
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Piotrkowianie Niepodległości Stanisław Małachowski (1736-1809)-wychowanek piotrkowskich 
szkół, reformator Trybunału Koronnegow latach siedemdziesiątych

Aleksander Arkuszyński (1918-2016) - generał brygady WP, 
uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz 25 Pułku Piechoty Armii

XVIII w., marszałek Sejmu Czteroletniego 1788-1792, współautor 
Konstytucji 3 Maja 1791 r., prezes Senatu Księstwa Warszawskiego.

Tomasz Maruszewski (1769-1834) - jakobin, działacz Kuźnicy

w latach 1917-1922. Z Piotrkowem związany od lat 
siedemdziesiątych XIX w. jako pracownik tutejszego sądu.
Pochowany na starym cmentarzu rzymskokatolickim.

Adam Próchnik (1892-1942) - działacz socjalistyczny 
i oświatowy, związany z Piotrkowem Trybunalskim, gdzie

r. wychowywała się w Piotrkowie Trybunalskim, mieszkając przy ul. 3 
Maja 14 (tam też tablica Jej pamięci).

Leon Strzelecki (1895-1968) - piotrkowianin, generał brygady 
Wojska Polskiego, oficer 1 pułku ułanów Legionów Polskich (1914
1917), uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz II Korpusu

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ www.clt.plotrkow.pl
uLZamurowa 11 - tel. (+48) 44 732 60 50, (+48) 44 732 60 49 
czynne: maj - wrzesień: poniedziałek - sobota 9-17, niedziela 10-15;
październik - kwiecień: poniedziałek - piątek 8-16, sobota, niedziela: nieczynne___________
MUZEUM www.muzeumpiotrkow.pl
pl.Zamkowy 4 - tel. (+46) 44 646 52 72, (+48) 44 646 43 55; czynne: wtorek, piątek 10-17, 
środa, czwartek, niedziela 10-15, sobota 10-16, w poniedziałki i dni poświąteczne nieczynne

AEROKLUB ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ www.azp.com.pl
ul.Przemysłowa 48 ■ tel. (+48) 44 647 74 73_________________________________________
OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH www.odaart.pl
ul.Dąbrowskiego 5 - tel. (+48) 44 733 93 88; ul.Sieradzka 8 - tel. (+48) 44 649 52 64
czynne: wtorek-sobota 11-18, niedziela i święta 14-18______________________________
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY www.mok.piotrkow.pl
AI.3 Maja 12 - tel. (+48) 44 732 52 37, (+48) 44 732 52 49

Kołłątajowskiej, przywódca Związku Rewolucyjnego i jeden 
z organizatorów Insurekcji Kościuszkowskiej. Syn piotrkowskiego 
mieszczanina, wychowanek piotrkowskich szkół, jeden 
z przywódców mieszczańskich podczas Sejmu Czteroletniego.

Lucjan Masłocha (1912-1945) - wychowanek piotrkowskich szkół, 
oficer Wojska Polskiego, porucznik żeglugi 
wielkiej, współtwórca duńskiego ruchu 
oporu, jedyny cudzoziemiec pochowany 
w duńskiej Alei Zasłużonych na cmentarzu 
Mindelunden w Kopenhadze.

Stanisław Mieszkowski (1903-1952) - 
urodzony w Piotrkowie Trybunalskim 
komandor Marynarki Wojennej, uczestnik 
obrony Wybrzeża w 1939 r., po 1945 r. szef 
Sztabu Marynarki Wojennej oraz dowódca 
Floty, w 1952 r. skazany na śmierć w ramach 
procesu tzw. „spisku komandorów”.

Dawid Neufeld (1814-1874) - polski 
dziennikarz żydowskiego pochodzenia, 
skazany na zesłanie na Syberię za 
propagowanie współpracy Żydów z

Polakami w walce o niepodległość 
Królestwa Polskiego. Po powrocie 
związany z Piotrkowem 
Trybunalskim, gdzie prowadził 
popularnąksięgarnię.

Tadeusz Nowierski (1907-1983) — 
urodzony w Piotrkowie 
Trybunalskim polski pilot 
wojskowy, uczestnik wojny 
obronnej 1939 r. oraz Bitwy 
o Anglię w 1940 r. Dowódca 
Dywizjonu 308 oraz 2 Polskiego 
Skrzydła Myśliwskiego. Pod koniec 
II Wojny Światowej instruktor 
pilotów amerykańskich.

Józef Pawlikowski (1767-1829) — 
pochodzący z pobliskiej Rozprzy, 
wychowanek piotrkowskich szkół. 
Uczestnik obrad Sejmu
Czteroletniego, jeden z organizatorów Insurekcji Kościuszkowskiej. 
Osobisty sekretarz Tadeusza Kościuszki, faktyczny autor dzieła 
„Czy Polacy mogąsię wybić na niepodległość”.

Stanisław Pomian- Srzednicki (1840-1925) - polski sędzia, 
pierwszy w historii Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej

Jedna z tablic pamięci w klasztorze oo. Bernardynów

Krajowej, w 1949 r. aresztowany przez władze komunistyczne. 
Wychowanek piotrkowskich szkół. Tablica poświęcona generałowi 
znajduje się w ILO im. Bolesława Chrobrego.

Chaim Dawid Bernard (1782-1858) - lekarz, uznawany za 
cudotwórcę cadyk społeczności chasydzkiej, pochowany na 
piotrkowskim nowym cmentarzu 
żydowskim. Podczas Insurekcji 
Kościuszkowskiej lekarz wojskowy. 
Odznaczony przez Tadeusza Kościuszkę za 
bohaterskąpostawę.

Teofil Budzanowski (1894-1959) - 
uczestnik Powstania Warszawskiego, 
zastępca dowódcy VZgrupowania „Kryska”, 
poeta, pedagog związany z piotrkowskimi 
szkołami - I oraz II LO. Aresztowany przez 
władze PRL w 1950 r., zrehabilitowany 
w1957.

Stanisław Burza-Karliński (1921-2015) - 
generał brygady WP, żołnierz podziemia 
niepodległościowego w czasie II wojny 
światowej, służył w 25 pułku piechoty AK,
8 lipca 1945 r. dowodził największąpo IIWŚ bitwązArmiąCzerwoną 
pod Majkowicami. Do 1956 więziony przez komunistów, później 
prześladowany przez SB.

Szymon Huberband (1909-1942) - piotrkowski rabin, historyk 
samouk, pracownik Żydowskiej Samopomocy Społecznej w getcie 
warszawskim, autor prac dokumentujących życie religijne żydów 
wwarunkach stworzonych przez niemieckąokupację.

Jan Stanisław Jankowski (1882-1953)-polski działacz polityczny, 
Delegat Rządu na Kraj (w latach 1943-1945), przedstawiciel Rządu 
RP na uchodźstwie w Polskim Państwie Podziemnym, skazany 
w tzw. procesie szesnastu. Wychował się w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Stanisław Karpiński (1891-1982) - piotrkowianin, generał, 
uczestnik wojny obronnej 1939 r., szef sztabu Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie, dowódca Polskich Sił Powietrznych w 
Wielkiej Brytanii. Tablica pamięci generała znajduje się na lotnisku 
Aeroklubuprzyul. Przemysłowej 48.

Hieronim Stanisław Konarski (1700-1773) - wychowanek 
piotrkowskich szkół średnich, dramatopisarz, poeta, tłumacz, 
pedagog, reformator polskiego szkolnictwa średniego i założyciel 
Collegium Nobilium, nazywany „patriarchąpolskich pijarów”.

Ignacy Kozielewski (1882-1964) - wychowanek piotrkowskich 
szkół, dziennikarz, współtwórca polskiego ruchu harcerskiego, 
autor hymnu harcerskiego „Wszystko co nasze”.

Pałac Rudowskich

organizował Archiwum Państwowe, Towarzystwo Uniwersytetu 
Robotniczego oraz Czerwone Harcerstwo. Tablica pamięci 
A. Próchnika znajduje się przy Pasażu 
Rudowskiego4.

Tadeusz Puszczyński (1895-1939) - 
podpułkownik Wojska Polskiego, urodzony 
i wychowany w Piotrkowie, uczestnik walk 
Legionów Polskich oraz Powstań Śląskich, 
dowódca tzw. Grupy Wawelberga, 
prowadzącej działania specjalne 
i szpiegowskie dla oddziału II Sztabu 
Generalnego WP.

Stanisław Rembek (1901-1985) - polski 
pisarz, nauczyciel, uczestnik wojen polsko- 
bolszewickiej (1919-1921) oraz wojny 
obronnej 1939. Autor powieści „Nagan” 
i „W polu”, które tworzył podczas swojego 
pobytu w Piotrkowie Trybunalskim w latach 
1924-1938.

Stefan „Grot” Rowecki (1895-1944) - 
generał dywizji Wojska Polskiego, 

komendant Armii 
Krajowej (1942
1943), komendant 
główny Związku 
Walki Zbrojnej 
( 1 940- 1 942), 
legionista, 
uczestnik wojny 
polsko- 
bolszewickiej 
oraz wojny 
obronnej 1939 r.
Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim, 
wychowanek piotrkowskich szkół, 
organizator lokalnych organizacji 
harcerskich.

Rudowscy - związana z Piotrkowem 
Trybunalskim ewangelicka rodzina 

gorących patriotów polskich, jak
Maksymilian Romuald Rudowski (prawnik, prezes Sądu 
Najwyższego RP w Warszawie) oraz Witold Janusz Rudowski 
(światowej sławychirurg,żołnierzAK,powstaniecwarszawski).

Irena Sendlerowa (1910-2008) - polska działaczka społeczna, 
kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom 
(„Żegoty”), Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, od 1920 do 1927

Pomnik Grota Rowckiego

Polskiego generała W. Andersa.

Seweryna Szmaglewska (1916-1992) - polska pisarka, wychowała 
się w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 
1942-1945 więziona w niemieckim obozie 
Auschwitz-Birkenau. Autorka „Dymów nad 
Birkenau” i powieści „Czarne stopy”. Przy 
ulicy Parkowej 38 znajduje się tablica 
poświęcona pisarce.

Mieczysław Trajdos (1887-1942) - 
urodzony i wychowany w Piotrkowie 
Trybunalskim prawnik, działacz obozu 
narodowego. W czasie II Wojny Światowej 
prezes Stronnictwa Narodowego, 
organizator Narodowej Organizacji 
Wojskowej. W 1942 r. zgilotynowany przez 
Niemców w Poznaniu.

Adam Trybus (1909-1982) - uczestnik 
wojny obronnej 1939 r., żołnierz Brygady 
Strzelców Podhalańskich, cichociemny, szef 
Kedywu w Okręgu AK Łódź, po 1945 członek 
ROAK, aresztowany w 1950 r. Z Piotrkowem 
Trybunalskim związany od czasów II Wojny 
Światowej.

Zygmunt Zaremba (1895-1967) - 
piotrkowianin, działacz socjalistyczny, 
inicjator powołania Robotniczych 
Batalionów Obrony Warszawy w 1939 r., 
jeden z przewodniczących Rady Jedności 
Narodowej (podziemnego parlamentu), 
przewodniczący Polskiej Partii 
Socjalistycznej naemigracji.

Józef Zieliński (1861-1927)-piotrkowianin,
wychowanek piotrkowskich szkół, lekarz, społecznik, działacz 
anarchistyczny i socjalistyczny związany z Francją, publicysta 
i wydawca, po powrocie do wolnej Polski zaangażowany w poprawę 
środowiska pracy i zdrowia polskich warstw robotniczych.
Żarscy - piotrowska rodzina zaangażowana w życie 
Rzeczypospolitej. Mieczysław Żarski był żołnierzem Legionów 
Polskich, rotmistrzem kawalerii WP, zamordowanym przez 
UkraińskąArmię Powstańczą w 1944 r. Witold Żarski był legionistą, 
kapitanem Wojska Polskiego, zamordowanym w 1940 r. 
w Charkowie przez NKWD. Trzeci z braci, Tadeusz Żarski, był 
komunistą, zwolennikiem Związku Sowieckiego, gdzie zginął 
rozstrzelany przez OGPU w 1934 r.
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Piotrkowskie miejsca pamięci Niepodległej

1. Tablica Powstańców Styczniowych w Rynku Trybunalskim 7
Podczas Powstania Styczniowego znajdowały się tam rosyjskie 
komisje śledcza oraz sądowo-wojenna. Funkcjonowało również 
więzienie dla powstańców, stąd budynek otrzymał zwyczajową 
nazwę „cytadeli”. Na piotrkowskim Starym Cmentarzu znajduje się 
Pomnik Powstańców Styczniowych, który powstał w latach 
międzywojennych na miejscu Krzyża Pamięci ustawionego tam 
przez żołnierzy Legionów Polskich w czasie I Wojny Światowej.

2.1 Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Chrobrego - Aleja 

Kopernika 1
W budynkach tzw. Collegium Novum, 
kompleksu pojezuickiego, funkcjonuje 
obecnie I LO im. Bolesława Chrobrego, 
szkoła o tradycjach sięgających XVII w. 
Setki absolwentów szkoły poświęciło 
swoje życie w imię Niepodległości 
Rzeczypospolitej. I LO jest swoistym 
miejscem pamięci o tych ludziach, o czym 
można przekonać się naocznie zwiedzając 
I piętro szkoły z licznymi tablicami 
przypominającymi o poległych patriotach.

Wh''iilhv<!

3. Grób Nieznanego Żołnierza - plac Tadeusza Kościuszki
Obelisk powstał po I Wojnie Światowej, ale został usunięty przez 
władze komunistyczne w latach sześćdziesiątych XX w. Dzisiejszy 
pomnik został przywrócony na to samo miejsce w 1991 r. z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Płytę 
główną pomnika zdobi orzeł wraz ze zniczem w kształcie Krzyża 
Orderu Virtuti Militari. Obecny Grób stanowi zmodyfikowaną kopię 
pomnika przedwojennego.

4. Tablica pamięci generała Stefana „Grota” Roweckiego - 
ulica J. Słowackiego 1

Jednym z powodów dumy piotrkowian jest fakt, iż to właśnie 
w naszym mieście urodził się dowódca największej armii 
partyzanckiej okupowanej Europy, zbrojnego ramienia Polskiego 
Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, Armii Krajowej. 
Stefan „Grot” Rowecki swoją młodość spędził w Piotrkowie 
Trybunalskim, konkretnie w kamienicy przy ul. Juliusza Słowackiego 
1, gdzie w 1981 r. wmurowana została pamiątkowa tablica 
przypominająca sylwetkę polskiego dowódcy. Drugim miejscem 
pamięci związanym z generałem jest jego pomnik znajdujący się 
przed budynkiem Domu Rzemiosła (dzisiejszy MOK) przy Alei 3 Maja 
12, odsłonięty w 1995 r.

5. Pomnik Katyński - plac Tadeusza Kościuszki
Pomnik usytuowany jest obok zespołu klasztornego oo. 
Bernardynów. Zasadnicza część pomnika to kamień z przylegającym 
do niego z boku płaskim, prostym metalowym krzyżem. Z boku, na 
dwóch schodkowo ułożonych pod kątem płytach, umieszczono 
tabliczki z nazwiskami ofiar pochodzących z Piotrkowa 
Trybunalskiego i najbliższej okolicy. W ścianę pomnika wbudowana 
jest przeszklona wnęka, w której znajdująsię urny z ziemiąz miejsc 
kaźni Narodu Polskiego (Ostaszków, Katyń, Kozielsk).

6. Sala Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej - ul. J. Słowackiego 2

Sala Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Łódź im. mjr Gaja znajduje się 
w pomieszczeniach udostępnionych przez 
klasztor oo. Bernardynów. Powstała 
w 1982 r. Można tu zobaczyć setki pamiątek 
dotyczących walk największej podziemnej 
armii okupowanej Europy. Sala pamięci 
dostępna jest do zwiedzania w niedziele 
iświętawgodz. 11-13.

7. Klasztor oo. Bernardynów - ul. J.
Słowackiego 2

Krużganki klasztoru oo. Bernardynów to swoiste muzeum historii 
udziału piotrkowian w różnorodnych polskich powstaniach i ruchach 
narodowowyzwoleńczych. Stało się tak ze względu na rolę jaką 
klasztor ten odegrał m.in. w organizacji lokalnych struktur Powstania 
Styczniowego, o czym można przeczytać w południowych 
krużgankach. To tutaj też obchodzono 
w latach I Wojny Światowej święto 
Konstytucji 3 maja, o czym informuje 
tablica na północnej ścianie kompleksu 
klasztornego.

Grób Nieznanego Żołnierza

8. Sala Tradycji Sądownictwa im. 
Stanisława Srzednickiego - 

budynek Sądu Okręgowego, ul.
Słowackiego 5

Małe muzeum dotyczące historii 
sądownictwa polskiego, poświęcone 
pamięci Stanisława Srzednickiego, 
pierwszego w historii II Rzeczypospolitej prezesa polskiego Sądu 
Najwyższego. Kontakt do zamówienia zwiedzania: Punkt 
Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym, nr 
tel.44 64941 70.

9. Siedziba UB i SB-ul. H. Sienkiewicza 10/12
W budynku tym znajdowała się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa 
w latach 1945-1956, następnie Służby Bezpieczeństwa. To tutaj 
żołnierze Podziemia Niepodległościowego byli katowani przez 
przedstawicieli władz komunistycznych, 
a wielu z nich znalazło w tym budynku 
swój koniec. Przy tej samej ulicy pod nr 3 
znajduje się miejsce pamięci o żołnierzu 
Armii Krajowej Marianie Królu, który 
w lutym 1944 stoczył tam samotną walkę 
z niemieckim okupantem.

10. Tablica 25 pułku piechoty w 
kościele św. Jacka i Doroty - ul.

Wojska Polskiego 35
W kruchcie byłego klasztoru oo. 
Dominikanów znajduje się pamiątka 25 
Pułku Piechoty WP, który przez cały okres 
międzywojenny związany był 
z Piotrkowem Trybunalskim. W 1925 r. 
tablicę ufundowali oficerowie i żołnierze 
25 PP. Obok znajduje się tablica żołnierzy piotrkowian poległych na 
frontach wojen o Niepodległość w latach 1914-1921.

11. Cmentarz Wojenny-ulica Partyzantów 1
Na cmentarzu wojennym znajduje się blisko pięćset kwater 
żołnierzy, którzy polegli m.in. podczas obrony Piotrkowa 
Trybunalskiegow 1939 roku, służącychw 19 Dywizji Piechoty armii 
„Prusy”. Na cmentarzu znajdująsię tablice poświęcone pamięci 
żołnierzy 25 Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowskiej, groby 

wojskowych zmarłych od ran 
w szpitalu św. Trójcy, poległych 
w walkach z Ukraińską Armią 
Powstańczą oraz zbiorowe mogiły 
żołnierzy I Wojny Światowej.

12. Pomnik Wincentego Witosa - 
skwer u zbiegu ulicJ.

Piłsudskiego i A. Próchnika
Pomnik przypomina o jednej 
z najwybitniejszych postaci polskiego 
ruchu ludowego, trzykrotnym 

premierze II Rzeczpospolitej Polskiej, szefie Rządu Obrony 
Narodowej w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. W Piotrkowie 
Trybunalskim i okolicach Wincenty Witos ukrywał się w okresie 
okupacji niemieckiej od jesieni 1944 r. do wiosny 1945 r., spędzając 
tutaj ostatniąw swoim życiu wigilię.

13. Pomnik Żołnierzy Wyklętych - Rondo Żołnierzy Wyklętych

Pomnik znajduje się obok Parku im. Józefa Poniatowskiego, 
miejscu gdzie zainstalowano w patriotycznym geście lokalnej 
społeczności, w czasie I Wojny Światowej oraz okresie 

międzywojennym, cokoły poświęcone 
Tadeuszowi Kościuszce oraz Henrykowi 
Sienkiewiczowi. Powstał w 2006 roku, 
dedykowany jest członkom Armii 
Krajowej, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego oraz Narodowych Sił 
Zbrojnych walczącym o wolną Polskę 
wiatach 1944-1956.

NIEPOmLEGEOSCI

14. Pomnik Legionów Polskich - róg 
ulic J. Piłsudskiego oraz H.

Sienkiewicza
Powstały w 1999 r. pomnik Legionów 
Polskich przypomina o miejscu, gdzie 
znajdowała się kamienica w której swoją 

siedzibę miał Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu 
Narodowego z Władysławem Sikorskim na czele, odpowiedzialny 
za werbunek ochotników do Legionów Polskich w czasie I Wojny 
Światowej. Tutaj swojąsiedzibę miała również Komenda Legionów 
Polskich. To w naszym mieście oraz pobliskich miejscowościach 
(Radomsko, Rozprza, Lochyńsko, Kamieńsk, Milejów) formowano 
pułki i szwadrony III Brygady Legionów Polskich.

15. Muzeum w Polichnie - Polichno 121 A, 97-320 Wolbórz
Funkcjonujący od 1968 r. oddział Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim. Znajdująsię w nim ekspozycje stałe nawiązujące do 
historii Polski w okresie II Wojny Światowej oraz Podziemia 
Niepodległościowego po 1945 r. - „Walka o Rzeczpospolitąw latach 
1939 - 1956” i „Meandry historii - z prądem czy pod prąd? Historia 
wskaże Ci drogę.”

Sala Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

W 2018 r. obchodzimy hucznie setną rocznicę 
odzyskania Niepodległości. W niniejszym materiale 
przedstawiamy sylwetki kilkudziesięciu osób związanych 
z Piotrkowem Trybunalskim, które odegrały ogromnąrolę 
w historii naszego kraju wiatach 1914 - 1956 r. Biogramy 
zostały uzupełnione trasąpiotrkowskich miejsc pamięci.

www.piotrkow.pl

http://www.piotrkow.pl

