
PIOTRKÓW W DOBIE HOŁDÓW KRZYŻACKICH 
W wiek XV Piotrków, miasto będące od ponad stu lat gospodarzem wieców książęcych, 

zjazdów możnowładczych i sądów ziemskich, wkraczało mocno uszczuplone przez tragiczny 

w swych skutkach pożar, datowany na ok. 1400 r. Klęska ta doprowadziła do zniszczenia nie 

tylko zabudowy, ale też murów miejskich budowanych za panowania ostatnich Piastów. 

Pożar strawił także pierwsze dokumenty miejskie, m.in. te związane z lokacją i nadaniem 

praw (najprawdopodobniej przez Władysława Łokietka). Potwierdzenie dawnych 

przywilejów i nadanie mieszkańcom Piotrkowa prawa magdeburskiego nastąpiło w roku 1404 

i było zasługą Władysława Jagiełły. Podobnie zresztą jak odbudowa miasta, łączona również 

z królową Jadwiga. Założyciel nowej dynastii panującej w Polsce bywał w mieście nad 

Strawą dosyć często – m.in. w 1388 r., kiedy potwierdził w obecności wszystkich stanów 

wyższych przywileje nadawane przez poprzednich królów oraz w latach 1398-1399. 

Piotrków był też jednym z ulubionych miast drugiego wybitnego polskiego władcy z 

XV wieku, czyli Kazimierza Jagiellończyka. Zwoływał on conventio generalis do grodu nad 

Strawą praktycznie rokrocznie, szczególnie w trudnym okresie wojny trzynastoletniej 

(wzmianki o tego typu zjazdach pochodzą z lat 1451, 1455-1460, 1462 oraz 1466). Wzorem 

swojego ojca Kazimierz potwierdził właśnie w Piotrkowie dotychczasowe królewskie 

przywileje szlacheckie – w 1453 r. podczas zjazdu określanego mianem parlamentum 

generale. Zgodnie z badaniami części polskich historyków, z prof. Wacławem Uruszczakiem 

na czele, to także Kazimierzowi Jagiellończykowi zawdzięczamy pierwszy zjazd 

możnowładztwa i szlachty, który możemy uznać za dwuizbowy sejm – w październiku 1468 

r. w Piotrkowie. Powołują się oni na fakt występowania w źródłach (Jan Długosz, Marcin 

Bielski, Marcin Kromer) wzmianki o obecności podczas tego zjazdu posłów wybranych na 

sejmikach ziemskich. 

To również w XV w. zaczęła się kariera Piotrkowa jako gospodarza zjazdów o nieco 

innym charakterze, mianowicie synodów kościelnych. W 1435 r. Zbigniew Oleśnicki zwołał 

do tutejszej Fary, kościoła pw. św. Jakuba, zjazd duchowieństwa, podczas którego uznano za 

słuszne prawa do tronu Władysława Warneńczyka. Kolejne zgromadzenia, noszące już 

charakter pełnoprawnych synodów kościelnych datujemy na lata 1456, 1485 oraz 1494 

(tradycja ta została podtrzymana aż do pierwszej połowy XVII w.). 

Znaczeniu politycznemu miasta nie ustępował jego wzrost gospodarczy. Dowodem na 

to niech będą chociażby przywileje Kazimierza Jagiellończyka dla tutejszych cechów 

rzemieślniczych, a także potwierdzenie praw piotrkowskiej konfraterni kupieckiej z 1487 r. 



Nie ulega też wątpliwości, że wieki XV i XVI to okres największego znaczenia Piotrkowa, 

które rangą swą mogło równać się z Krakowem czy Wilnem. 

 
 


