
200 lat temu w Wolsztynie ...

19 wrzesnia 1810 dzien wielkiego pozaru •••

Byla godzina piata po poludniu.

Dzien upalny, a od tygodni nie spa
dla ani jedna kropla deszczu. Od

wschodniej czesci ulicy Zydow

skiej (obecnie ul. Poznanska), któ
ra laczy sie z Rynkiem, ponad su
chymi niczym wiór drewnianymi

domami krytymi gontem, wiatr,
który zmienil wlasnie kierunek na

poludniowo - wschodni, przepe
dzal po niebie oblok dymu niosa

cego zlowieszcze zagrozenie dla
calego miasta.
Znaczna czesc mieszkanców mia

sta byla w owym czasie poza do
mem, wiekszosc na wykopkach, na
polach i w ogrodach. Ci, którzy po
zostali w miescie pospieszyli gasic

pozar, jednak w kilka minut plo
mienie siegnely juz domu wdowy

po rzezniku Ulrich'u, gdzie na pod
daszu znajdowaly sie spore zapa
sy sloniny. Widok byl to straszny.
Ciemny dym z palacych sie polaci

sloniny unosil sie do góry i rozprze
strzenial nad calym miastem. Plo
mienie zaatakowaly takze lezaca po
zachodniej stronie Rynku, przy je
ziorze ulice Kacza (zwana pózniej

ul. Królewska, a obecnie ul. 5
Stycznia) i szybko przeskoczyl na
budynek ratusza. Mistrz piekarski
Schulz cudem uratowal nowa pom

pe pozarnicza, która znajdowala sie
w szopie przy ratuszu. Niestety pra

wie caly ratusz splonal w pozarze.
Ogien szalal, mieszkancy spieszy

li na pomoc. Z boska pomoca moze
udaloby im sie uratowac swiatynie
i zatrzymac ogien w miejscu, gdzie
ulica Kacza dochodzila do koscio

la ewangelickiego, gdyby nie ów
czesny komendant miasta von

Schilitz. Przez swe nierozsadne za
chowanie przeszkodzil on w roz-

bieraniu dachów stojacych tam do

mów, co mialo zapobiec dalszemu

rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Plomienie szalaly takjak zawial im

wiatr. Mknely juz w strone koscio
la ewangelickiego, a na ulicy
Zydowskiej ogien skakal nawet

pod wiatr z domu na dom. Bylo
okolo godziny siódmej wieczorem,
kiedy plomienie dosiegly kosciól

ewangelicki z oficyn sasiadujacych
z nim kamienic. Na raz plomienie
wpadly do kosciola i wiezy i obje
ly je z zewnatrz, jak dwa silne ra
miona. W mgnieniu oka kosciól i

wieza jawic sie zaczely niczym plo
nacy szkielet. Ostatni raz, jakby na
pozegnanie, przejmujaco zabrzmia

ly dzwony, po czym wieza 'prze
chylila sie w strone jeziora i razem
z kosciolem zawalila sie z wielkim

hukiem. W powietrzu dalo sie czuc
przejmujacy krzyk rozpaczy. Po

tem nastapila gleboka cisza i znów
ów krzyk przepojony bólem zawial
nad miastem, kiedy to sluzacy juz
168 lat Bozej czci kosciól runal w
zgliszczach.
Prawie w tym samym czasie roze

gral sie inny dramat. Przepiekna
wieza kosciola katolickiego zapa
lila sie nie od plomieni, lecz od zaru.

Najpierw ukazal sie zebranym wa
ski, horyzontalny zarzacy sie pas,

wokól metalowej kopuly. Wkrót
ce zar ten zaczal rozprzestrzeniac
sie w dól i w góre ponad cala ko

pule. Na zaciemnionym dymem
niebie jawilo sie to jak niezwykle

zjawisko. Rozzarzona kopula za
palila takze drewniana "szpice".
Musiala byc ona pokryta metalem

lub pokostem, gdyz ogien dlugo nie
mógljej dosiegnac. Plomienie ska
kaly niczym bawiacy sie kociak raz

na dól, to znów do góry, az w kon

cu zajely cala szpice. Plonaca wie

za wprawila ponownie wszystkich
w wielka rozpacz. W tymze czasie

wlascicielowi majatku z Goscieszy
na, panu Koczorowskiemu, udalo

sie ujarzmic ogien w murowanej
czesci wiezy i tym samym urato

wac kosciól. Na pomoc z sikawka

'przybyla takze grupa ubogich
mieszczan oraz niektórzy bardziej

zamozni mieszkancy. Palil sie juz
szczyt domu kowala Dohnke, któ

ry stal blisko domu kantora (mu

zykkierujacy spiewem). Na szcze
scie dzieki wydajnej sikawce uda
lo sie uratowac dom Dohnków i

plebanie. Po drugiej stronie, po
stronie kosciola ogien szalal jednak
nadal. Oberza "Pod zielonym drze

wem" stala juz cala w ogniu.
Dzieki milosierdziu Bozej opatrz

nosci udalo sie wreszcie zatrzymac
pozar. Najpierw na ulicy Zydow

skiej, gdzie od samego poczatku
ogien gasilo najwiecej ludzi i gdzie
wiatr wial dogodniej. Z 225 budyn
ków w miescie ocalalo tylko 61. W
zaledwie kilka godzin zniszczeniu
ulegly 164 budynki, jak kosciól

ewangelicki, dom rektora i dzwon

nika, wieza kosciola katolickiego,
ratusz, synagoga czy miejski bro
war.

Po bylej swiatyni ewangelickiej nie
zostalo prawie zadnego sladu, a na

jej zgliszczach w niedziele po po

zarze 23 wrzesnia 1810 odprawio
no juz pierwsza Msze Sw.

Na podstawie zapisków naocznego

swiadka

z kroniki kosciola ewangelickiego

w Wolsztynie

opracowal Wojtek Lis.


