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WIELKI POŻAR WIELUNIA 18 CZERWCA 1858 ROKU

Wieluń na przestrzeni swych ponad siedmiowiekowych dziejów doznawał 
licznych klęsk żywiołowych, głównie spowodowanych pożogą, które obraca-
ły miasto w ruinę, niweczyły dorobek jego mieszkańców, hamowały rozwój 
miasta. Wielkie pożary miały miejsce w Wieluniu już w okresie średniowiecza. 
Wedle niepotwierdzonych źródłowo informacji zawartych w artykułach dzie-
więtnastowiecznych dziejopisów1, jeden z największych pożarów miasta miał 
miejsce w 1335 r. Wieluń miał wówczas spłonąć prawie doszczętnie, a na jego 
miejscu, z woli króla Kazimierza Wielkiego, wzniesiono nowe, warowne miasto, 
według nowego rozplanowania przestrzennego. Kolejne wielkie pożary nawie-
dzały miasto m.in. w latach: 1469, 1630, 1644, 1656, 1791, 1795, 1810, 1844, 
1849, 1883, 18952.

Brak dobrze zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej oraz zwarta zabudo-
wa miasta, przy znacznej liczbie domów i budynków gospodarczych wznoszo-
nych z łatwopalnych materiałów, krytych gontami lub słomą3, stanowiły wielkie 
zagrożenie pożarowe. Wieluń pod tym względem nie był wyjątkiem w Króle-
stwie Polskim, klęski ogniowe nagminnie nękały polskie miasta i miasteczka4.

1 J. G o d o r o w s k i, Miasto Wieluń, [w:] Kalendarz Kaliski, 1907, s. 16–18; N. D ę b i c k i, 
Wieluń „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 68, s. 11; M. R a w i t a-W i t a n o w s k i,  Wieluń, [w:] 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 13, Warszawa 1883, s. 363–369.

2 T. O l e j n i k, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007, s. 244; Z. W ł o d a r c z y k, Wielki 
pożar Wielunia 3 września 1795 roku, „Rocznik Wieluński” 2003, t. 3, s. 99-105. 

3 Wieluń pod panowaniem pruskim. Indaganda pruska z 1793 r. Do druku przygotował i wstę-
pem opatrzył Tadeusz Olejnik, Kalisz 1986; T. O l e j n i k, Opisy miasta Wielunia z lat 1817, 1820 
i 1860, Wieluń 2000; tenże, Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, Piotrków Trybunalski 2003. 

4 Por. T. O l e j n i k, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, War-
szawa 1996, s. 113–118 i 244–252. 

118 Krzeczów — wie  po o ona na wschód od Wierzchlasu, nad rzek  Wart .
119 Kraszkowice — wie  po o ona 10 km na wschód od Wielunia.
120 KDMW, nr 78.
121 Jakub Klapa — w 1502 r. wniós  spraw  przeciwko Miko ajowi, przeorowi konwentu 
w. Miko aja o zadane rany. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 105.
122 Wojciech Ryczek – m ynarz w 1504 r. 4 grzywny od wikariuszy wieczystych wielu skich, 

a w 1505 r. zosta  pozwany przez El biet , kuchark  plebana z Naramic o zap at  13 groszy d u-
gu. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 250.

123 KDMW, nr 89.
124 Komunikacja praw — wzajemne udzielenie sobie aktów prawnych do przejrzenia przez 

strony.
125 Stanis aw Kurozw cki — starosta wielu ski i tenutariusz krzepicki, zmar  w 1518 r. Szerzej 

zob. F. Kiryk, Kurozw cki Stanis aw, [w:] PSB, t. 16, Wroc aw 1971, s. 276–277.
126 Wojciech Jastrz biec — od 1399 r. bp pozna ski, od 1412 r. bp krakowski i kanclerz Króle-

stwa, od 1423 r. abp gnie nie ski, zmar  w 1436 r.
127 Stanis aw Koniecpolski — starosta wielu ski od 1557 r., od 1576 r. kasztelan sieradzki. 

Dnia 8 II 1574 r. wita  w Wieluniu przybywaj cego do Polski Henryka Walezego. Z. Libiszowska, 
Koniecpolski Stanis aw Przedbór h. Pobóg, [w:] PSB, t. 13, Wroc aw 1967–1968, s. 522–523.

128 Por. Volumina legum, t. 8, Petersburg 1860, s. 93–94.
129 Stanis aw August Poniatowski — król polski w l. 1764–1795.
130 Ekspirować — ko czy , up ywa , wychodzi .
131 Defalka — potr cenie, opuszczenie, obni ka.
132 Kontumacja — niestawienie si  do s du, zaoczne skazanie wyrokiem s dowym, kwaran-

tanna.

ostateczne korekty.indd   183 28-11-2008   08:12:05



184 Tadeusz Olejnik

Przed 150. laty Wieluń doznał jednej z największych w swych dziejach 
klęsk pożogi. Pożar miasta, powstały w klasztorze xx. augustianów w nocy  
z 18 na 19 czerwca 1958 r., ze względu na jego duże rozmiary, odbił się szero-
kim echem w Królestwie Polskim. Pisały o nim wszystkie ważniejsze gazety 
i czasopisma, m.in. „Gazeta Warszawska”5 i „Pamiętnik Religijno-Moralny”6. 
Spłonął klasztor xx. augustianów, kościół xx. pijarów wraz z kolegium, częścio-
wo kościół farny, budynek po dawnej fabryce sukna oraz 90 domów mieszkal-
nych i 130 innych budynków, głównie przy ulicach: Augustiańskiej, Dąbrow-
skiej, Reformackiej, Różanej, Gaszyńskiej, Rudzkiej oraz częściowo Rynek 
Staromiejski. Blisko 250 rodzin utraciło swój dobytek i dach nad głową, a straty 
oszacowano na ponad 100 tys. rubli. Pożar ten na wiele lat zahamował rozwój 
miasta. Obok ogromu zniszczeń materialnych, miasto poniosło też wielkie stra-
ty w zakresie architektury zabytkowej, bowiem spłonęły zabytkowe kamieni-
ce mieszczańskie z charakterystycznymi podcieniami w rynku Starego Miasta. 
Wśród mieszczan mocno poszkodowanych przez pożar byli m.in. Berek Dawi-
dowicz, Józef Dawidowicz, Józef Kośmiński, Aleksander Kwaśniewski, Franci-
szek Leszczyński, Franciszek Mincer, Józef Norejkowicz, Wincenty Szymański 
i Teodor Walęcki. Ponieważ wszyscy posesjonaci opłacali tzw. składkę ognio-
wą do rządowego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Budowli od Ognia 
w Królestwie Polskim, zatem otrzymywali odszkodowanie za poniesione straty7. 
Tak więc mimo wielkiej klęski, pożar miał też swe zalety, bowiem pogorzelcy za 
sumy odszkodowawcze wznosili nowe budynki, z reguły murowane, kryte bla-
chą. Po pożarze odbudowywano miasto już wedle nowego planu regulacyjnego; 
prostowano i poszerzano ulice, wydatnie powiększono Stary Rynek, powstał też 
Nowy Rynek.8 Klęska pożogi, jak pisał w 1890 r. korespondent „Kaliszanina”, 
L. Wysokowski, która zniszczyła prawie całe miasto prócz przedmieść, „zmieni-
ła postać samego Wielunia. Odtąd wznosić się zaczęły domy murowane w miej-
scu spalonych drewnianych, a dwadzieścia pięć ostatnich lat konsystencji woj-
ska znacznie się przyczyniły do wzrostu i dobrobytu mieszkańców”. Wedle niego 
w 1890 r. Wieluń zaliczał się piękniejszych miast w guberni kaliskiej. Było to 
miasto schludne, dobrze zabudowane, z wybrukowanymi ulicami i rynkami9.

W niniejszym opracowaniu zamieszczamy 3 dokumenty znajdujące się 
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w zespole Ko-

5 „Gazeta Warszawska” 1858, nr 169, s. 2.
6 „Pamiętnik religijno-moralny” 1858, s. 447–449.
7 „Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej” 1858, nr 39, s. 822; nr 42, s. 887; nr 51,  

s. 1068. 
8 T. O l e j n i k, Wieluń. Dzieje miasta..., s. 117–120; „Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego” 

1861, nr 199, s. 1328.
9 „Kaliszanin” 1890, nr 44, s. 2 (25 V/ 6 VI 1890). 
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185Wielki pożar Wielunia 18 czerwca 1858 roku

misja Województwa Kaliskiego, dotyczące wypłaty pogorzelcom odszkodowań 
oraz odbudowy miasta wedle nowego planu regulacyjnego. We wszystkich do-
kumentach zachowano ich styl i pisownię.

Nr 1
Wieluń
30 czerwca 1858 r. 
Protokół narady w sprawie zasad regulacji zabudowy miasta Wielunia po 

pożarze w 1858 r.

Działo się w Wieluniu dnia 18/30 czerwca 1858 roku
Naczelnik powiatu wieluńskiego łącznie z delegowanym adiunktem rządu gu-

bernialnego dla naradzenia się co do planu regulacji według jakiego odbudować 
wypadnie dzielnice miasta Wielunia przez pożar dnia 6/18 czerwca r.b. znisz-
czone, zaprosił do biura powiatu inżyniera budowniczego powiatu, burmistrza 
miasta Wielunia, honorowych członków magistratu i znaczniejszych obywateli.

Po wszechstronnym rozważeniu melioracyjnych potrzeb miasta i rozpatrze-
niu się w planie zatwierdzonym w roku 1833 przez Komisję Rządową Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych oraz Radę Budowniczą, deputacja jednomyślnie 
uznała za nieodzowne, przy odbudowaniu pogorzałych części miasta następują-
ce przedsięwziąć zmiany i ulepszenia:
1. w wykonaniu pożądanej, zamierzonej od dawna i jeszcze przez sp. Księ-w wykonaniu pożądanej, zamierzonej od dawna i jeszcze przez sp. Księ-

cia namiestnika królewskiego Zajączka zaleconej myśli, urządzić rewir dla 
starozakonnej ludności miasta Wielunia, najwłaściwszą na ten cel uznano 
dzielnice: ulicę Fabryczną, przedmieście Kaliskie od rogatek ku Turowu 
i ul. św. Barbary.

2. dla rozszerzenia zbyt ciasnego dzisiejszego rynku, tak dla bezpieczeństwa, 
zdrowia jak niemniej upiększenia miasta, stanowczym i ogólnym życze-
niem jest zniesienie prostokąta zawartego między ulicami: Gaszyńską, Far-
ną i Przechodnią. Tym sposobem zyska się ozdobny, rozległy rynek, mogą-
cy pomieścić tak brakujące dziś dla miasta studnie i odkrywający widok na 
zastawiony dziś kościół farny. Taki krok stanowczy dla upiększenia miasta 
tylko przy takiej sposobności, jaką dzisiejsze odbudowanie prawie całko-
wite miasta po pogorzeli przedstawia da się przeprowadzić. Po przeciwnej 
stronie rynku, równolegle od projektowanego rozszerzenia, wypadałoby 
zregulować połać przez obcięcie zamurowanych dziś podsieni dla otwarcia 
widoku z ulicy Barycz na Augustiańską, istnieją nawet podobno warunko-
we deklaracje właścicieli interesowanych posesji oświadczające gotowość 
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186 Tadeusz Olejnik

zezwolenia na to zmniejszenie siedzib; notuje się tu wszakże, że projekt ten 
w interesie upiększenia i uporządkowania miasta podany, znajduje opozy-
cje ze strony zainteresowanych obywateli;

3. dla otworzenia wjazdów do budowli w ulicy Kaliskiej i Ewangelickiej 
i uniknienia grożącego niebezpieczeństwa ścieśnienia, pożądane jest otwo-
rzenie dla publicznego użytku placu Skrzyńszczyzna zwanego;

4. wypada urządzić nowy rynek przy ujściu ulicy Augustiańskiej, oznaczony 
już w projekcie regulacji zatwierdzonym przez Komisję Rządową Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych w r. 1833;

5. na koniec w myśl tejże regulacji sprostowaniu i rozszerzeniu ulec powinny 
przy odbudowaniu następujące ulice:
a.  Kaliska
b.  Różanna
c.  Barycz
d.  Błotna
e.  Ewangelicka
f.  Fabryczna
g.  Tylna

Wszystkie te sprostowania i zmiany, wyjąwszy projektu pod punktem 2-im 
rozwiniętego, oznaczone zostały szczegółowo na planie sporządzonym przez 
inżyniera powiatu z wykazaniem skutków pogorzeli zdarzonej 6/18 czerw-
ca r.b. Plan ten przedstawiony został Jaśnie Wielmożnemu Gubernatorowi Cy-
wilnemu Warszawskiemu przy raporcie adiunkta rządu gubernialnego z dnia  
14/26 czerwca r.b. nr 18. 

Szczegółowe szacunki budowli, do zniesienia lub zmniejszenia zakwalifiko-
wanych, przez właściwych techników w swoim czasie dopełnione i pod wyrze-
czenie władzy przedstawione będą.

Na tym protokół niniejszy naradczo-opinialny ukończono i po przeczytaniu 
podpisano

Naczelnik Powiatu Wieluńskiego – Kośmiński
Delegowany ze strony J.W. Gubernatora Cywilnego Warszawskiego (podpis 
nieczytelny)
Inżynier Powiatu – Brochocki
Budowniczy Powiatu – A. Lühe
Burmistrz miasta Wielunia – Ziembiński
Siwik Walenty – ławnik
Obywatele miasta Wielunia – Salezy Koliński, W. Szymański

Źródło: AGAD, KWK sygn. 457
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Nr 2 
Wieluń
16 lipca 1858 r. 

Prośba mieszkańców Wielunia do dyrektora Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Duchownych w sprawie w sprawie udzielenia pomocy w odbudo-
wie miasta zniszczonego przez pożar.

Do Jaśnie Wielmożnego Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

Wiadomo Jaśnie Wielmożnemu Panu ze złożonych przez właściwe władze ra-
portów o klęsce, jaka miasto nasze w dniu 17 czerwca rb. dotknęła.

Wznosząc nowe domy w miejsce zgorzałych, dźwigamy z upadku całe mia-
sto i to jest naszym interesem, wszelkie jednak zabiegi nasze, acz z gorliwością 
i natychmiast przedsiębrane, bez pomocy opiekuńczego Rządu ani prędkiego, 
ani zupełnego nie rokują skutku. Więc do Ciebie Jaśnie Wielmożny Dyrektorze 
Główny uciekamy się z pokorną prośbą o wyjednanie i zarządzenie tej pomocy.

Miasto Wieluń, swym założeniem pierwszej połowy wieku 13 sięgające, w cia-
snych i nieregularnych rozłożone było ulicach, których regulacja niezbędnie te-
raz czy to dla zabezpieczenia na przyszłość od pożaru, czy dla zdrowia, czy też 
wreszcie dla samego porządku jest potrzebną i bez której odbudowa zgorzałych 
domów nie może być dozwoloną.

Odwłoka w odbudowie znakomitymi grozi nam stratami i tak: jeżeli ocalonych 
murów pokryć przed jesienią nie zdołamy, takowe nasiąkłszy wilgocią, łatwo 
zawalić się mogą lub jako niezdatne rozebrane być muszą, przez co utracimy 
ich wartość, gdyż ta bonifikowana nam przez Dyrekcję Ubezpieczeń nie będzie, 
a nadto wielu tracąc mury bez odbioru zań wynagrodzenia, nie będą w możności 
postawić nowych, czym i sami zrujnowani zostaną i tamę do wzrostu miastu 
położą. Jeśli znowu w porze tak dogodnej jak obecna, budowy nie rozpoczniemy 
i przynajmniej murów nie wzniesiemy, będziemy musieli roboty do roku przy-
szłego odłożyć, w którym w zastosowaniu się do przepisów policyjno-budowla-
nych, a nawet dla samej trwałości domów mieszkalnymi uczynić nie będziemy 
mogli, a to pozbawi nas dochodów na lat dwa, od tkwiących w budowlach kapi-
tałów, i na ostatek Władze Sądowe nie znajdując odpowiednich pomieszczeń dla 
członków Sądu Powiatowego, z wykonaniem organizacji sądowej zaprowadzić 
się w Wieluniu mającego, tenże sąd gdzie indziej przeniosą, tym bardziej, że 
podsędek sądu tutejszego gruntując się na obecnym stanie miasta, zdanie obja-
wił, iż nie ma lokalów w Wieluniu dla członków sądu. 
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Ten ostatni wypadek zupełnie może dla miasta sprowadzić zniszczenie. Przez  
wyniesienie sądu z Wielunia mieszkańcy jego nie mający dochodów z miesz-
kań, domy albo opuszczać albo nie budować ich zmuszeni będą, co wszystko 
ruinę miastu zwiastuje, które z upadkiem mieszkańców jego pozbawione będzie 
dochodów z podatków skarbowych w ilości rsr. 5178, kop. 16 i podatku skarbo-
wego konsumcyjnego w sumie rsr. 7384 podnieść się z tego nieszczęścia nie bę-
dzie w możności. Dlatego upraszamy Jaśnie Wielmożnego Dyrektora Głównego 
o przyspieszenie regulacji miasta.

Ogień pochłonął w mieście Wieluniu 200 przeszło zabudowań, które na sumę 
rs. 110 000 tylko ubezpieczone były, bonifikacja taka zaledwo 2/3 wartości po-
krywająca, nie starczy na odbudowanie nowych budynków, zwłaszcza, że ta-
kowe stosownie do urządzeń, jedynie murowane i dachówką lub blachą kryte 
być winny, a że prócz tego i w ruchomościach nie ubezpieczonych znakomite 
ponieśliśmy straty i dochodów ze zgorzałych domów jedynego źródła przycho-
dów pozbawieni jesteśmy, oraz ze względu, że miasto Wieluń wnosi do Skarbu 
Królestwa podatków skarbowych i konsumpcyjnego rsr. 12 562, kop. 16 rocz-
nie, racz Jaśnie Wielmożny Dyrektorze Główny rozciągnąć nad nami i naszym 
miastem opiekę i wyjednać nam od Dobroczynnego Rządu wsparcie, przez 
udzielenie pożyczki bezprocentowej na odbudowę, które to wsparcie, ratując 
nas, dźwignie zarazem miasto – stolicę powiatu.

Chroniąc miasto od upadku i zapobiegając wyniesieniu z niego sądu, złożyli-
śmy w dniu dzisiejszym Jaśnie Wielmożnemu Dyrektorowi Głównemu w Ko-
misji Rządowej Sprawiedliwości zapewnienie, że do dnia 1 lipca 1859 najmniej  
40 domów murowanych, mogących pomieścić członków sądu wykończymy, 
a złożyliśmy w tej nadziei, że Jaśnie Wielmożny Dyrektor Główny obecnej proś-
by naszej wysłuchać i onej pomyślny a rychły skutek nadać raczy.

Tobie Jaśnie Wielmożny Panie Wysoki Rząd byt i całość miast powierzył, 
więc i my Tobie losy jego nasze i naszych rodzin powierzamy, niepłonną mając 
nadzieję, że upaść Wieluniowi od tylu wieków istniejącemu nie dozwolisz.

Z głębokim uszanowaniem
W imieniu ogółu mieszkańców plenipotenci i ławnicy miasta Wielunia

Wincenty Szymański, Siwik Walenty, Strupczewski Franciszek, Józef Norej-
kiewicz, Stanisław Ziemoński, Kozłowski, Koliński.

Wieluń, dnia 9 lipca 1858 r. 

Źródło: AGAD, KWK sygn. 457
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Nr 3
Wieluń
4 września 1858 r. 

Pismo mieszkańców Wielunia do gubernatora cywilnego warszawskiego 
i prezesa dyrekcji ubezpieczeń w sprawie przyspieszenia wypłaty pogorzelcom 
należnych odszkodowań oraz o wsparcie w odbudowie miasta.

Do Jaśnie Wielmożnego Radcy Tajnego Gubernatora Cywilnego Warszaw-
skiego i Prezesa Dyrekcji Ubezpieczeń

Pogorzelcy, właściciele nieruchomości z miasta Wielunia, zanoszą prośbę 
o przyspieszenie bonifikacji ogniowej i o wsparcie.

W Wieluniu dnia 4 września 1858 r.
Mieliśmy mocną nadzieję, że na skutek raportów przez władze tutejsze o po-

żarze rynku i głównych siedmiu ulic miasta Wielunia w dniu 18 czerwca r.b. 
nastąpionym złożonych, będziemy mieli szczęście oglądać Jaśnie Wielmożne-
go Pana na zwaliskach i gruzach naszego całego mienia, a tym samym, że z na-
ocznego przekonania się o tak zatrważającym widoku i z podstawy przejęcia 
się taką nadzwykłą niedolą znajdziemy w Jego wysokim Dostojeństwie silne 
wstawienie się do uzyskania odpowiedniego wsparcia u łaskawego Rządu, to 
jest takiego, aby każdemu właścicielowi pożarem zniszczonemu przynajmniej 
jednorocznemu dochodowi z utraconych nieruchomości wyrównać mogło.

Wprawdzie Wysoki Rząd wydzielić raczył dla pogorzelców wsparcie w su-
mie rubli srebrem trzy tysiące, lecz Rozporządzeniem Jaśnie Wielmożnego 
Pana do Naczelnika tutejszego powiatu wydanym, od takiego właściciele nie-
ruchomości wyłączeni zostali, jakoby ze spodziewanej bonifikacji nie byli tak 
potrzebnymi.

Jaśnie Wielmożny Panie!
Gdybyś tak był łaskaw zajrzeć na nasze zgliszcze byłbyś z pewnością nie 

uniknął tego przeświadczenia, jaka powstała nędza pomiędzy wielu właścicie-
lami spalonych nieruchomości, i tak byłby Jaśnie Wielmożny Pan zobaczył, 
jak biedna wdowa, właścicielka posesji z familią, siedzi w pozostałej wilgotnej 
piwnicy, a nad tą żydek restauruje dla siebie domek czyli mieszkanie na rachu-
nek spodziewanej bonifikacji, jaka to więc będzie dla takiej biednej wdowy niby 
właścicielki uciążliwa rachuba, łatwo pojąć można, a jakże miała począć nie 
mając od nikogo podanej dobroczynnej ręki?

Dalej przekonałby się Jaśnie Wielmożny Pan, że wielu właścicieli znajdując 
utrzymanie po najwięcej z dochodów domów, nie mając przed sobą ani urzę-
dowania, ani rzemiosła, z założonymi rękami obiegają popioły ze spalonych 

ostateczne korekty.indd   189 28-11-2008   08:12:05



190 Tadeusz Olejnik

budynków, które na uprzątnienie nawet oczekują bonifikacji, a co więcej, że 
utraciwszy zapasową żywność, czynią pożyczki, a to wszystko na rachunek bo-
nifikacji.

Nieszczęście do tego wszystkiego jeszcze mieć chciało, ze składka kwate-
runkowa, ten największy ze wszystkich podatek od roku 1838 coraz więcej dla 
solidarności podnoszący się, zastosowanej do wysokości asekuracji ogniowej, 
pomimo kosztownie wystawionych budynków szczególniej nowszych, zmuszał 
z konieczności właścicieli do poniżenia asekuracji, do czego było najwięcej 
zręczności, przy ogólnym przeszacowaniu budowli w latach 1846–1848 i z tego 
to powodu tak zniżona asekuracja nie podoła więcej jak do połowy spalone nie-
ruchomości wynagrodzić.

I to by nie unikło widoku Jaśnie Wielmożnego Pana, jak pewny właściciel 
trzech domów i czwartego na ukończeniu będącego nie asekurowanego, ciężką 
chorobą w chlewiku na barłogu złożony, wyciąga ręce i głos do żony i licznie 
otaczających go dzieci, aby pożyczając fundusz, starali się jak można przynaj-
mniej jedną stancję w spalonych czterech domach wyrestaurować, dla zakończe-
nia w tej ostatnich cierpień!

Takie to i tym podobne smutne towarzyszące okoliczności podpisanych wła-
ścicieli w imieniu swoim i innych powodują zanieść niniejszą prośbę do naj-
łaskawszego ocenienia i wstawienia się ze strony Jaśnie Wielmożnego Pana, 
tak podobnie jak to dla innych pogorzałych poprzednio miast miało miejsce, 
a w szczególności:
1. o najrychlejsze przyspieszenie i wyasygnowanie już oblikwidowanej boni-o najrychlejsze przyspieszenie i wyasygnowanie już oblikwidowanej boni-

fikacji ogniowej w dwóch trzecich częściach, bo jedna trzecia posłużyć by 
tylko mogła u wielu na spłacenie obowiązków po ogniu na pierwsze potrze-
by zaciągnionych, a budowy nie byłoby za co rozpocząć. Nadspodziewanie 
gdyby sprawdzanie likwidacji opóźnieniu uległo, to wówczas Jaśnie Wiel-
możny Pan raczy zaasygnować na rachunek takiej bonifikacji;

2. o wyjednanie wsparcia ze strony najlitościwszego wysokiego Rządu dla 
właścicieli dotąd z niczego nie korzystających, przynajmniej do ilości jed-
norocznego utraconego dochodu ze spalonych nieruchomości ze względu 
ogólnej niezamożności onych, jak również że na nich to oparty jest obowią-
zek odbudowania i wykształcenia spalonego miasta odpowiednio woli Rzą-
du, a co więcej dla nader niskiej asekuracji, z dotkliwej przyczyny, o której 
wyżej powiedziano;

3. o wyjednanie umorzenia przynajmniej na lat trzy podatków skarbowych 
ze spalonych nieruchomości, jak to podymnego, szarwarku, przyczyną do 
upadku naszego będącej, bo jak można opłacać z tego, czego nie ma?;

4. o wyjednanie u Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu upoważnienia 
do Urzędu Leśnego Wieluń do przedawania drzewa pogorzelcom miasta 
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Wielunia o ile tego potrzeba w cięciach zaległych (których jest wiele) drze-
wa budulcowego, po cenach drzewa opałowego, albowiem taksa drzewa 
budulcowego nie tylko dla nas pogorzelców, lecz i dla innych nie jest przy-
stępną i żadnego dobrodziejstwa przynieść nie może, jak to już W[ielmoż]
ny Naczelnik Powiatu swoim raportem z wyrachowaniem budowniczego 
pod dniem 7/19 z. m. rb. za n[umere]m 19 889 przedstawił, a w końcu i o to 
najpokorniej upraszamy;

5. aby Jaśnie Wielmożny Pan z uwagi na biedny stan i sieroctwo niektórych 
właścicieli nieruchomości jednej czwartej części rynku do zniesienia za-
kwalifikowanej, jak również na niezamożność miejscowej Kasy, od planu 
takiego odstąpić raczył, albowiem przez obcięcie podsieni po obydwóch 
stronach rynku, rynek taki znacznie rozprzestrzeni się, a na pomieszczenie 
targów i jarmarków podzielić można na nowo formujące się place przy ro-
gatce Kaliskiej i przy Ratuszu.

Przez zniesienie takiej połaci straciłby rynek zupełnie na kształcie, bowiem 
posesje nr 12, 13, 14 i 15 oznaczone w jednej linii będące, przynajmniej na łokci 
7 wchodziłyby w rynek nad inne na tej samej połaci położone, a takich posesji 
zniesienie, a mianowicie numerów 12 i 15 byłoby niemożebne, ponieważ sta-
wiane były już po regulacji miasta w roku 1823 nastąpionej.

Nadto Kasę Miejską oczekują nadzwyczajne wydatki, bo jest obowiązaną po-
spłacać domy jeszcze przed pogorzelą na uformowanie dwóch placów wyżej 
wzmiankowanych do zniesienia zakwalifikowanych. Skutkiem zniesienia pod-
sień, rozszerzenia i przedłużenia ulic, muszą nastąpić nowe bruki, mosty i stud-
nie czyli pompy, których dotąd wcale nie było, również sprawić należy nowe 
narzędzia ogniowe z odpowiednią szopą, na co wszystko będzie Kasie potrzeba 
najmniej dwadzieścia tysięcy rubli srebrem. Do takiego wydatku, gdyby jeszcze 
przybył wydatek na zniesienie domów w rynku, wówczas nie tylko my, lecz i dłu-
gie pokolenia nasze widzieliby mocno zadłużoną i zakłopotaną Kasę Gminną.

Zaś ognistym, ogólnym słupem ognia nie był rynek (jak się projektującemu 
wyrazić podobało) bo to najlepiej przekonywa, że uratowane ruchomości na 
tymże rynku podczas ognia mieściły się i uszkodzeniu żadnemu nie uległy.

Spodziewamy się litościwego i najrychlejszego skutku naszych próśb i pozo-
stajemy z najgłębszym szacunkiem i uszanowaniem.

Siwik Walenty, Barbara Zyguś, Karol Piotrowicz, Franciszka Mincer, Karol 
Dytrych, Jan Ruszkowski, Karol Schultz, Aleksy Tarasow, Julia Siwik, Józef 
Norejkiewicz, Stanisław Maleński, Jan Paykert, Jan Łyczywek. Salezy Koliński, 
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