
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
□ zabudowania dworca 
KOLEI WARSZAWSKO- 
WIEDEŃSKIEJ. Linia kolejowa otwarta 
w październiku 1846 r. Pierwotny 
budynek dworca rozbudowany w 1873 r., 
a zadaszenie peronu w 1894 r.

WIEŻA CIŚNIEN (neoklasycyzm)(neoklasycyzm)

□ kamienica mieszczańska 
„U BONY” z XVI wieku, renesansowa, 
barokizowana z późnogotyckimi 
podziemiami.

□ dawny dom rzemiosła 
(neobarok) zbudowany według projektu 
Feliksa Nowickiego w latach 1912-13. 
Obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

PIOTRKÓW 
WBUMALSKI
SZLAK ZABYTKÓW

według projektu Władysława Leszka 
Horodeckiego. Budowana w latach 
1925-26 przez amerykańską Spółkę 
Ulen & Company.
□ HALA TARGOWA (neoklasycyzm) 

według projeku Władysława Leszka 
Horodeckiego, budowana w latach
1925-27 przez amerykańską Spółkę 
Ulen & Company.

□ pałac RUDOWSKICH - 
zbudowany w stylu eklektycznym 
w 1899 r. Obecnie siedziba Państwowej 
Szkoły Muzycznej liii stopnia.

□ kościół p.w. nawiedzenia 
NAJŚW. MARII PANNY fundowany 
w 1373 roku przez starostę sieradzkiego 
Jaśka Kmitę. Pierwotnie gotycki, 
przebudowany około 1900 r. Cmentarz 
przykościelny służył od 1392 r. do końca 
XIX wieku. Tu chowano m.in. żołnierzy 
i skazańcówTrybunału Koronnego.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
TRYBUNALSKIEJ, kościół pw. św. 
Franciszka Ksawerego i klasztor 
oo. Jezuitów (styl barokowy) budowany 
według projektu J.Delmarsa w latach 
1701-1727. Polichromia z I poł. XVIII 
wieku. Po kasacie zakonu przejęty przez 
oo. Pijarów (do 1864 r.). Obok fragment 
murów miejskich budowanych w II poł. 
XlVipocz. XV wieku.
□ DAWNE KOLEGIUM JEZUITÓW 
i PIJARÓW - COLLEGIUM N0VUM 
budowane w latach 1754-1803. Obecnie 
siedziba ILO im. Bolesława Chrobrego - 
najstarsza szkoła średnia w regionie.

EE DAWNA plebania kościoła 
FARNEGO (póżnobarokowa) budowana 
w 1754 r. Do 1792 r. siedziba 
Prezydentów Trybunału Koronnego, 
w latach 1813-1816 szkoła prowadzona 
przez Pijarów, w czasie Powstania 
Listopadowego szpital wojsk polskich.

EE KAMIENICA MIESZCZAŃSKA z II 
poł. XVIII wieku należąca do rodziny 
Grabowskich - prawosławnych Greków. 
Na przełomie XVIII i XIX wieku mieściła 
się tutaj pierwsza w Piotrkowie 
prawosławna kaplica pw. Wszystkich 
Świętych. Obecnie siedziba PTTK, 
oddział im. M. Rawity-Wilanowskiego.

E£j ZAMEK KRÓLEWSKI budowany 
w latach 1511-19 przez królewskiego 
muratora Benedykta Sandomierzanina. 
Wzniesiony z polecenia króla Zygmunta I 
Starego jako rezydencja ostatnich 
Jagiellonów na okres zjazdów 
sejmowych w Piotrkowie do 1567 roku. 
Od roku 1918 siedziba Muzeum.

EZJwiELKA SYNAGOGA budowana 

w latach 1793-95 z fundacji Mojżesz 
Kocyna przez arch. Dawida Friedlan- 
dera. Obok Bet-Hamidrasz - szkoła ży
dowska budowana w 1765 r. z fundacji 
Hersza Piotrkowera. Miejsce marty
rologii ludności żydowskiej w okresie 
II wojny światowej. Odbudowana ze 
zniszczeń wojennych, od 1968 roku 
siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Obok teren pierwszego cmentarza 
żydowskiego użytkowanego od 1680 r. 
do końcaXVIII wieku.

G.Dawny Dom Rzamiosła

EE KOŚCIÓŁ FARNY PW. ŚW. 
JAKUBA z fragmentem murów 
miejskich (styl gotycki), koniec XIV 
wieku, rozbudowany w XV i XVI wieku. 
Barokowe kaplice z wieku XVII. Tradycja 
wiąże budowę kościoła z panowaniem 
Kazimierza Wielkiego. Dzwonnica 
z pocz. XV wieku. Obok fragment murów 
miejskich budowanych w II poł. XIV 
i pocz. XV wieku.

£E CMENTARZ ŻYDOWSKI założony 
po 1792 roku - jeden z największych 
i najlepiej zachowanych w województwie 
łódzkim.
CE CMENTARZ WOJENNY założony 
w okresie I wojny światowej. Groby 
żołnierzy austriackich, rosyjskich, 
żołnierzy Legionów Polskich, Wojska 
Polskiego oraz partyzantów z okresu 
II wojny światowej.
£EZESPÓŁ STARYCH CMEN
TARZY: stary katolicki, prawosławny 
i ewangelicki. Katolicki i prawosławny 
powstałe po 1830 r. Cmentarz 
ewangelicki przeniesiony tutaj w roku 
1873. Naprzeciw cmentarza ewangeli
ckiego w końcu XIX wieku założony 
został nowy cmentarz katolicki.

Z.Wieza ciśnień

8.Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej

lO.Kościół Farny pw. św. Jakuba

9.Dawne Kolegium Jezuitów i Pijarów

13.Zamek Królewski - Muzeum

U.Wielka Synagoga

13.Zamek Królewski - Muzeum


