zachód: ul. Wojska Polskiego (po stronie północnej) i Aleje Kopernika  

(po stronie południowej).  

Świątynia farna jest częścią całego kompleksu, w skład którego wchodzi również plac 

kościelny oraz plebania. Całość otacza murowane ogrodzenie, którego południową część 

stanowią fragmenty XV-wiecznych murów obronnych. Od zachodniej strony zespół 

zabudowań kościoła sąsiaduje z dawnym Collegium Jezuitów i Pijarów, a obszar 

otaczający kompleks to dawne getto żydowskie – utworzone jako pierwsze  

w okupowanej Europie. Północno-zachodnie sąsiedztwo fary stanowi centrum Starego 



22 | S t r o n a  

 

Miasta – Rynek Trybunalski, którego wschodnia uliczka Grodzka prowadzi wprost  

do kościoła.  

Piotrkowska fara jest jednym z zabytków znajdujących się przy:  

 Trakcie Wielu Kultur miejskiej trasie turystycznej, prowadzącej od zabytkowego 

dworca dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przez ulicę Słowackiego, Stare 

Miasto, Zamek Królewski, aż do zespołu synagog  

 żółtym szlaku ŁD 1572 wyznaczonym przez PTTK, przebiegającym ulicami 

Piotrkowa Trybunalskiego, łącząc zabytki i miejsca pamięci narodowej 

 „Jakubowym Szlaku” projektowanego ponadregionalnego szlaku 

pielgrzymkowego nawiązującego do dawnego szlaku pielgrzymkowego,  

który ma na celu odnowienie dawnych tradycji pielgrzymkowych w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

Tuż obok kościoła farnego, po południowej stronie wzdłuż Alei Kopernika przebiega 

ścieżka rowerowa. 

Dodatkowo gotycka fara wydaje okolicznościowe msze święte, które organizowane są  

z okazji ważnych dla Polaków wydarzeń. Tu wspomnieć należy o specjalnych 

błogosławieństwach z okazji śmierci papieża Polaka - Jana Pawła II (2005 r.),  

jego beatyfikacji (2011 r.), corocznych mszy ku uczczeniu pamięci Polaków 

pomordowanych przez NKWD w Katyniu w 1940 roku, czy katastrofy smoleńskiej  

z 2010 roku, podczas której zginęła para prezydencka, duchowni i urzędnicy,  

którzy służyli współczesnej Ojczyźnie.  

Piotrkowska fara cieszy się zainteresowaniem uczniów miejskich szkół. W roku 

szkolnym 2012/2013 grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

przygotowuje konkursowy film poświęcony zabytkowej świątyni. Film ten weźmie 

udział w konkursie historycznym „Piotrków – moje miasto. 800-lecie Piotrkowa” 

organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Filia  

w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Zagospodarowanie turystyczne w bliskim sąsiedztwie zespołu zabudowań świątyni 

farnej tj. w obszarze Starego Miasta oraz w ścisłym centrum miasta.  

Zaplecze techniczno-socjalne 

Obiekty bazy noclegowej zlokalizowane są w odległości ok. 1 km, w kierunku 

wschodnim i zachodnim od kościoła: 



23 | S t r o n a  

 

 Hotel Trybunalski ** przy ul. Grota Roweckiego 5, (tel. +48 44 649 43 00, 

www.trybunalski.pl) 

 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych PTSM przy ul. Grota Roweckiego 

5, (tel.+ 48 44 649 43 00) 

 Pokoje Gościnne przy ul. Różanej 4, (tel. +48 502 333 131, 509 313 031) 

Pozostałe obiekty bazy noclegowej funkcjonujące poza ścisłym centrum miasta: 

 Hotel Agat *** przy ul. Wojska Polskiego 118, (tel. 44 646 28 50, 

www.hotelagat.pl) 

 Hotel Altamira *** przy ul. Dmowskiego 38, (tel. 44 733 61 80, www.hotel-

altamira.pl) 

 Hotel Vestil *** w Alejach Armii Krajowej 22c, (tel. 44 684 00 00, tel. 44 684 00 

01, www.vestil.pl) 

Lokale bazy gastronomicznej zlokalizowane w pobliżu kościoła: 

 Restauracja „U Dunina”, Rynek Trybunalski 4, (tel. +48 44 649 70 53, 

www.udunina.pl) 

 Hospoda Vojak Svejk ,ul. Szewska 2, (tel. +48 44 616 59 02; 692 496 123, 

www.szwejk.eu) 

 Pub Skyy, ul. Rycerska 8, ( tel. +48 510 769 683, www.skyypub.pl) 

Parkingi bezpłatne, w odległości do 100 m od zabudowań kościoła farnego, 

zlokalizowane są przy:  

 Placu Niepodległości dla samochodów osobowych, 

 rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Garncarskiej dla samochodów osobowych, 

 ul. Rycerskiej dla samochodów osobowych, 

 rogu Alei Kopernika i ulicy Batorego dla autokarów i samochodów osobowych, 

 Placu Czarnieckiego (dla autokarów postój do 15 minut) dla samochodów 

osobowych, 

 rogu ulic Jerozolimskiej i Zamkowej dla autokarów i samochodów osobowych. 

Strefy płatnego parkowania głównie dla samochodów osobowych, w odległości  

od 200 m do 1 km w kierunku zachodnim od kościoła, znajdują się przy: 

http://www.hotelagat.pl/
http://www.hotel-altamira.pl/
http://www.hotel-altamira.pl/
http://www.vestil.pl/
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 Placu Kościuszki, 

 ul. Narutowicza (również dla autokarów), 

 ul. Słowackiego, 

 ul. Dąbrowskiego, 

 ul. Sienkiewicza, 

 ul. POW. 

Opłaty w strefach płatnego parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 8.00 – 18.00 i wynoszą 3 zł za 1h lub 1,50 zł za 0,5h postoju.  

Dworce PKP i PKS zlokalizowane są około 1 km na zachód od kościoła farnego, 

natomiast najbliższe przystanki PKS około 100 m, przy Alejach Kopernika w kierunku 

Radom/Kielce i w kierunku centrum miasta i dworca PKS. 

Komunikacja miejska oferuje 10 linii autobusowych i 5 linii minibusów kursujących 

regularnie od 5:30 do 22:30. Cena za przejazd, w autobusie wynosi 2,20 zł za osobę 

dorosłą i 1,30 zł dla uczniów i emerytów i odpowiednio 2 zł i 1 zł w minibusie.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, około 100 m od kościoła farnego znajdują 

się przystanki komunikacji miejskiej. 

Postoje taksówek zlokalizowane są przy głównych skrzyżowaniach (Słowackiego-

Kostromska, Aleje Armii Krajowej-Dmowskiego), między dworcami PKS i PKP,  

(ul. POW), niedaleko hoteli, jak również przy Starym Mieście (Plac Kościuszki  

około 100 m od kościoła).  

Szalety miejskie, płatne (1 zł za korzystanie) funkcjonują przy: 

 Placu Niepodległości (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -17.00/18.00, 

w sobotę 7.30 – 13.00 

 ul. Narutowicza (od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 19.00,  

w sobotę 6.45 – 17.00, w niedzielę 6.45 – 15.00) 

 ul. POW pomiędzy dworcami (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 

17.00, w sobotę i niedzielę 8.30 – 17.00) 

Informacja turystyczna i przewodnicka znajduje się w pobliżu zespołu zabudowań 

kościoła farnego: 

 Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta, ul. Zamurowa 11,  

tel. +48 44 732 60 50, www.cit.piotrkow.pl funkcjonuje w bezpośrednim 

sąsiedztwie kościoła, po jego północnej stronie w sezonie turystycznym (tj. maj - 
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wrzesień) od poniedziałku do soboty w godzinach 9.30 - 17.30, a w niedzielę 

10.00 – 15.00. Poza sezonem Centrum pracuje od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 -16.00. Turyści mogą otrzymać tam mapkę i foldery 

informacyjne dot. miasta lub zakupić wydawnictwa turystyczne oraz pamiątki,  

a także mogą odpocząć w poczekalni Centrum, obejrzeć film o Piotrkowie 

Trybunalskim, czy skorzystać z bezpłatnego stanowiska internetowego.  

 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Michała Rawity – 

Witanowskiego Plac Czarnieckiego 10, tel. +48 44 647 70 52, 

www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl znajduje się około 100 m na północ od głównej 

bramy kościoła. Turyści mogą tam zakupić wydawnictwa turystyczne i mapy,  

czy wynająć przewodnika po mieście lub okolicy. Cena za usługę przewodnicką 

waha się od 60 do 230 zł, w zależności od liczby godzin zwiedzania. Informacja 

turystyczna PTTK czynna jest przez cały rok od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 – 16.00.  

DOKUMENTACJA 

FOTOGRAFIE 

W załączeniu komplet fotografii przygotowany przez Piotrkowskie Towarzystwo 

Fotograficzne „Fcztery”. 
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3) M. Rawita-Witanowski, Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków 
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w Piotrkowie Trybunalskim, w: Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego,  

Z. 4, 2005. 
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KARTOGRAFIA 

Plany obiektu w załącznikach nr 2, 3, 4, 5. 

ARCHIWALIA 

Miejsca przechowywania materiałów archiwalnych: 

 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,  

ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź 

 

STRONY INTERNETOWE PROMUJĄCE OBIEKT  

www.fara.piotrkow.pl – oficjalna strona parafii 

www.fara.piotrkow.pl/pomnik - oficjalna strona związana z procedurą nadania tytułu 

Pomnika historii 

http://archidiecezja.lodz.pl/new/par2.php?p_id=52&info=1 – informacja o parafii 

na stronie Archidiecezji Łódzkiej 

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@piotrkow_fara 

http://fotopolska.eu/42554,obiekt.html 

http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/galerie/parafia-sw-jakuba-fara-3d 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków 

2. Mapa ewidencyjna 

3. Plan orientacyjny w skali 1:2000 do 1: 25 000 

4. Plan sytuacyjny w skali 1:500 do 1:5000 

5. Schematyczny planik z zaznaczeniem granic 
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PODPIS UPOWAŻNIONEGO  PRZEDSTAWICIELA 

 

 

Piotrków Trybunalski, dnia … 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU 

WSPÓŁAUTOR OPRACOWANIA 

 PROBOSZCZ PARAFII 

Wojciech Malesa  Ks. Andrzej Chycki 

 

 


