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Zamek w Bolesławcu został
wybudowany na naturalnym
wzniesieniu wśród łąk nad rzeką
Prosną. Z dawnego założenia
przetrwała ośmioboczna wieża 
w północnej części dziedzińca,
fragmenty murów obwodowych
i relikt budynku bramnego
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Bolesławiec położony jest w południowo-zachodniej części województwa, przy drodze łączącej
Wieruszów z Łubnicami. Ruiny zamku usytuowane są w zachodniej części wsi, wśród
nadprośniańskich łąk.

Dziś wybieramy się w najdalej wy-

sunięty południowo-zachodni kraniec

województwa łódzkiego. Przed nami

aż trzy zamki albo miejsca, gdzie one

były. Zaczynamy od wspaniałego

Bolesławca.

Bolesławiec należy do najstarszych

grodów na obszarze historycznej Zie-

mi Wieluńskiej. Pierwsza wzmianka

źródłowa o „civitas Boleslaviensis”

pochodzi już z 1266 roku. Założycie-

lem grodu był książę kaliski Bolesław

Pobożny. Bolesławiec był wówczas

jednym z najdynamiczniej rozwijają-

cych się punktów osadniczych na tym

terenie. Wiązało się to z doskonałym

położeniem na skrzyżowaniu waż-

nych szlaków handlowych łączących

Mazowsze ze Śląskiem i Morawy z

Rusią. 

Najpierw 
trochę historii…

Zamek

Wieża zamkowa w Bolesławcu (22 m) była głównym elementem obrony,stoi 
wewnątrz owalnego dziedzińca,który był otoczony wysokim murem ceglanym  

Bolesławiec

P
ierwszy obiekt
obronny, fundowa-
ny zapewne przez
księcia Bolesława
Pobożnego, wy-
mieniono w źró-
dłach już w 1268 ro-

ku. Podczas rozbicia dzielnicowego,
po 1281 roku, Bolesławiec znalazł się
w rękach księcia wrocławskiego Hen-
ryka IV Probusa, a następnie jego spad-
kobierców. W 1329 roku w wyniku
transakcji handlowej król Władysław
Łokietek nabył od księcia legnicko-
-brzeskiego Bolesława dobra bolesła-
wieckie. Miasto zyskuje na znaczeniu
za czasów panowania Kazimierza
Wielkiego, stając się twierdzą nadgra-
niczną. Bolesławiec położny był przy
granicy Korony ze Śląskiem, należą-
cym od lat 30. XIV stulecia do Czech.
Znaczenie strategiczne grodu wpły-
nęło na monarchę, który postanowił
go należycie ufortyfikować. Miejsco-
wa fortalicja była solą w oku króla cze-
skiego Jana Luksemburczyka, który
na mocy układu wyszehradzkiego z
19 listopada 1335 roku z Polską wymógł
na Kazimierzu obietnicę zburzenia
zamku, tak by nie można było go od-
budować. Król jednak wbrew układo-
wi wybudował jeszcze przed 1340 ro-
kiem nową solidną ceglaną warownię.

Założenie zamkowe położone było na

zachodnim brzegu rzeki Prosny, na na-

turalnym wzniesieniu wśród nadrzecz-

nych łąk, oparte o plan nieregularnego

ściętego od północny owalu. Pierwot-

nie była to budowla opasana pierście-

niem murów o długości około stu sie-

demdziesięciu metrów i wysokości sied-

miu metrów, co stawiało obiekt w rzę-

LEGENDA
Pewnego razu ksią-
żę kaliski Bolesław

Pobożny podróżując
po swych ziemiach

przystanął na nocny
odpoczynek na

skraju puszczy gra-
niczącej ze Ślą-

skiem Opolskim. W
nocy przyśniły mu

się „łyskające zębi-
cami” wilki z roga-
mi. Podobny sen

miał także jego nie-
letni bratanek będą-

cy w obozowisku.
Gdy rankiem spo-
tkali się, ów chło-

piec zapytał stryja o
znaczenie snu oraz

o jego zamiary
względem tak dziw-
nego zjawiska. Ran-
kiem także przybyli
do księcia miejsco-

wi chłopi z darami
prosząc,by ten

wziął ich w opiekę
przed najeżdżający-
mi ich sąsiadami ze
Śląska. Książę wte-

dy zrozumiał sen -
przestrogę,w któ-

rym wilkami byli owi
najeźdźcy i postano-
wił w miejscu, gdzie
obozowali,wybudo-
wać miasto, które
nazwał od swego
imienia Bolesław-

cem.
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Stojąca na wzniesieniu zamkowa wieża i relikt  budynku bramnego,widok  od strony południowo-zachodniej

PLAN I REKONSTRUKCJA ZAMKU  
W BOLESŁAWCU 
WG TADEUSZA  POKLEWSKIEGO

dzie niewielkich twierdz względem na

przykład zamku łęczyckiego. W połu-

dniowej części dziedzińca w obrębie

murów znajdowała się także wieża

bramna. Wewnątrz założenia istniały

budynki drewniane, w których jeden

pełnił funkcję rezydencji, pozostałe

miały rolę gospodarczą. 

Za panowania Ludwika Węgierskiego

zamek wraz z okręgiem bolesławieckim

oraz Wieluńskie przeszły pod panowa-

nie księcia opolskiego Władysława, któ-

ry po śmierci monarchy w 1382 roku

stał się faktycznym panem w Bolesław-

cu i Wieluniu. W tym czasie około 1390

roku zamek rozbudowano. W północ-

nej części dziedzińca wzniesiono zacho-

waną do dzisiaj ośmioboczną wieżę o

wysokości około dwudziestu dwóch me-

trów zaś do wschodniej strony założe-

nia dobudowano dwa budynki - północ-

ny i południowy - o wymiarach 10,5 x

14 m oraz między nimi latrynę. Podwyż-

szono również mury kurtynowe, a tak-

że podsypano wzniesienie zamkowe,

przystosowując warownię do wymagań,

jakie stawiała w tym czasie nowoczesna

sztuka obronno-oblężnicza. Chwile pró-

by zamek przechodził w początku lat

90. XIV stulecia, kiedy to król Włady-

sław Jagiełło zorganizował przeciw

Opolczykowi wyprawę rewindykacyj-

ną, do której zobowiązał się przed wstą-

pieniem na tron. Wojska królewskie

wzięły bez szturmu Olsztyn koło Czę-

stochowy, Krzepice, Wieluń, Ostrze-

szów i Grabów nad Prosną. Jako jedy-

na opór stawiła twierdza bolesławiecka.

Zamku nie zdobyto. Przy oblężeniu uży-

to nawet bombardy sprowadzonej w tym

celu z Krakowa. Jagiełło odzyskał za-

mek dopiero po śmierci Władysława

Opolczyka w 1401 roku, w wyniku ukła-

dów zawartych z wdową po zmarłym

księciu. Od tego momentu zamek stał

się siedzibą starostwa niegrodowego. W

1547 roku zamek oblegany był przez

wojska Macieja Korwina. W latach

1401-1615 kilkakrotnie w zamku pro-

wadzone były prace budowlane. Ich

efektem było wzniesienie niewielkiego

budynku między domami wybudowa-

nymi przez Opolczyka i przebudowa la-

tryny. Kolejne prace budowlane prowa-

dzono z inicjatywy starosty bolesławiec-

kiego Kacpra Denhoffa, który zaczął

sprawować ten urząd w 1615 roku i peł-

nił go przez 30 lat. Denhoff, mimo że

pochodził ze średniozamożnej szlachty

przybyłej do Rzeczpospolitej z Inflant,

jako jeden z najbliższych współpracow-

ników króla Zygmunta III Wazy oraz

poprzez ożenek z panną z hetmańskiej

rodziny Koniecpolskich w szybkim tem-

pie został jedną z najzamożniejszych

osób w kraju. Między 1625 a 1628 ro-

kiem przekształcił zamek w stylu baro-

kowym w wygodną starościńską rezy-

dencję. Przebudowa ta zatarła pierwot-

ny wygląd obiektu. 

BUDOWLA Z CZASÓW
KAZIMIERZA WIELKIEGO

BUDOWLA Z CZASÓW
WŁADYSŁAWA OPOLCZYKA

BUDOWLA Z CZASÓW
KACPRA DENHOFFA

WIEŻA

WIEŻA
BRAMNA

DZIEDZINIEC

BUDYNKI
MIESZKALNE

11 ZDARZYŁO SIĘ
W BOLESŁAWCU

1Kiedy król Włady-
sław Jagiełło upomi-

nał się u księcia
Władysława

Opolczyka o zwrot
ziemi,wybuchła woj-
na. Dzięki dobremu
zaopatrzeniu obroń-
ców zamku i dogod-
nym warunkom tere-
nowym - wokół twier-

dzy są podmokłe,
bagniste łąki - twier-
dza przez 10 lat sta-
wiała opór wojskom
królewskim. Podob-
no pod rzeką wybu-
dowany był tunel łą-

czący twierdzę z
miastem,co uła-
twiało oblężonym
zdobywanie poży-
wienia. Dopiero w

1401 roku,po
śmierci księcia, je-

go żona poddała for-
tyfikację. 
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Z wieży zamkowej
rozciąga się
wspaniały widok
na okolicę,przede
wszystkim na łąki
w dolinie rzeki
Prosny. Z tego
miejsca już z
daleka można 
było dojrzeć
nadciągające
nieprzyjacielskie
wojska

Detal z wieży 

Z zabytkowego
młyna po pożarze
niestety niewiele

zostało

W miejscu wcześniejszych budynków

przy kurtynie wschodniej powstał jeden

duży dwukondygnacyjny obiekt o dłu-

gości około pięćdziesięciu metrów. Po-

za założeniem w pobliżu bramy wznie-

siono nowy budynek kuchni. Nadsypa-

no także od północy wzgórze zamkowe,

na którym założono ogród włoski. Ca-

łość otynkowano ozdabiając wzorami

geometrycznymi wykonanymi metodą

sgraffito. Podczas potopu szwedzkiego

wycofujące się oddziały polskie podpa-

liły pomieszczenia zamkowe dokonując

znacznych zniszczeń. Po zakończeniu

wojny starosta Jan Radziejowski wyre-

montował zamek. Kres świetności przy-

niosła wojna północna, podczas której

w 1704 roku Szwedzi wysadzili zamek.

W okresie późniejszym ruiny zamku by-

ły sukcesywnie rozbierane przez miej-

scową ludność, wykorzystującą zamko-

wą cegłę i kamień jak materiał budow-

lany przy wznoszeniu domostw. Dziś za-

mek zabezpieczony jest jako trwała ru-

ina. Zachowała się wieża opolczykowa,

relikt budynku bramnego oraz częścio-

wo zrekonstruowane mury obwodowe.

W sąsiedztwie znajduje się izba muze-

alna, w której obejrzeć można zabytki

ruchome wydobyte podczas prac arche-

ologicznych prowadzonych na zamku. 

Telefon kontaktowy, aby umówić się

na zwiedzanie ekspozycji: 062 78 36 083.

Kilka kroków dalej jest wejście na teren

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który posia-

da pełne zaplecze sportowo-rekreacyjne

z boiskiem do piłki nożnej, siatkówki,

koszykówki oraz kortem tenisowym.

Przy samej drodze nad stawem stał do

niedawna wspaniały XVIII-wieczny

młyn drewniany. Trójkondygnacyjny

kryty gontowym spadzistym dachem.

Niestety spalił się niemal doszczętnie

w 2007 roku. 

11 ZDARZYŁO SIĘ
W BOLESŁAWCU

1W 1709 roku w
Bolesławcu gościł

król Stanisław Lesz-
czyński. Monarcha
zamieszkał w drew-
nianym młynie są-
siadującym z zam-

kiem. Do 2007 roku
ten zabytkowy młyn

był wspaniałym
wstępem do zwie-
dzania dawnej wa-

rowni. 

Kolejny zamek na naszej trasie to

Wieruszów. Miasto położone było w

pobliżu granicy ze Śląskiem, zależ-

nym od XIV wieku od Czechów. Po-

siadało duże znaczenie strategiczne,

będąc wrotami do Królestwa Polskie-

go. Tędy biegł szlak handlowy łączą-

cy Koronę ze Śląskiem. Niestety, ten

pograniczny teren wielokrotnie nara-

żony był na najazdy rycerstwa śląskie-

go, rabusiów, rozbójników oraz

wojsk cesarskich, które nie oszczę-

dzały i Wieruszowa. 

Wieruszów
Położony jest w zachodniej części wo-

jewództwa, przy drodze krajowej nr 8 i

drodze wojewódzkiej nr 450. Teren

zamkowy z reliktami fundamentów

zamku oraz fosą rozciąga się między

rzekami Niesób i Prosną w sąsiedztwie

dworca PKS. 

Wieruszów, będący siedzibą rodu ry-

cerskiego Wieruszów, założony został

w XIII wieku. Pierwszą wzmiankę źró-

dłową poświadczającą istnienie osady

posiadamy z 1368 roku. Wtedy stał  już

duży gród obronny, będący siedzibą

właściciela, położony na wysepce po-

między ramionami rzek: Prosny i Nie-

sobu - tak zwany Stary Wieruszów. W

1368 roku nastąpiła, jak się przyjmuje,

lokacja miasta określanego jako Nowy

Wieruszów. Prawa miejskie odnowio-

no z inicjatywy właściciela miasta An-

drzeja Wierzbięty w 1498 roku po po-

żarze, który strawił miasto rok wcze-

śnej. 

Pierwotna budowla obronna powsta-

ła prawdopodobnie za panowania Kazi-

mierza Wielkiego. Niewykluczone jest

również, że obiekt powstał już w dru-

giej połowie XIII stulecia za panowa-

nia Bolesława Pobożnego. W końcu

XIV wieku wojska króla Władysława

Jagiełły w wojnie z Władysławem Opol-

czykiem zajęły zamek bez oblężenia,

jego właściciel, Bernard Wierusz, opo-

wiedział się bowiem po stronie króla

polskiego. Prawdopodobnie obiekt prze-

budowywano bądź wzniesiono od no-

wa około 1430 roku. Z listu Klemensa

Wierusza, skierowanego do rady mia-

sta Wieruszowa, dowiadujemy się o za-

trzymaniu przezeń trzech rzemieślni-

ków. Dwóch z nich zatrudnionych by-

ło przy pracach nad budowlą, która jak

właściciel okolicznych dóbr napisał,
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Z dawnego zamku w Wieruszowie zostały zaledwie relikty fundamentów 
na wzgórzu między rzekami Niesób i Prosna

11 ZDARZYŁO SIĘ
W WIERUSZOWIE

1W miejscowej
rezydencji 8 lutego

1573 roku
podejmowany był

przez Tomickich król
elekt Henryk

Walezy, jadący do
Krakowa na
koronację.

1Pierwsza znana
pieczęć z herbem

Wieruszowa
pochodzi z 1395 r.
Herb przedstawiał

kozła do połowy
czarnego,a od

połowy w czerwono -
srebrną

szachownicę.
Tarcza herbowa była

srebrna. Był to
jednocześnie herb
rodziny Wieruszów,
rycerzy, którzy byli

właścicielami
miasta. Oprócz

Wieruszów herbu
tego używały rodziny

Bielskich,
Kowalskich 

i Walknowskich.

1W 1442 r.
Wieruszów został
zniszczony przez
wojska Elżbiety,

wdowy po
Albrechcie II

Habsburgu, królu
niemieckim,

czeskim i
węgierskim.

walczącej o tron
czeski i węgierski

dla swego syna
Władysława

Pogrobowca.

120 marca 1673 r.,
podczas wizytacji

klasztoru ojców
paulinów w

Wieruszowie (dziś
kościół pw. Ducha

Świętego), zmarł
Augustyn Kordecki -
bohaterski obrońca

Jasnej Góry w
Częstochowie

podczas potopu
szwedzkiego.

1Na najstarszej
pieczęci miejskiej z

XIV wieku była
pojedyncza wieża

zwieńczona
spiczastym

dachem. W takiej
formie herb

przetrwał do XIX w.,
a po blisko

stuletniej przerwie,
od 1990 r.,

obowiązuje do dziś.

miała być „wielką i mocną”. Źródła po-

świadczają w latach 1433-1467 istnie-

nie miejscowego założenia obronnego.

W początku kwietnia 1442 roku mia-

sto z zamkiem zostało zdobyte przez

wojska Lenharda Asenheimera - staro-

sty Poherlicza i Namysłowa, który urzą-

dził wyprawę odwetową na nadgranicz-

ne tereny górnej Prosny. Przyczyną na-

jazdu były wyprawy na miasta Śląska

Klemensa Wierusza, cieszącego się pro-

tekcją samego króla Władysława War-

neńczyka. Rezydencję Wieruszów od-

nowiono w niedługim czasie, gdyż już

w 1447 roku Klemens Wierusz tytułu-

je się ponownie osiadłym na Wieruszo-

wie. Dwadzieścia lat później dobra wie-

ruszowskie przechodzą w ręce Jana Kę-

pińskiego. Odsprzedała mu je córka Kle-

mensa - Małgorzata. Ten cztery lat póź-

niej odstępuje je bratu Andrzejowi

Wierzbięcie. Za jego czasów miejsco-

wą rezydencję nazwano dworem. Po je-

go śmierci w 1509 roku na dobrach wie-

ruszowskich pozostały wdowa Małgo-

rzata i dwie córki Anna i Barbara. Na-

stępnie Wieruszów poprzez podwójne

małżeństwo przeszedł w posiadanie ro-

dziny Oporowskich. Małgorzata niedłu-

go czasie po śmierci Andrzeja Wierz-

bięty wyszła za mąż za Andrzeja Opo-

rowskiego - kasztelana brzeskiego, a An-

na za jego syna Mikołaja Oporowskie-

go, łowczego sieradzkiego, który około

1520 roku zaczął się tytułować dziedzi-

cem Wieruszowa. Wkrótce po śmierci

Mikołaja w 1561 roku mogło dojść do

zaślubin Zofii - córki Anny i Mikołaja

Oporowskich z podkomorzym kaliskim

i kasztelanem rogozińskim, a następnie

gnieźnieńskim Janem Tomickim, żarli-

wym zwolennikiem reformacji. W po-

czątku roku 1564 zaczyna się tytułować

dziedzicznym panem Wieruszowa. Z je-

go inicjatywy w trzeciej ćwierci XVI

wieku miejscowe założenie obronne zo-

stało przebudowane na murowany dwór-

-zamek. W tym czasie była to prawdo-

podobnie budowla na planie kwadratu z

półkolistymi wieżami na narożach oto-

czona fosą. 

Po Tomickich w połowie XVI wieku

miejscową rezydencją wraz z miastem

władają rodziny Warszyckich, a następ-

nie Męcińskich i Walewskich. Od poło-

wy XVII wieku obiekt stopniowo zaczął

popadać w ruinę. Aż dwukrotnie, w

1655 i 1704 roku, był zajmowany przez

Szwedów, którzy urządzili we wnę-

trzach stajnie i magazyny. W 1793 ro-

ku Wieruszów po drugim rozbiorze Pol-

ski dostał się pod panowanie pruskie.

W 1783 roku ostatni właściciel dóbr

wieruszowskich czasu Rzeczpospolitej

Obojga Narodów, Michał Walewski,

sprzedał miasto z zamkiem ministrowi

stanu Rzeszy Prus Królewskich grafo-

wi Karolowi von Malzhannowi. Z jego

inicjatywy w początku XIX w. na miej-

scu wcześniejszej budowli wzniesiono

nowy murowany pałac. W 1805 roku

majętność miejscowa sprzedana zosta-

ła Serboniemu di Spozetti. Około 1830

roku dziedzicem zamczyska zostaje na

nowo hrabia Malzhann, w którego imie-

niu majątkiem gospodaruje zarządca

Karol Konecki do roku 1836, a następ-

nie Henryk Paser. Wkrótce dobra nabył

Aleksander Glazer, a w 1840 roku Gu-

staw Guhrauer. W 1846 roku Hipolit

Morawski nabył „wszystko z wyjątkiem

mebli i sprzętów w pokojach pałacu i

oficynach”. 

Wieruszowska rezydencja została

zniszczona w czasie działań zbrojnych

powstania wielkopolskiego w czerwcu

1919 roku. Następnie zamek częściowo

rozebrano wykorzystując cegłę jako ma-

teriał budowlany. Pokaźnych rozmia-

rów ruina zamczyska przetrwała aż do

lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia,

kiedy ostatecznie ją rozebrano.

Dzisiaj na miejscu pierwotnego „for-

talitium”, pozostały jedynie relikty ka-

mienno-ceglanych budowli później-

szych właścicieli: dworu wczesnonowo-

żytnego oraz XIX-wiecznego pałacu w

formie fundamentów oraz schodów. Te-

ren zamkowy wymaga wnikliwych ba-

dań archeologicznych, które ostatecz-

nie zweryfikują tezy, co do wyglądu wa-

rowni.
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W XVI wieku Wieluń uchodził za

jedno z piękniejszych miast Rzeczpo-

spolitej. Z pewnością zasługuje na od-

rębną opowieść, ale my skupiamy się

dziś głównie na zamku, którego

relikty znajdują się  na obszarze  par-

ku w sąsiedztwie starostwa powiato-

wego.

Wieluń 
Był jednym z najważniejszych ośrod-

ków administracji monarszej w pań-

stwie piastowskim. We wczesnym śre-

dniowieczu był siedzibą kasztelani, od

XIV wieku stolicą księstwa, a następ-

nie ziemi, włączonej w 1420 roku do

województwa sieradzkiego. Warto nad-

mienić, że pierwotnie stołecznym gro-

dem tej dzielnicy była sąsiednia Ruda,

wzmiankowana jako gród kasztelański

już w 1136 roku. Dzisiaj we wsi Ruda

jedyną pamiątką tamtych czasów jest

niewielka romańska świątynia pod we-

zwaniem świętego Wojciecha z 1142

roku. W 1281 roku miejscowość ta stra-

ciła na znaczeniu na rzecz Wielunia. Jak

podaje kronikarz Jan Długosz, miejsco-

wy grunt był „nieużyty i bezwodny i

dlatego miasto przeniesiono w okolicę

piękniejszą, na płaszczyznę pochyłą i

żyzną, strugami bieżącej wody zwilżo-

ną do miejsca zwanego Wieluniem”.

Przed 1283 rokiem osadzie nadano pra-

wa miejskie. Jedną z najokazalszych bu-

dowli Wielunia był nieistniejący dziś

zamek królewski.

Pierwszy znany nam zapis o miejsco-

wym drewniano-ziemnym „castrum”,

pochodzi z 1311 roku. Murowany obiekt

wzniósł, jak podaje Jan z Czarnkowa,

król Kazimierz Wielki w latach 1350-

1351. Zamczysko powstało w południo-

wo-wschodniej części miasta jako waż-

ny element systemu fortyfikacji miej-

skich. Nie ma jednak pewności, czy na

miejscu pierwotnego założenia obron-

nego. Od strony miasta dodatkowym za-

bezpieczeniem była głęboka fosa i staw

zamkowy, zasilane z pobliskich źródeł.

Po śmierci króla Kazimierza w 1370

roku zamek przejął, z woli kolejnego

króla Ludwika Węgierskiego, książę

Władysław Opolczyk. Jednak już w

końcu XIV stulecia (1391 lub 1396 r.)

z inicjatywy Władysława Jagiełły obiekt

wrócił pod panowanie królewskie, sta-

jąc się siedzibą starosty. Władysław Ja-

giełło bowiem zobowiązał się przed

wstąpieniem na tron przed panami pol-

skimi do przeprowadzenia wyprawy re-

windykacyjnej przeciwko Opolczyko-

wi. Podczas tej wojny wojska królew-

ski zajęły Wieluń bez walki. 

Bliskie położenie przy granicy ze Ślą-

skiem niejednokrotnie było przyczyną

walk pogranicznych, które niestety nie

oszczędziły również zamku. Książęta

śląscy napadali na Wieluń w 1440,

1447, 1452 i 1457 roku. Podczas ostat-

niego z najazdów książę oświęcimski

Janusz splądrował gród. Najpoważniej-

szych zniszczeń dokonali jednak  Szwe-

dzi w 1656 roku, paląc zamek i miasto.

W 1673 roku starosta wieluński Hiero-

nim Olszewski odbudował warownię. Za-

mek utworzony był na planie nieregular-

nego czworoboku o wymiarach około 30

x 50 x 60 m spiętego murami obwodowy-

mi. Założenie zamkowe tworzyły poza

murami trzy budynki - dom mieszkalny,

pełniący rolę rezydencji, budynek bram-

ny oraz drugi dom umieszczony w jego

sąsiedztwie. Pierwotnie istniała jeszcze

wieża, zwana „białą”, być może ze wzglę-

du na budulec - miejscowy wapień juraj-

ski, z którego wzniesiono zamek. Wieża

była prawdopodobnie jeszcze elementem

warowni kazimierzowskiej. Rozebrano ją

z polecenia królowej Bony w połowie XVI

wieku. Wspomniana odbudowa z 1673

roku była dość kosztowna. Sejm przyznał

zabezpieczenie poniesionych kosztów,

które opiewały na sumę 10 tysięcy zło-

tych. Jednak ze względu na pustki w

skarbcu zamek sprzedano Annie Męciń-

skiej. W 1791 roku podczas gotowania

oleju na zamku wybuchł pożar, który stra-

wił warownię i większą część miasta. Na

początku XIX wieku w ocalałym frag-

mencie zabudowań umieszczono fabry-

kę sukna. W 1826 roku, jak odnotowano

w źródłach, stała jeszcze znaczna część

murów i jedna baszta. W 1837 roku ko-

misarz obwodu wieluńskiego Fryderyk

Goleński kupił teren zamkowy i wzniósł

w 1840 nowy klasycystyczny obiekt. W

bocznym pawilonie umieszczono biura

rosyjskiego urzędu powiatowego i sądu

pokoju. Syn Goleńskiego Henryk sprze-

dał zamek rządowi rosyjskiemu z prze-

znaczeniem na siedzibę straży granicznej.

W drugiej połowie XIX i początku XX

w. zasypano fosę i staw zamkowy. W

okresie międzywojennym w zamku mie-

ściła się siedziba urzędu powiatowego. 

W czasie II wojny światowej zburzo-

ne zostało południowe skrzydło warow-

ni. Z pierwotnego gotyckiego zamku

zachowały się jedynie w części funda-

mentowej relikty murów oraz piwnice,

jak również relikt fosy ciągnącej się w

sąsiedztwie starostwa. 

Resztki murów obronnych w Wieluniu i częściowo odbudowanych baszt przypominają miasta 
w Europie Zachodniej,gdzie mieszkańcy również chlubią się swoją przeszłością 

Klasycystyczny pałac z 1840 roku,na zdjęciu w głębi,
będący obecnie siedzibą władz powiatowych,kryje relikty

gotyckiej warowni,wybudowanej staraniem króla
Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1351,która była

ważnym elementem systemu fortyfikacji miejskich.
W parku zachowały się fragmenty dawnej fosy
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11 ZDARZYŁO SIĘ
W WIELUNIU

1 Od 1281 roku był
siedzibą kasztelanii

i stolicą średnio-
wiecznej Ziemi Wie-
luńskiej. XVI-wiecz-

ny zapis kronikarski
opisywał Wieluń ja-
ko jedno z piękniej-

szych miast w
Rzeczpospolitej.
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W Wieluniu godny uwagi jest orygi-

nalny średniowieczny układ przestrzen-

ny miasta z fragmentami murów obron-

nych z XIV wieku oraz basztami: „Mę-

czarnią”, „Prochownią”, „Swawolą”,

„Skarbczykiem” i „Bramą Krakowską”,

do której w 1842 roku dobudowano kla-

sycystyczny ratusz oraz gotyckie i baro-

kowe świątynie: 

1parafialna pod wezwaniem Świętego

Józefa z kolegium pijarów z 1740 roku; 

1popaulińska pod wezwaniem Święte-

go Mikołaja z końca XIV wieku (obec-

nie należy do sióstr bernardynek); 

1kościół klasztorny reformatów pod

wezwaniem Zwiastowania NMP z I po-

łowy XVII stulecia; 

1poaugustiański pod wezwaniem Bo-

żego Ciała z XIV wieku z wieloma cen-

nymi dziełami sztuki. W tej świątyni w

korytarzu klasztornym można obejrzeć

kamienne dyby, zwane kuną.  

Fragmenty wieluńskich 
murów obronnych

Kuna,czyli dawne dyby

XVIII-wieczny kościół klasztorny
należący niegdyś do sióstr
bernardynek służy dzisiaj
protestantom,a w zabudowaniach
klasztornych mieści się Muzeum
Ziemi Wieluńskiej prezentujące
historię i etnografię Wielunia i okolic

11 ZDARZYŁO SIĘ
W WIELUNIU

1Warownia wieluń-
ska często gościła
koronowane głowy.

W początku XVI wie-
ku wielokrotnie od-

wiedzała zamek kró-
lowa Bona,w latach
1552-1553 siostra
Zygmunta Augusta

Izabela królowa Wę-
gier - wdowa po Ja-

nie Zapolyi. W 1566
roku przebywała tu

odsunięta przez kró-
la Zygmunta Augu-
sta trzecia jego żo-

na Katarzyna Au-
striaczka. W zamku
rezydował ponadto
w 1588 roku arcy-

książę Maksymilian
Habsburg, będący
pretendentem do
korony polskiej po

śmierci Stefana Ba-
torego. Wybrany

przez część polskiej
arystokracji na kró-
la, jak podaje trady-

cja,w jednej z sal
miał napisać na szy-
bie diamentem pier-

ścienia „veni, ve-
nian et non tardabo
- przybyłem,przybę-
dę i nie będę zwle-
kał”. Sytuacja arcy-
księcia drastycznie

się zmieniła po prze-
granej bitwie pod

Byczyną. Dowodzą-
cy polską szlachtą

hetman Jan Zamoy-
ski, zawzięty prze-

ciwnik elekcji Habs-
burga na tron Pol-
ski, ponownie „za-

prosił” pokonanego
do wieluńskiego

zamku, tym razem
jako zakładnika.

Niewola trwała tak
długo,aż Maksymi-
lian zrezygnował z
pretensji do tronu
polskiego. Zwycię-

ska bitwa zapewniła
zaś tron Polski Zyg-

muntowi Wazie.

Miasto Pokoju i Pojednania

To na Wieluń spadły pierwsze bomby

podczas II wojny światowej. 

1 września 1939 roku o godzinie 4.40

Luftwaffe zbombardowało miasto. Atak

przeprowadzony niespełna pięć minut

przed ostrzałem Westerplatte z pancer-

nika „Schleswik-Holstein”, rozpoczął

działania zbrojne II wojny światowej. Do

godziny 5 miały miejsce następne dwa

bombardowania i jeszcze kilka do go-

dziny 14. 16-tysięczne miasteczko znisz-

czono w 70 proc. Uciekających w pani-

ce cywili ostrzeliwano z broni pokłado-

wej. Zginęło około 1200 wielunian. 

Największych zniszczeń dokonano w

zabytkowej części miasta, będącego jed-

nym z najważniejszych ośrodków admi-

nistracji monarszej w państwie piastow-

skim i jednym z ładniejszych miast Pol-

ski. Dzisiaj o tragicznym nalocie przypo-

minają położone w centrum Wielunia ru-

iny świątyni pod wezwaniem Świętego

Michała Archanioła, pochodzącej z koń-

ca XIII stulecia. Kościół pełniący w la-

tach 1419-1819 rolę kolegiaty należał do

najpiękniejszych w Polsce centralnej. Po-

siadał dziewięć ołtarzy oraz trzy kaplice.

Był miejscem synodów i sejmików szla-

checkich. Na synodzie w 1424 roku król

Władysław Jagiełło wydał tak zwany

„edykt wieluński”, mający zapobiec sze-

rzeniu się ówcześnie w kraju nauki Jana

Husa. 

Drugim miejscem pamięci po wydarze-

niach 1września 1939 jest cmentarz pa-

rafialny, gdzie pochowane są w zbioro-

wej mogile ofiary bombardowania. Wie-

luń zniszczony niemal doszczętnie w

pierwszym dniu wojny, to w pewnym sen-

sie Guernica tej części Europy. Obok Hi-

roszimy i Nagasaki, Wieluń należy do

Międzynarodowego Stowarzyszenia

Miast Pokoju. W tym roku obchodzi 725

lat istnienia pod hasłem - Miasto Pokoju

i Pojednania. 

Brama Krakowska i mury obronne z XIV wieku
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