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Plan sytuacyjny przy ul. Farnej
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Dziura z zabytkami

W
  miejscu, gdzie obecnie znajduje się Pasaż Pijarski przy ulicy Królewskiej 
(dawniej ul. Farna) w Wieluniu, jeszcze kilka lat temu była ogromna dziu-
ra. Powstała ona po wyburzeniu kamienicy postawionej tutaj w 1927 roku. 

Przeprowadzone tu badania archeologiczne dały zaskakujące rezultaty. Okazało się bo-
wiem, że Wieluń może być starszy, niż dotychczas przypuszczano.

Kamienica przy ulicy Królewskiej stała w tym miejscu do 2010 roku. Należała do Ma-
riana Rozmarynowskiego, znanego przedwojennego rzemieślnika. Po nim dom odzie-
dziczyła córka, a następnie jej trzej synowie. Kamienica niemal do końca pełniła swoje 
funkcje mieszkalne i handlowe. Jeszcze na początku XXI wieku mieszkanie na piętrze 
zajmował jeden ze współwłaścicieli, a  na dole funkcjonowały sklepy, m.in. odzieżowy 
i elektryczny. Stan nieruchomości stale się jednak pogarszał. Po wyburzeniu sąsiadującej 
z  nią secesyjnej kamienicy, zwanej niebieską, budynek stracił dotychczasowe oparcie. 
Ekspertyzy wskazywały, że zbudowana z kamienia wapiennego kamienica nie nadawała 
się do remontu, bo była w  fatalnym stanie. Właściciele postanowili więc ją sprzedać. 
Zarówno tę nieruchomość, jak i plac obok zakupili prywatni przedsiębiorcy. Zaprojekto-
wali w tym miejscu pasaż handlowy i hotel z restauracją. Nim ruszyła budowa, konieczne 
było jednak przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych. Całe szczęście, że tak się 

Ulica Królewska w latach 60. XX w.
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Dokument zezwalający na budowę 
kamienicy przy ul. Farnej (obecnie 
ul. Królewska), podpisany przez 
ówczesnego burmistrza Wielunia 
Kazimierza Oraczewskiego

Wykopaliska w miejscu wyburzonej kamienicy

stało! Kamienica przy ulicy Królewskiej kryła 
w  sobie wiele tajemnic. Stała w  sercu miasta. 
Przed wiekami kwitło tu mieszczańskie życie. 
Ślady tego życia odnalazł archeolog Bogusław 
Abramek, którego badania przyniosły ciekawe 
efekty. Znaleziono bowiem kilkadziesiąt tysię-
cy zabytków, niektóre z nich w całkiem dobrym 
stanie zachowały się… w wychodku.

W wyniku wykopalisk odkryto mnóstwo rze-
czy, począwszy od czasów Kazimierza Wielkiego 
aż po czasy międzywojenne. Wśród znalezisk były 
przedmioty codziennego użytku, naczynia, mo-
nety, broń, fragmenty skórzanych ubrań, takich 
jak buty czy rękawice. Elementów zastawy udało 
się odkryć na tyle dużo, że można by odtworzyć 
wyposażenie średniowiecznego domu z  malo-
wanymi misami i  charakterystycznymi tygielka-
mi. Znaleziono także inne ciekawe przedmio-
ty, tzw. kijankę do prania, stołeczki, durszlaki.  
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Dzięki badaniom można było skonfrontować zapiski historyczne z rzeczywistością. Od-
krycia te potwierdziły, że wzdłuż ulicy Królewskiej istniała niegdyś gęsta mieszczańska 
zabudowa. Domy zbudowane były zarówno z drewna, jak i kamienia wapiennego. Od-
kryto też ślady pamiętnego pożaru Wielunia z 1335 roku. W grubej warstwie spalenizny 
znajdowały się naczynia z  tego okresu, niektóre zachowane w  bardzo dobrym stanie. 
Pożoga pochłonęła wówczas sporą część miasta. Jego odbudowa nastąpiła w dużej mie-
rze dzięki królowi Kazimierzowi Wielkiemu. To on nakazał postawić tu zamek, a miasto 
otoczyć murami, których fragmenty przetrwały do dnia dzisiejszego.

Fakt istnienia w Wieluniu zamku piastowskiego miał duże znaczenie dla rozwoju tu-
tejszego rzemiosła. Przy okazji wykopalisk odkryto zarys dużego drewnianego budynku, 
a w nim sporo zabytków z XIV i XV wieku. Są one dowodem, że w domu tym mieszkał 
rzemieślnik, który świadczył różnorodne usługi dla pobliskiego zamku. W jego warszta-
cie odnaleziono broń, drewniano-skórzane siodło, a nawet fragmenty biżuterii. Obec-
ność złota i srebra wskazywała na to, że mógł to być ktoś o umiejętnościach jubilerskich, 
a że sporo przedmiotów było uszkodzonych, prawdopodobnie oddano je tu do naprawy.

Archeolodzy natrafili też na ślady wojny o ziemię wieluńską, jaką pod koniec XIV wieku 
król Władysław Jagiełło toczył z księciem Władysławem Opolczykiem. Przy ulicy Kró-
lewskiej, a więc nieopodal zamku, który bronił się najdłużej, zachowały się kule przygo-
towane do planowanego ostrzału miasta.

Naczynia sprzed kilkuset lat
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