Piotrków znany i nieznany
PROJEKT EDUKACYJNY „PIOTRKÓW ZNANY I NIEZNANY”
Czy Piotrków Trybunalski odkrył już przed mieszkańcami wszystkie tajemnice, czy nadal
może zachwycać i wydawać się miejscem urokliwym?

●

●

●

„Piotrków znany nieznany” to tytuł projektu przygotowanego przez uczniów klas siódmych,
pragnących sprawdzić wiedzę piotrkowian na temat zabytkowych miejsc, najbardziej
charakterystycznych obiektów dla piotrkowskiego grodu.
Osoby biorące udział w projekcie przygotowały informacje na temat wybranych miejsc i osób.
Przeprowadziły ciekawe wywiady i rozmowy z mieszkańcami naszego miasta. Spotkania
i wypowiedzi zostały nagrane i przedstawione w prezentacjach multimedialnych na wspólnym
spotkaniu uczniów i nauczycieli SP 13 dnia 20 marca 2018 roku.
Pierwszym z nich był Budynek Hali Targowej.

Hala Targowa do dziś jest jednym z ciekawszych budynków w Piotrkowie, choć niewiele osób wie,
że w jej podziemiach miała być restauracja i wytwórnia lodów. Okazały gmach Hali Targowej
przyciągał wzrok okazałymi elewacjami. Zdobiące ścianę północną i południową reliefy i rzeźby
figuralne, alegorie piotrkowskiego rolnictwa, przemysłu i handlu wykonał z betonu warszawski
artysta profesor Zygmunt Otto, wykorzystując własne pomysły i projekty krakowianina Jana Raszki.
●

Następnym miejscem był Park Śródmiejski Jana Pawła II

Park Śródmiejski Jana Pawła II znajduje się na terenie dawnego Ogrodu Bernardyńskiego. Od
wschodu graniczy z zabudowaniami Klasztoru Bernardyńskiego nieistniejące już kino Hawana
i restauracja „Rendez - Vous”. W okresie międzywojennym był ogrodem miejskim. Obecnie do Parku
Śródmiejskiego włączona jest dawna „Krzywda”, teren gdzie znajdowały się kamienice zniszczone
przez lotnictwo niemieckie we wrześniu 1939 roku. W 1999roku postawiony został pomnik papieża
Jana Pawła II i w tym też czasie Park Śródmiejski otrzymał jego imię. Nazywany jest również
Krzywdą i Ogrodem Bernardyńskim.
●

Zebrani na spotkaniu mogli także posłuchać opowieści o postaci, która nie zapisała się złotymi
zgłoskami w historii grodu. Chlubą naszego miasta na pewno nie był Kacper Macoch, znany, jako
ojciec Damazy - zakonnik paulin z Częstochowy. Zakochany był w pięknej Helenie i to dla niej
ograbił koronowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i skarbiec na Jasnej Górze. Aby
ukochana była blisko niego, wydał Helenę za swego kuzyna, którego później z zazdrości
zamordował, a zwłoki wrzucił do rzeki Warty. Gdyby nie niski poziom w rzece, z której wyłowiono
ciało, zapewne do dziś nie wiedzielibyśmy o gorącym uczuciu i namiętnym związku dwojga ludzi.
Ojciec Damazy był sądzony w piotrkowskim sądzie. Sala rozpraw, na której odbywał się przewód
sądowy nosi właśnie jego imię „Sala Macocha”. Była to niewątpliwie najgłośniejsza afera
kryminalna, która została dopiero przyćmiona tragedią Titanica - największego pływającego
parowca, który okazał się grobem dla wielu istnień.
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