
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
u ul.Narutowicza 44. - zabytkowa 
kapliczka, dawnej Św.Mojżesza, obecnie 
Św.Floriana (obie figurki wewnątrz). 
Istniejąca współcześnie pochodzi z końca 
XVIII wieku, wybudowana na miejscu 
starszej (prawdopodobnie z wieku XVI). 
Zlokalizowana została przy tak zwanym 
Trakcie Rokszyckim, na terenie cmentarza 
innowierców, którzy zmarli podczas pobytu 
w Piotrkowie (w tamtych czasach miasto 
posiadało tylko cmentarze katolickie).

Pierwotnie kapliczka miała o jedną 
kondygnację więcej i znajdowała się w miej
scu przebiegu południowej jezdni 
al.Mikołaja Kopernika. Kapliczkę przenie
siono do obecnej lokalizacji w roku 1979.

u ul.Batorego 4. - zabytkowa kapliczka, 
wokół której - według tradycji - pochowani 
zostali żołnierze armii Karola Gustawa V, 
polegli podczas zdobywania Piotrkowa 
przez Szwedów w kwietniu 1657 roku, oraz 
w maju tego samego roku, kiedy miasto 
zostało odbite przez Stefana Czarnie
ckiego. Dla odstraszenia heretyckich 
duchów, mieszkańcy Piotrkowa umieścili 
w kapliczce figurkę Matki Boskiej.

El ul.Reymonta 7. - kapliczka 
postawiona w 1860 roku w miejscu 
zlikwidowanego cmentarza ewangelic
kiego. Cmentarz ten funkcjonował tu 
w latach 1702-1860, przy dawnej ulicy 
Wrocławskie Przedmieście (inna nazwa 
ulica Kosa). We wnętrzu kapliczki obrazek 
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurki 
aniołków.

U ul.Krakowskie Przedmieście 31. - 
kapliczka słupowa przy kościółku 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
(fundacja Jana Kmity z Wiśnicza z 1373 
roku, zatwierdzona w 1392 roku przez 
królową Jadwigę). Współczesna forma - 
pochodząca z XVIII - po wielokrotnych 
przebudowach przedstawia postać Matki 
Boskiej Anielskiej.
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u ul.Krakowskie Przedmieście 43. - 
kapliczka murowana z obrazkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Kapliczkę 
wybudowano w 1939 roku w miejscu, gdzie 
we wrześniu tego roku pochowano kilku 
ostatnich obrońców Piotrkowa. Ciała 
poległych ekshumowano w listopadzie 
1939 roku i przeniesiono na cmentarz 
wojenny.

7. ul.Zalesicka 35. (róg ul.Grabskiej)

Ki ul.Jerozolimska 3. - kapliczka Matki 
Boskiej Niepokalanego Poczęcia, zawie
rająca we wnętrzu figurkę św. Jana 
Nepomucena. Postawiona w końcu XIX wieku 
na skrzyżowaniu traktu śląskiego z sulejo
wskim na terenie posesji ul.Sulejowska 1. 
W roku 1979 przeniesiona na zajmowaną 
obecnie lokalizację. W dniu 9 sierpnia 1960 
roku pod tą kapliczką zginęli dwaj funkcjo
nariusze Komendy Ruchu drogowego Milicji 
Obywatelskiej, zastrzeleni przez bandytę 
Lecha (jeden z zastrzelonych - Leopold 
Kaniewski - został pochowany na nowym 
cmentarzu w Piotrkowie).

U ul.Krakowskie Przedmieście 61. - 

podwójny metalowy krzyż na kamiennej 
podmurówce, wystawiony w 1873 roku przy 
trakcie częstochowskim dla odstraszenia 
zarazy, która panowała w okolicy. Od tego 
roku do wybuchu II Wojny Światowej było to 
miejsce pożegnań i powitań pielgrzymek 
jasnogórskich z Piotrkowa. Obecny wygląd 
zawdzięcza przeprowadzonej w roku 1982 
renowacji.

M ul.Zalesicka 35. (róg ul.Grabskiej) - 
kapliczka słupowa o wysokości ok. 6 m. 
z podstawą i okrągłym korpusem, 
ozdobionym kwadratowym gzymsem. 
Na kolumnie umieszczona jest kwadratowa 
nadbudowa wysokości 1 m. z blendami, 
ozdobnym okapem i daszkiem z dachówki 
zwieńczonym krzyżem. Według przekazów 
kapliczka ter od XIII do XIX wieku, stojąc 
przy jednym z głównych traktów 
królewskich, który łączył Piotrków 
z Krakowem, oznaczała granicę pomiędzy 
posiadłościami Starostów Piotrkowskich 
i zakonu 00 Norbertanów z Witowa, 
Wielokrotnie przebudowywana (ostatnio 
w latach 80-tych XIX w.) od początku XIX 
wieku traktowana jako „choleryczna” to jest 
chroniącą miasto orzed zaraza.

aresztowany, a po kilku dniach wniósł skargę 
na prokuratora do Sądu Gubemialnego. 
Sprawę przegrał, lecz jako obywatel Pros 
poskarżył się ambasadorowi w Warszawie. 
Tym razem sprawa trafiła do Cesarskiego 
Sądu Apelacyjnego w Petersburgu i wtedy 
prokurator zgodził się na zapłatę 
odszkodowania. Piotrkowianie wykorzystali 
sytuację i przy okazji naprawy ogrodzenia, 
wykonali - według projektu inżyniera 
architekta Ignacego Markiewicza - stojącą do 
dziś, monumentalną neogotycką kapliczkę 
zfigurąJezusa Chrystusa wewnątrz.

Uh ul.Krzywa 14. - zabytkowa kapliczka 
postawiona na dawnym cmentarzu żołnierzy 
szwedzkich armii gen. Burharda Millera, 
poległych w listopadzie 1655 roku podczas 
oblężenia Piotrkowa i w maju 1656 roku 
podczas odbicia miasta z rąk szwedzkich 
przez Wojewodę Sieradzkiego Jana 
Koniecpolskiego. Starą XVII-wieczną 
kapliczkę przebudował w XIX wieku Piotr 
Seweryn Różyński herbu Ogończyk.

Ul ul.Wolborska (w lesie wolborskim) - 
kapliczka Św. Jana dwukondygnacyjna, 
murowana w kształcie półwalca z kopułą 
zwieńczoną krzyżem, z metalowym ogro
dzeniem. Wewnątrz obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej i piterek z wizerunkiem 
Św. Jana Chrzciciela. Postawiona przy źró
dełku, w którym według ludowej tradycji 
wXVIII i XIX wieku pielgrzymi obmywali nogi.

Kil ul.Wiślana 35. - metalowy krzyż 

z wiszącą na nim kapliczką z figurką Matki 
Boskiej Niepokalanego Poczęcia, przenie
siona w 1990 roku z rozwidlenia ulic 
Przedborskiej, Zalesickiej i Świerczowskiej 
w związku z przebudowąskrzyżowania.

UU ul.Wierzejska 3. - kapliczka w kształcie 
ostrosłupa z dużym krzyżem w zwieńczeniu, 
wewnątrz obrazek Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Postawiona w 1900 roku w rozwi
dleniu dawnego Traktu Wolborskiego 
(Wolborskie Przedmieście) i Drogi Kolskiej 
na posesji ul.Wolborska 1 i Wierzejska 2. 
Odnowiona i przeniesiona w obecne miejsce 
_wroku199p.

ul.Cmentarna 17. - murowana 
kapliczka z figurką Matki Boskiej Bolesnej, 
z rosnącymi po bokach dwoma świerkami, 
wystawiona w 1918 roku przez rodziny 
Falkowskich i Krysiaków ku czci poległych 
w czasie I Wojny Światowej braci Falko
wskich: Czesław lat 22, legionista zginął 
9 czerwca 1915 pod Sandomierzem 
i Klemens lat 18, ułan zginął 7 lipca 1916 pod 
Trojanówkąna Wołyniu.

Ul ul.Cała 2. (róg uLŁódzkiej) - kapliczka 
słupowa, o wysokości ok. 4 m., z kwadrato
wym cokołem. We wnętrzu od strony 
południowej w I kondygnacji obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej i popiersie Jana 
Pawła II; w II kondygnacji figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej. Ostatnia, liii 
kondygnacja zamurowana, z zaznaczonymi 
farbą blendami. Daszek z dachówki 
z metalowym krzyżykiem. Postawiona przez 
właścicieli młyna w Daszówce w początkach 
XIX wieku.

Boskiej Niepokalanie Poczętej. Od wschodu, 
we wnęce, w centralnej części słupa obrazek 
Św. Agnieszki Panny Męczennicy. Według 
niektórych źródeł obrazek ten, to podobizna 
Św. Jadwigi Królowej Polski. Kapliczka 
wybudowana w XVIII wieku przez rodzinę 
Wężyków, a w połowie XIX wieku 
przebudowana przez Jeziorańskich. Wyty
czała drogę dojazdowądo zamku w Bykach.
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PIOTRKOWSKIE KAPLICZKI

Uj ul.Wojska Polskiego 41/43. - 
kapliczka narożna - w pierwotnej wersji 
niewielka postawiona w 1860 roku dla 
oznaczenia drogi do cmentarzy. Historia 
istniejącej obecnie budowli rozpoczęła się 
w 1882 roku, podczas przebudowy 
ogrodzenie ogrodu Braulińskiego i Spana. 
W trakcie prac, pies przechodzącego obok 
prokuratora popsuł świeżo wykonane 
ogrodzenie. Zdenerwowany tym faktem, 
pracujący tam murarz Sokół uderzył go kijem.

UJ ul.Jerozolimska 128. - murowana 
kapliczka z obrazem Matki Boskiej Serce 
Jezusa fundacji Adama i Wiktora Kowalskich 
z 1897 roku.

Uh ul.Jerozolimska 76/78. - kapliczka 
drewniana z porcelanową figurką Matki 
Boskiej Łaskawej postawiona w 1999 roku.

IŁJ ul.Belzacka 183. (róg ul.Dworskiej) - 
zabudowana kapliczka kwadratowa 
wysokości ok. 2 m., kryta dachówką 
zacementowaną z metalowym krzyżem. 
We wnętrzu pięć obrazów Matki Bożej w typie 
częstochowskim, obraz Serca Jezusa i figur
ka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 
Obecna wybudowana na fundamentach 
starszej w 1912 roku przez ówczesnego 
właściciela folwarku Belzatka Karola 
Czajkowskiego.
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Kapliczka - niewielka budowla kultowa, wznoszona 
przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, 
dziękczynnych, obrzędowych itp. W najprostszej postaci 
drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą - świątkiem 
Jezusa, Matki Bożej lub świętego, zawieszona 
na drzewie lub słupie. W postaci rozbudowanej 
niewielka forma architektoniczna drewniana lub 
murowana. (Wikipedia)

UU ul.Kasztelańska 1. (róg uLŁódzkiej) - 
kwadratowy słup wysokości 4 m. z podstawą. 
W górnej części kapliczki, umieszczony 
centralnie w prześwicie kamienny krzyż 
z Chrystusem zwrócony na wschód, od pół
nocy i południa figurki Matki Boskiej 
Różańcowej, od zachodu figurka Matki

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ www.cit.piotrkow.pl 

ui.Zamurowa 11 - tei. (+48) 44 732 60 50, (+48) 44 732 60 49 

czynne: maj - wrzesie : poniedziałek - sobota 9:30-17:30, niedziela 10-15; 

pa dziernik - kwiecie : poniedziałek - pi tek 8-16, sobota, niedziela: nieczynne

MUZEUM www.muzeumpiotrkow.pl

pl.Zamkowy 4 - tel.: (+48) 44 646 52 72, (+48) 44 646 43 55; czynne: wtorek, pi tek - 10-17, 

roda, czwartek, niedziela - 10-15, sobota - 10-16, w poniedziałki i dni po wi teczne nieczynne

AEROKLUB ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ (STREFA ZRZUTU) www.azp.com.pl(www.pete.pl)

ul.Przemysłowa 48 - tel. (+48) 44 647 74 73

O RODEK DZIAŁA ARTYSTYCZNYCH www.odaart.pl
ul.D browskiego 5 - tel.: (+48) 44 733 93 88; ul.Sieradzka 8 - tel.: (+48) 44 649 52 64
czynne: wtorek-sobota 11-18, niedziela i wi ta 14-18

MIEJSKI O RODEK KULTURY www.mok.piotrkow.pl

Al.3 Maja 12 - tel. (+48) 44 732 52 37, (+48) 44 732 52 49

O RODEK SPORTU i REKREACJI www.orispt.pl
KRYTE PŁYWALNIE ul.Belzacka 106 - tel.: (+48) 44 732 68 17; m.ProcinŁ. 8/12 - tel.: (+48) 44 732 37 34

KORTY TENISOWE ul.Belzacka 108/110 - tel. (+48) 44 732 70 86

PTTK o/im. M.RAWITY-WITANOWSKIEGO www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl

pl. Czarnieckiego 10 - tel. (+48) 44 732 36 6319. ul.Belzacka 183. (róg ul.Dworskiej)

I 19. ul.Belzacka 183. (róg ul.Dworskiej)

17. ul.Cała 2. (róg ul.Łódzkiej)

I 18. ul.Kasztelanska 1. (róg ul.Łódzkiej)

16. ul.Jerozolimska128.

1 HI 11 111 itd

I 13. ul.Cmentarna 17.

I 14. ul.Krzywa 14.

11. ul.Wolborska (w losie wolborskim)

I 10. ul.Wierzejska 3.

| 5. ul.Krakowskie Przedmieście 43.

| 14. ul.Krzywa 14.
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http://www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl

