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Zygmunt Stary

 Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 r. w Kozienicach, zmarł 1 kwiet-
nia 1548 r. w Krakowie. Był najmłodszym (ósmym) synem króla Kazimierza Jagiel-
lończyka i Elżbiety Rakuszanki. Od 1506 r. król polski i wielki książę litewski. 
        Pierwszą żoną Zygmunta została córka węgierskiego magnata Jana Zapolyi, Bar-
bara. Po krótkim, bo trwającym jedynie trzy lat (1512-1515) małżeństwie, owdowiały 
król ponownie w stąpił w związek małżeński. W 1518 r. poślubił włoską księżniczkę 
Bonę Sforza, córkę księcia mediolańskiego Giangaleazzo’ego Sforzy.
        Z pierwszego małżeństwa przyszły na świat córki: Jadwiga (1513-1573) oraz 
zmarła w wieku pięciu lat Anna (1515-1520). O wiele liczniejsze było potomstwo 
Zygmunta z Boną. Królowa powiła sześcioro dzieci – córki: Izabelę (1519-1559), 
Zofię (1522-1575), Annę (1523-1596) i Katarzynę (1526-1583) i dwóch synów: 
przyszłego króla Zygmunta Augusta (1520-1572) oraz zmarłego tuż po urodzeniu 
Olbrachta (1527).
        Zygmunt miał też dzieci pozamałżeńskie (tzw. naturalne), urodzone ze związku 
z Katarzyną Telniczanką. Były to córki Regina i Katarzyna oraz syn Jan z Książąt 
Litewskich (1499-1538), biskup wileński, a następnie poznański.
        Przyszłego króla wychowywał i nauczał Jan Długosz, wielki uczony końca śre-
dniowiecza i początków renesansu. Zygmunt nie był początkowo brany pod uwagę 
jako pretendent do tronu polskiego – miał licznych starszych braci. Po zakończe-
niu edukacji udał się na dwór najstarszego z nich Władysława Jagiellończyka, króla 
Czech i Węgier. Spędził na nim trzy lata (1498-1501). W 1499 r. Władysław (jako król 
czeski) nadał bratu śląskie księstwo głogowskie, a następnie (w 1501 r.) opawskie. Od 
1504 r. Zygmunt pełnił obowiązki namiestnika czeskiego Śląska i Łużyc. Rządy ślą-
skie przygotowały Zygmunta do późniejszego sprawowania władzy nad organizmem 
o wiele potężniejszym – nad państwem polsko-litewskim. 
     Władzę nad Koroną i Wielkim Księstwem Zygmunt objął tuż przed ukończeniem 
czterdziestu lat, po niespodziewanej śmierci króla Aleksandra Jagiellończyka. Koro-
nacja królewska miała miejsce w krakowskiej katedrze 20 stycznia 1507 r. Rozpoczę-
ła ona trwające czterdzieści jeden lat panowanie.
 Zygmunt prowadził rozważną politykę zagraniczną, unikając jednoczesnej 
walki z wieloma wrogami. Mimo nacisków ze strony Habsburgów, Zygmunt nie dał 
się wciągnąć w wojnę z Turcją, a w stosunkach z cesarstwem dążył do utrzymania 
równowagi politycznej. W latach 1512-22 prowadził siłami litewskimi wspomaga-
nymi przez polskie, wojnę z Moskwą, która (pomimo zwycięstwa w bitwie pod Or-
szą) zakończyła się utratą Smoleńska. Ważną rolę w polityce zagranicznej odgrywała 
groźba sojuszu habsbursko – moskiewskiego. W obliczu groźby porozumienia dwóch 
potężnych sąsiadów w 1515 r. Zygmunt zdecydował się na zawarcie w Wiedniu pro-
blematycznego układu z cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem.
 Więcej sukcesów odniósł Zygmunt na polu polityki wobec lenników Korony
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– Państwa Zakonnego i Mazowsza. Po zwycięskiej wojnie z Zakonem w latach 1519-
21, ostatni wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzollern, złożył w 1525 r. królowi 
hołd. Natomiast w 1526 r., po wygaśnięciu linii Piastów mazowieckich, Mazowsze 
zostało ostatecznie wcielone do Polski. 
             W sprawach wewnętrznych Zygmunt Stary starał się wzmocnić władzę królew-
ską, w oparciu o niektóre ugrupowania magnackie i przy niemałym udziale królowej 
Bony. Symbolem tej polityki była elekcja i koronacja królewicza Zygmunta Augusta 
na wielkiego księcia litewskiego (w 1522 r.) i króla Polski (w 1529 r.) jeszcze za życia 
ojca. Polityka ta spotkała się z ostrym sprzeciwem szlachty. Stąd podjęta w 1537 r. 
przez szlachtę nieudana próba rokoszu (buntu) pod Lwowem (tzw. wojna kokosza). 
W wyniku układu krakowskiego Albrecht Hohenzollern, już jako książę świeckiego 
państwa niemieckiego w Prusach, ustanowił w Księstwie Pruskim luteranizm religią 
państwową. Zygmunt Stary w sprawach religijnych kierował się, mimo wydawania 
szeregu antyreformatorskich edyktów (tworzonych na użytek Rzymu), daleko posu-
niętą tolerancją. Na jego dworze przebywali obok siebie i pracowali dla króla katoli-
cy, protestanci i prawosławni. 
 Mimo rozgrywek stronnictw Zygmunt potrafił dokonać szeregu reform, które 
m.in. poprawiły stan skarbu królewskiego. Król zorganizował obronę potoczną. Były 
to niewielkie, ale doborowe oddziały stałego wojska, strzegące południowej flanki 
państwa Jagiellonów przed najazdami tatarskimi i tureckimi. 
            Ostatnie lata panowania Zygmunta upłynęły pod znakiem coraz bardziej za-
ostrzającego się konfliktu pomiędzy magnaterią a średnią i drobną szlachtą (tzw. ruch 
egzekucji praw i dóbr) oraz rujnujących pozycję monarchii działań Zygmunta Augu-
sta (romans i małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną). 
   Panowanie Zygmunta Starego zapisało się jednak przede wszystkim w pa-
mięci potomnych i polskiej tradycji historycznej jako początek „złotego wieku”. To 
czasy wspaniałego rozkwitu nauki i literatury. W czasach Zygmunta Starego dzia-
łał Mikołaj Kopernik i szereg innych uczonych związanych z Akademią Krakowską. 
Podwaliny pod współczesny język polski kładą swoją twórczością tacy pisarze i po-
eci jak Biernat z Lublina, a przede wszystkim Mikołaj Rej. Na dworze królewskim 
działają humaniści - Marcin Kromer, Andrzej Krzycki, oraz dyplomaci – m.in. Jan 
Dantyszek. Symbolem nowej epoki jest wzniesiona kosztem i staraniem Zygmunta 
Starego Kaplica Zygmuntowska przy katedrze wawelskiej oraz renesansowa przebu-
dowa zamku krakowskiego.
 Historycy nie są zgodni co do oceny panowania Zygmunta I Starego. Podkre-
ślając osobiste przymioty monarchy – uczciwość, niechęć do niepotrzebnego rozlewu 
krwi, prawość i szlachetność – zwracają uwagę, że zalety te nie zawsze były przydat-
ne władcy. Hołd pruski w konsekwencji doprowadził do powstania kilka stuleci póź-
niej niezwykle ekspansywnego Królestwa Prus, które walnie przyczyniło się upadku 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podobnie układ wiedeński z Habsburgami pozwolił 
im odebrać Jagiellonom trony Czech i Węgier.
 Obrońcy króla zwracają natomiast uwagę, że łatwo krytykować te decyzje 
dysponując wiedzą o ich dalekosiężnych konsekwencjach. 
 Panowanie Zygmunta Starego to okres rozkwitu Piotrkowa. Można powie-



dzieć, że żaden z jego poprzedników i następców nie zrobił tak wiele dla tego mia-
sta.
 Przyszły król Zygmunt I zwany Starym (przydomek ten pojawił się dopiero po 
królewskiej koronacji jego syna i imiennika Zygmunta Augusta) z pewnością bywał 
w Piotrkowie jeszcze za życia swojego ojca, Kazimierza Jagiellończyka. Zwyczajem 
przyjętym w rodzie jagiellońskim było, że w wieku 10–12 lat królewskie dzieci za-
czynały uczestniczyć w podróżach swoich królewskich rodziców. Zapewne w tym też 
wieku Zygmunt trafił po raz pierwszy do Piotrkowa. 
 Nie wiele jesteśmy w stanie powiedzieć jak wyglądało miasto w końcu XV 
i na początku XVI w. Podstawowe źródło wiedzy do dziejów miast w epoce staropol-
skiej, a mianowicie księgi miejskie, zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. 
Miasto rozwijało się nadal w granicach wytyczonych przez mury miejskie, wzniesio-
ne (jak chce legenda) za klejnoty królowej Jadwigi Andegawenki. 
 Rozwój miasta determinowało jego położenie na skrzyżowaniu szlaków han-
dlowych wiodących z południa na północ i ze wschodu na zachód. To dogodne poło-
żenie sprawiło, że Piotrków już od czasów rozbicia dzielnicowego stał się miejscem 
zjazdów i narad o znaczeniu partykularnym i (z czasem) ogólnopolskim. Pozycję 
tę umocnił Piotrków w czasach ojca Zygmunta, króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Władca ten uczynił z Piotrkowa faktycznie jedyne miejsce obrad sejmów polskich.
 Brak źródeł nie pozwala wskazać lokalizacji pierwotnej rezydencji królew-
skiej, w której zatrzymywał się Kazimierz Jagiellończyk wraz ze swą rodziną i kró-
lewskim dworem. Budowla ta odegrała ważną rolę w życiu Zygmunta Starego. To 
właśnie w niej 8 grudnia 1506 roku zgromadzeni członkowie senatu oraz przedstawi-
ciele szlachty dokonali uroczystej elekcji Zygmunta na króla polskiego, a później z jej 
okien decyzję ogłoszono zebranym rzeszom szlachty i mieszczan piotrkowskich.
 Zygmunt już w pierwszych latach swych rządów zwrócił uwagę na zapew-
nienie sobie rezydencji godnej renesansowego monarchy. W latach 1511-1519/21 
staraniem i kosztem Zygmunta I budowniczy królewski Benedykt Sandomierzanin 
wzniósł na terenie Wielkiej Wsi (przedmieściu Piotrkowa, leżącym na wschód od 
murów miejskich) okazałą murowaną rezydencję królewską – zamek w Piotrkowie. 
O ile historycy sztuki nie są zgodni co do określenia charakteru budowli (w literaturze 
przedmiotu można znaleźć terminy – „zamek”, „pałac”, „kamienica” czy „wieża”) 
są zgodni co do jednego – zabytek ten jest budowlą niezwykle oryginalną, łączącą w 
sobie zarówno cechy architektury gotyckiej (plan), jak i renesansowej (detal architek-
toniczny).
 Wokół królewskiej rezydencji wzniesiono w szybkim czasie szereg budowli 
niezbędnych dla właściwego funkcjonowania monarszego dworu. Przy rezydencji sta-
nęły więc stajnie i inne budynki gospodarcze. Poważnym problemem był brak miej-
sca w Wielkiej Wsi dla rozłożenia się dworów innych członków królewskiej familii. 
Zygmunt August (szczególnie już po swej koronacji) zatrzymywał się w drewnia-
nym dworze wzniesionym nad brzegiem jeziora Bugaj, natomiast królowa Bona wraz 
z królewnami korzystała z gościny rodu Jaksa-Bykowskich w ich zamku w Byko-
wie.
 Król przybywał do Piotrkowa przede wszystkim na zwoływane przez siebie



sejmy. Na 44 sejmy walne, które odbyły się za panowania Zygmunta Starego, dokład-
nie połowa miała miejsce w Piotrkowie. Wymuszało to wzniesienie w mieście budyn-
ków, w których mogły się odbywać obrady obu izb – poselskiej i senatu. O ile senato-
rowie korzystali z królewskiej gościny – senat pod przewodnictwem króla obradował 
na zamku piotrkowskim, to posłowie ziemscy radzili nad sprawami Rzeczypospolitej 
w prostokątnym budynku zwanym „szopą”, stojącym nieopodal zamku.
 Dla przybywających senatorów (zarówno świeckich jak i kościelnych) wznie-
siono w Wielkiej Wsi, jak też na gruntach położonych na południe od niej szereg 
dworów. Były to w większości budowle drewniane, o różnej wielkości. Dwory te 
nadawał osobiście sam król wystawiając przy tym odpowiedni dokument. Wraz 
z przejściem na wyższy urząd (co wiązało się z otrzymaniem bardziej okazałego dwo-
ru) czy śmiercią (urzędy były w Polsce szlacheckiej dożywotnie), dwór wracał pod 
zarząd monarchy - obdarowany nie miał prawa przekazywać go w dziedziczenie.
 Posłowie szlacheccy przybywający na sejmy z najdalszych prowincji Korony 
musieli szukać noclegu na własną rękę. To dla ich wygody mieszczanie piotrkowscy 
prowadzili w mieście liczne karczmy i gospody. 
 Napływ ludności do miasta przy okazji sejmów jest trudny do oszacowa-
nia. Trzeba pamiętać, że poza senatorami i posłami przybywała do miasta ich służ-
ba. Przybywali też petenci, liczący, że obrady sejmu będą okazją do uzyskania kró-
lewskiego posłuchania. W mieście stawały też poselstwa dyplomatyczne, czekające 
na królewską audiencję.
 Pomnożenie, chodź co prawda okresowe, liczby mieszkańców miasta dawało 
mieszczanom okazję do robienia dobrych interesów. Jednocześnie goszczenie sejmu 
bywało dla jego mieszkańców bardzo uciążliwe. W czasie sejmów panowała droży-
zna, a do miasta licznie ściągali amatorzy łatwego (nie koniecznie legalnego) zarob-
ku. Gorszymi plagami były jednak zarazy przywleczone do miasta przez przybyszy 
oraz pustoszące zabudowę pożary. 
 Najpoważniejsze z nich (w 1516 i 1522 r.) strawiły dużą część zabudowy mia-
sta. W 1531 r., po kolejnym pożarze, król Zygmunt ograniczył wymiar szosu (podatku 
płaconego przez mieszczan na rzecz skarbu koronnego). Gdy miast ponownie zgorza-
ło w 1544 r. monarcha uwolnił mieszczan piotrkowskich od wszelkich podatków na 
10 lat.
 Zaraza pustoszyła miasto w latach sejmowych kilkakrotnie. W 1523 r. sejm 
zwołano na 21 stycznia, lecz z powodu zarazy przeniesiono go na 2 lutego do Krako-
wa. Podobna sytuacja miała miejsce w 1527 i 1538 r.
 Król Zygmunt nie tylko uwalniał miasto od ciężarów podatkowych w wypad-
ku klęsk żywiołowych, ale dbał o jego rozwój w czasach spokoju. Władca, zwycza-
jem swoich poprzedników, odnowił dawne prawa i przywileje przynależne miastu. 
W 1544 r. uwolnił kupców piotrkowskich od ponoszenia opłat targowych i ceł na tery-
torium całej Rzeczypospolitej oraz ustanowił w Piotrkowie targ siedmioniedzielny.
 Król zezwolił również na osiedlanie się w królewskim mieście przybyszy 
z zagranicy, nadając im przy tym szereg wolności. Z królewskiej łaski skorzystali 
m.in. Florentczycy Simone Lippi i Bernard Soderini. 
 Dzięki Zygmuntowi I Staremu Piotrków stał się jednym z najważniejszych



ośrodków miejskich na mapie szesnastowiecznej Rzeczypospolitej.
 Literatura na temat osoby i działalności Zygmunta I Starego jest bardzo duża. 
Jednak do tej pory nie powstała nowoczesna biografia tego monarchy. Nadal pod-
stawowym dziełem obejmującym całokształt życia Zygmunta jest praca Z. Wojcie-
chowskiego (Zygmunt Stary (1506-1548), Warszawa 1947 (wyd. II Warszawa 1979)). 
Ważny też jest popularno-naukowy w swym charakterze biogram króla w: M. Ducz-
mal Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996, s. 543-565. 
 O epoce i rządach Zygmunta pisali m.in. L. Kolankowski (Polska Jagiellonów. 
Dzieje polityczne, wyd. III, do druku przyg. Z. Kolankowski, Olsztyn 1991), H. Łow-
miański  (Polityka Jagiellonów, do druku przyg. K. Pietkiewicz, Poznań 1999) oraz 
W. Konopczyński  (Dzieje Polski nowożytnej, wyd. III, Warszawa 1996. Szczegól-
nie cenna jest bibliografia do panowania Zygmunta Starego zestawiona przez autora 
(s. 388-389) i uzupełniona przez wydawców (s. 734-736)). 
 O pobytach króla w Piotrkowie pisał A. Gąsiorowski (Itineraria dwu ostatnich 
Jagiellonów, „Studia Historyczne”, R. 16, 1973, z. 2, s. 249-275) oraz H. Rutkowski 
(Piotrków Trybunalski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku jako miejsce zjazdów 
szlacheckich, [w:] 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego. Materiały na sesję naukową, 
red. R. Rosin, Piotrków Tryb. 1967, s. 43-74). 
 Na temat Piotrkowa w epoce zygmuntowskiej pisał K. Głowacki (Urbani-
styka Piotrkowa Trybunalskiego, t. I, Piotrków – Kielce 1984, s. 27-35 (rozdz. II, 
podrozdz. I. Miasto zjazdów i sejmów koronnych) oraz H. Rutkowski (Piotrków, 
[w:] Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie 
w drugiej połowie XVI wieku, cz. II (Komentarze. Indeksy), Warszawa 1998, 
s. 91-97). 
 Dziejami piotrkowskiej rezydencji Zygmunta zajmował się H. Rutkowski 
(Zamek w Piotrkowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i historia”, 
t. 3, 1968, z.2, s. 155-177 (tam też starsza literatura przedmiotu n/t zabudowy Wiel-
kiej Wsi), zob. rec. S. Gruszecki, „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej”, R.7, 
1959, s. 317-318) oraz T. Jakimowicz (Turris Pyothrkoviensis’ – pałac króla Zyg-
munta I , „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i historia”, t. 17, 1973, nr 1, 
s. 21-39).


