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Murowana kolumna w „Łakinie” 
– pochówek konia rotmistrza Łakińskiego, 
czy barokowy znak graniczny?

Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia funkcji późnobarokowej murowanej kolum-

ny usytuowanej na wzgórzu w  Łaziskach, powiązanej podaniami z  postacią rotmi-
strza Franciszka Łakińskiego. Analiza źródeł pisanych i  kartograficznych wskazuje, 
że w tym miejscu zbiegały się granice trzech miejscowości: Straszewa (później Wą-
growca), Łazisk i Łęgowa. Kolumnę należy uznać za znak graniczny, którego pierwot-
na funkcja uległa zapomnieniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Wągrowiec, Łaziska, Łęgowo, Straszewo, Franciszek Łakiński, granica, znak gra-
niczny, kolumna graniczna.

Przy wschodniej granicy Wągrowca, na północ od drogi wiodącej w kie-
runku Gniezna, znajduje się wzgórze porośnięte sosnowym lasem, nazywa-
ne „Łakiną” lub „Borkiem Łakińskiego” (ryc.1). W nizinnym krajobrazie jest 
to wyróżniający się element topograficzny. Wzgórze posiada dwie kulminacje. 
Na niższej jest usytuowany grobowiec w formie piramidy, w którym złożono 
szczątki rotmistrza wojsk napoleońskich Franciszka Łakińskiego (ur. 1767 r., 
zm. 1845 r.). Charakterystyczna bryła grobowca i  lokalne podania związane 
z osobą rotmistrza przyczyniły się do przyjęcia dla całego wzniesienia wspomnia-
nych wyżej określeń, odnoszących się do jego nazwiska. Zapewne nie bez znacze-
nia były w  tym przypadku działania podjęte przez Franciszka Łakińskiego dla 
zabezpieczenia przyzwoitego stanu grobowca i  jego otoczenia. Na mocy zapisu 
testamentowego rotmistrz wyasygnował na ten cel znaczne środki finansowe. 
Nad całością założenia miał sprawować opiekę weteran wojsk artyleryjskich, 
dla którego pobudowano dom u stóp wzniesienia i zapewniono godziwe uposa-
żenie. Siła oddziaływania wyobrażeń związanych z postacią pochowanego w gro-
bowcu napoleończyka z  czasem przeniosła się również na murowaną kolumnę 
stojącą w najwyższym punkcie wzgórza (ryc.  2). Według legendy przywołanej 
przez Piotra Palińskiego pod owym filarem ma być pogrzebany koń Łakińskie-
go, tak podają jedni, drudzy zaś twierdzą, że kryje on szczątki polskich bohaterów, 
którzy w obronie świętej ziemi Ojców swoich tu polegli1. Zastanawiając się nad 

1 P. Paliński, Powiat wągrowiecki, Wągrowiec 1932, s. 186. Zob. też: W. Purczyński, 
Wągrowiec. Przewodnik po mieście, Wągrowiec 2006, s. 25.
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faktyczną funkcją tego obiektu, autor wskazywał, że być może odpowiedź na 
to pytanie można odnaleźć w  archiwaliach, które byłyby w  stanie potomność 
poinformować o  fundatorze i  o  celu tej osobliwszej budowli2. Opisując otoczo-
ną żelaznymi kratkami kolumnę P. Paliński zaznaczył, że stała ona już na tem 
samem, co dziś miejscu, za życia Łakińskiego, na co jasno wskazuje zapisek w te-
goż testamencie, który zaznacza, że  wybrał sobie na  miejsce wiecznego spoczynku 
wzgórze na lewo przy drodze wiodącej do Łazisk, na którem stary murowany filar 
stoi3. Franciszek Łakiński osiadł w Wągrowcu po 1830 r., a skoro budowla już 
wówczas uchodziła za  „starą”, to czas jej powstania trzeba przesunąć na okres 
znacznie odleglejszy, niż przyjmuje to legenda. Barokowa forma zabytku mo-
że wskazywać na jego chronologię XVIII-wieczną4. Przeprowadzona kweren-
da źródłowa, a  także analogie z  innych miejscowości jednoznacznie pozwa-
lają określić funkcję zagadkowego filara jako znaku granicznego – kolumny 
granicznej, w  sposób czytelny określającej zasięg wągrowieckich gruntów5. 

2 Ibidem.
3 P. Paliński, Powiat wągrowiecki, s. 186.
4 W. Biegański, Grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego i barokowa kolumna (karta 

ewidencyjna zabytku, WKZ, sygn. 2821/K), 2000.
5 Wstępne wyniki badań nad wągrowiecką kolumną opublikowano w 2012 r.; zob.  M.  Krzep-

kowski, M. Moeglich, Zabytek w cieniu piramidy, „Głos Wągrowiecki”, 14 marca 2012 r., s. 15.

Ryc. 1. Wzgórze z grobowcem - piramidą rotmistrza Franciszka Łakińskiego i póź-
nobarokową kolumną na mapie 1:25000 z 1936 roku (za: <www.mapy.amzp.pl>).
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Hipotezę tę zdaje się potwierdzać przekrój poziomy kolumny – w kształcie 
wieloboku o trzech płasko zakończonych graniach (ryc.3). Wypusty te wska-
zywały zapewne przebieg granic Łazisk, Straszewa (później włączonego do 
Wągrowca) i Łęgowa. Często na tego typu obiektach umieszczano datę ich 
wzniesienia, a także informację pisaną, herb lub inne symbole jednoznacznie 
wskazujące do kogo należy oznakowany teren6. W przypadku znaku stojącego 
na zbiegu granic trzech a niekiedy i czterech miejscowości, zaopatrywano go 
w dodatkowe oznaczenia (np. krzyżyki). Być może również wągrowiecka ko-
lumna zaopatrzona była w podobne informacje, te jednak mogły ulec zatarciu 
w wyniku licznych renowacji obiektu, bądź też były umieszczone na przymo-
cowanych, a nie zachowanych do dziś tablicach.

W  okresie feudalnym, kiedy ziemia stanowiła najważniejszy przedmiot 
obrotu gospodarczego, oznakowanie granic było szczególnie ważne, a za usu-
wanie znaków limitacyjnych, bądź ich samowolne stawianie groziły surowe 
sankcje karne7. O  czynnościach związanych z wytyczaniem i  rewizją granic 
posiadłości wzmiankowano w licznych dokumentach z okresu średniowiecza. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że już we wczesnych tekstach wskazywa-
no na zasadniczą rolę wspólnoty sąsiedzkiej w procesie graniczenia8. Zachowane 
w pamięci zbiorowej informacje o przebiegu granic własnościowych były przy-
woływane np. w przypadku wystąpienia kwestii spornych. Nawet w okresie póź-
niejszym, gdy zasięg posiadłości był dokumentowany pisemnie, zwyczaj powoły-
wania świadków z pobliskich miejscowości był elementarną częścią prowadzonej 
czynności graniczenia. W tej roli najchętniej widziano ludzi w podeszłym wieku, 
którzy pamięcią potrafili sięgnąć w bardziej odległą przeszłość. O zaufaniu do 
ich opinii świadczy nakaz króla Zygmunta Starego z 1519 r., aby przy pro-
wadzeniu granic nie brano pod uwagę znaków wymienianych w przywilejach 
o wątpliwej autentyczności, lecz kierowano się świadectwem starców9.

Rewizję granic przeprowadzano w terenie. Precyzyjne wskazanie linii gra-
nicznej było możliwe dzięki różnego rodzaju znakom granicznym10. Zasięg 
posiadłości często był określany poprzez odwołanie do elementów topogra-
ficznych, np. jezior, rzek, bagien itp. Często w opisach granic wzmiankowano 
też wzgórza, określane nazwą „gór” (montes) oraz przestrzeni leśnych (np.  ad 
silvam, ad borram)11. Najpowszechniejszym rodzajem punktów naturalnych 

6 Przykładem może być rokokowa kolumna z Rogalina, na której cokole umieszczono herb 
właścicieli – Raczyńskich; zob. <http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl>, dostęp z  dnia 
13.11.2014 r.

7 W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982, s. 266.
8 J. S. Matuszewski, Vicinia id est… Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola, 

Łódź 1991, s. 23-55.
9 Volumina Legum, t. I, Petersburg 1859, s. 176; S. Łaguna, O prawie granicznem Polskiem, 

[w:] Pisma Stosława Łaguny, pod red. J. Bielińskiego,Warszawa 1915, s. 74.
10 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004, s. 219.
11 R. Kiersnowski, Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej, „Archeologia Polski”, t. V, z. 2, 

1960, s. 263-266.
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Ryc. 2. Późnobarokowa kolumna w Wągrowcu – stan wiosną 2014 roku.  
Fot. M. Krzepkowski.

były kamienie i drzewa, przy czym w dokumentach, dla uniknięcia niejedno-
znaczności, notowano ich szczególne cechy12. Jeśli granica była wyznaczana 
wzdłuż rzeki wskazywano na niej punkty orientacyjne, np. jazy rybackie (clau-
stra piscinum, muni men piscatorium), młyny, mosty i brody13. Funkcję granic 
spełniały też drogi, a punktami orientacyjnymi były ich skrzyżowania i rozwi-
dlenia14. Dla rozgraniczenia posiadłości tyczono też dukty. W miejscach gdzie 

12 Ibidem, s. 274-276.
13 Ibidem, s. 266.
14 Ibidem, s. 269-270.
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brakowało czynnika topograficznego limitującego posiadłości, występowały spe-
cjalnie w  tym celu skonstruowane znaki15. Takimi punktowymi oznaczeniami 
były przede wszystkim kopce graniczne. Wśród nich wyróżniano kopce narożne 
(„węgielne”, scopuli angulares) i „ościenne” (scopuli parietales). Czasami wyróżnio-
no też miejsce zbiegu trzech dziedzin poprzez usypanie kopca zwanego narożni-
cą (scopuli aciales, capitales), choć w takim przypadku używano też sformułowania 
identycznego jak w przypadku kopców narożnych16. Miejsce, w którym spotykały 
się granice trzech lub więcej posiadłości było ważne również z tego powodu, że 
od niego rozpoczynano czynności prawne związane z ustaleniem ich zasięgu17.

Kopiec graniczny musiał mieć określoną formę gwarantującą jego auten-
tyczność, toteż dla kontroli prawidłowego jego usypania był powołany spe-
cjalny urzędnik (woźny)18. Pomimo zaleceń o  wzmacnianiu takich kopców 
poprzez wkładanie do nich dużych kamieni, gruzu ceglanego, szkła, sko-
rup glinianych, złomu żelaznego, często ulegały one – z  różnych przyczyn 
– uszkodzeniu. Najczęstszą przyczyną ich destrukcji były prace orne19. Bywało 
jednak, że pierwotna funkcja samotnie stojącego kopca ulegała zapomnieniu 

15 Na temat kopców granicznych, patrz: R. Kiersnowski, Znaki, s.257-289; W. Maisel, 
Archeologia, s. 266-267.

16 R. Kiersnowski, Znaki, s. 273; S. Łaguna, O prawie, s. 69, 98-99.
17 S. Łaguna, O prawie, s. 78.
18 R. Kiersnowski, Znaki, s. 278; S. Łaguna, O prawie, s. 69.
19 W XVIII-wiecznych dokumentach dotyczących Wągrowca kilkakrotnie wzmiankowano 

o kopcach granicznych, które uległy zniszczeniu wskutek „rozorania” (np. Archiwum 
Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Wągrowca [dalej: APP, AmW], sygn. I/57, s. 8 [nu-
meracja stron zgodna z oryginałem]: locum scopulorum disaratorum per oppidanum).

maRcin kRzepkowski, maRcin moegLich

Ryc. 3. Przekrój poziomy wągrowieckiej kolumny. Rys. M. Krzepkowski.
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i wówczas mógł zostać przypadkowo uszkodzony, jak to miało miejsce w Wą-
growcu w końcu XVIII w., gdy ogrodowy klasztorny rozkopał znak graniczny 
w poszukiwaniu pieniędzy20.

Warto bliżej przyjrzeć się wzmiankom źródłowym dotyczącym formowa-
nia i utrwalenia granicy pomiędzy sąsiadującymi posiadłościami: Łaziskami, 
Straszewem (później w  zasięgu miasta Wągrowiec) i  Łęgowem, u  których 
zbiegu w XVIII w. (?) wymurowano kolumnę. 

Najwcześniejsze informacje na ten temat pochodzą z okresu średniowie-
cza. W  1353 r. opat łekneński Henryk, przenosząc wieś Łaziska na prawo 
niemieckie, odsprzedał miejscowe sołectwo Jakubowi z Kłecka21. Zmiana sto-
sunków prawnych na obszarze wymienionej miejscowości wymagała przepro-
wadzenia rewizji jej granic. W treści dokumentu dotyczącego tej sprawy opi-
sano m.in. granicę z sąsiadującą od zachodu wsią klasztorną Straszewo. Roz-
poczynała się ona od stawu lub jazu rybackiego na rzece Wełnie i prowadziła 
do wzgórza (ad montem), a następnie do krańca lasu łęgowskiego (ad finem Sylve 
Lengoviensis)22. Przedstawiony opis mógł w przyszłości pozostawiać wątpliwości, 
więc najpewniej linię graniczną dodatkowo oznaczono w terenie odpowiednimi 
znakami. We wszystkich późniejszych limitacjach przeprowadzanych pomiędzy 
Łaziskami i Straszewem odwoływano się zarówno do treści przywołanego do-
kumentu z 1353 r., jak i do czytelnych w terenie znaków granicznych.

Do kolejnego urzędowego wskazania granic posiadłości doszło w 1558 r. 
Obie miejscowości wciąż znajdowały się w zasięgu dóbr cystersów łekneńsko-
-wągrowieckich, jednak Straszewo podlegało już w tym czasie miastu Wągrowiec. 
W  sporządzonym dokumencie określenie gruntów Straszewa zastąpiono więc 
sformułowaniem „Straszewo, czyli Wągrowiec” (Straszewo seu Wangrowiec). Rewi-
zja granic przeprowadzona w 1558 r. była efektem działań podjętych przez opata 
Andrzeja Dzierżanowskiego, który starał się uporządkować stosunki własnościo-
we w dobrach klasztornych23. W „terenowej” rewizji granicy uczestniczyło dwóch 
szlachciców: brat opata Sebastian Dzierżanowski oraz Piotr Wysocki. Na wstępie 
udali się w kierunku wzgórz pod Łaziskami (montibus versus Łaziska), gdzie zo-

20 APP, AmW, sygn. I/57, s. 42; por. też. M. Krzepkowski, Jak pracowity Wojciech zażartował 
z  pana Skąpskiego, czyli perypetie niefortunnego poszukiwacza skarbów z  XVIII wieku. 
Wągrowieckie księgi miejskie jako źródło informacji o  nowożytnych depozytach monetarnych, 
„Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. XVII, 2012, s. 211.

21 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. IV [dalej: KDW IV], nr 2065.
22 Ibidem: a fluvio Velma, ubi dividitur in piscinam,usque ad montem et ad finem sylve Lengoviensis.
23 Andrzej Dzierżanowski herbu Gozdawa był opatem wągrowieckim w latach 1553-1583. 

Był to pierwszy opat wągrowiecki narodowości polskiej. We wcześniejszym okresie, zgod-
nie z przyjętą tradycją, do klasztoru w Wągrowcu przyjmowano wyłącznie zakonników 
narodowości niemieckiej. W  wyniku wieloletniego sporu w  1553 r. konwent niemiecki 
został usunięty, a w jego miejsce wprowadzono cystersów narodowości polskiej, patrz: 
L. Grajkowska, Polonizacja klasztoru cystersów w Wągrowcu, [w:] Cystersi w kulturze śre-
dniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 111-125; A. M. Wyrwa, Klasztory 
cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010, s. 81-86.
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baczyli kamień zagłębiony w ziemię, znajdujący się w pobliżu głównej drogi wio-
dącej z Wągrowca do Łazisk (lapidem infirmum terram penes via magnam de Wan-
growicz ad Łaziska). Kamień ten uznano za narożny znak graniczny (insignum an-
gulorum) pomiędzy miejscowościami: Straszewem czyli Wągrowcem, Łaziskami 
i Łęgowem (Straszewa seu Wangrowca, Łaziska et Łangowa). W dalszej części 
opisu wspomniano, że od tego kamienia, idąc przez wzgórze, podążyli wzdłuż 
granicy pomiędzy Straszewem czyli Wągrowcem i Łęgowem24. Kolejny odci-
nek granicy wyznaczała droga, przy której stał odnowiony kopiec graniczny 
i prowadziła do dębiny zwanej Lesisko (quercino dicto Lesisko)25. 

Porównanie opisów granicy występujących w przywołanych powyżej ak-
tach z 1353 r. i  1558 r. prowadzi do wniosku, że przez ponad dwa stulecia 
zachowała ona stabilność. Punkty wskazane w  dokumencie XIV-wiecznym 
(rzeka, wzgórze, las) pokrywają się w  zasadzie z  tymi, które przywołano 
w  1558  r. (wzgórze, las). Brak wzmianki o  rzece w  młodszym dokumencie 
wynika z tego, że tym razem czynności prawne rozpoczęto, zgodnie z obowią-
zującymi zasadami, od punktu gdzie zbiegały się granice trzech miejscowości 
i gdzie usytuowany był znak narożny (insignum angulorum). Znak ten wyma-
gał specjalnego zabezpieczenia, które dawałoby gwarancję jego nienaruszal-
ności. W XVI w. miał on formę kamienia zagłębionego w ziemię. W później-
szym okresie kamień narożny zastąpiono murowaną kolumną. 

Do aktu z 1558 r. odwołano się w XVIII w. W 1781 r. został sporządzony 
jego odpis, na którym wprowadzono glosę informującą, że dany fragment tek-
stu dotyczy punktu zbiegu granic trzech wymienionych miejscowości (angu-
laritas Wągrowca Łazisk Łegowa)26. Przystępując do kolejnej weryfikacji prze-
biegu granic miasta, przygotowano szereg pytań sformułowanych w oparciu 
o zachowane dokumenty. Na pytania mieli udzielić odpowiedzi kompetentni 
mieszkańcy pobliskich wsi (świadkowie). Formułę pytań zatwierdził przeor 
konwentu wągrowieckiego - brat Konstanty Miaskowski, opat - Maksymilian 
Skrzetuski i burmistrz Wągrowca - Konstanty Kegel27.

W toku postępowania świadkowie zgodnie potwierdzili, że góry na któ-
rych kolumna murowana stoi, zowią się Górami Łaziskiemi i do Łazisk należą 
od wieków28. Następnie mieli ustosunkować się do stwierdzenia iż przy Gó-
rach Łaziskich na których kolumna stoi w miejscu tym, gdzie konwent wągrowiecki 
ścianę swoją Łęgowa wsi z miasteczkiem Wągrowcem czyli Straszewem zaczyna, 
jest zbieg trzech dziedzin, to jest Łęgowa, Łazisk i Wągrowca czyli Straszewa29. 

24 Obecnie wieś Jankowo jest jednostką administracyjną odrębną od Łęgowa.
25 APP, AmW, sygn. I, 57, s. 7, 10. Lesisko – do XIX w. była to nazwa rozległego lasu ota-

czającego Wągrowiec od strony południowej. W późniejszym okresie obszar ten uległ cał-
kowitej deforestacji. Na części dawnego Lesiska powstały osiedla Berdychowo i Taszarowo.

26 APP, AmW, sygn. I, 57, s. 7. 
27 Ibidem, s. 44.
28 Ibidem, s. 41.
29 Ibidem.
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Również w tym przypadku świadkowie przyznali, że jest to zgodne ze stanem 
faktycznym. W swej wypowiedzi jeden z nich nazwał obiekt „figurą czyli ko-
lumną” i określił, że przy Górach Łaziskich [granice] schodzą się30. Inny wska-
zywał, że z tej strony od miasta przy tej górze schodzą się te dziedziny31. Z wy-
powiedzi świadków wynika, że funkcja kolumny jako znaku granicznego nie 
dla wszystkich była już czytelna. Niektórzy z nich za punkt odniesienia przyj-
mowali wzgórze, a zbieg granic wskazali nie na jego szczycie, lecz u podnóża 
skłonu, od strony gruntów miejskich.

Kolumna zbudowana na szczycie „Gór Łaziskich” nie była jedynym te-
go typu obiektem wyznaczającym granicę Wągrowca. Z zeznań świadków 
złożonych w 1781 r. możemy dowiedzieć się o dwóch analogicznych kon-
strukcjach. Jedna z nich stała na południowym krańcu miejscowości, w miej-
scu gdzie dukt graniczny, wytyczony skrajem lasu Lesisko, dochodził do „dro-
gi poznańskiej”32. W tym miejscu, jak stwierdzali świadkowie, dzieli się ta dro-
ga w dwie, jedna idzie do Poznania, druga do Sienna33. W tym kontekście wspo-
mniano też, że w bliskości tego miejsca, gdzie teraz kolumna stoi murowana, była 
przedtym figura drewniana34. Jeden ze świadków pamiętał że była drewniana 
Boża Męka, która się zaś wywróciła35. Wobec przywołanych wzmianek uza-
sadnione wydaje się przypuszczenie, że chronologia murowanej kolumny 
nie była bardzo odległa, skoro pamiętano jeszcze o drewnianej figurze 
stojącej wcześniej w tym miejscu36. 

Trzecia wzmiankowana w dokumencie kolumna stała przy brodzie na sta-
rorzeczu Wełny, po zachodniej stronie miasta. Zbudowano ją w miejscu, gdzie 
wcześniej był młyn o nazwie Znosze37. Biorąc pod uwagę, że starorzecze wy-
znaczało linię graniczną Wągrowca, należy uznać, że wzmiankowany obiekt, 
podobnie jak dwa wcześniejsze, wskazywał punkt limitujący posiadłości. 
Według opinii świadka kolumna stała przy pierwszym z trzech wyróżnionych 
brodów, zwanym Rudki38. Nie wspomniano natomiast w  jaki sposób ozna-
czono punkt styczny granic Wągrowca, Łęgowa i Bobrownik, znajdujący się 
dopiero przy trzecim brodzie. Wspomnijmy tylko, że przy tymże trzecim bro-
dzie było rozwidlenie drogi wychodzącej z Wągrowca, której kontynuacją był 
szlak w kierunku młyna Ostrowo (Nowny) oraz „stara droga” do Rogoźna. 

30 Ibidem, s. 52.
31 Ibidem, s. 55.
32 Ibidem, s. 41.
33 Ibidem, s. 42.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 51.
36 Według „Wizji granic dóbr łęgowskich i wągrowieckich” przeprowadzonej w 1594 r., 

we wskazanym miejscu stała „Boża męka”, obok której znajdował się zniszczony kopiec 
graniczny (APP, AmW, sygn. I/57, s. 24).

37 Ibidem, s. 43. Na temat młyna Znosze, patrz: M. Moeglich, Młyny wągrowieckie 
w „czasach cysterskich” - zarys problemu, „Wangrovieciana. Studia et Fontes”, t. I, 2013, s.  16-17.

38 APP, AmW, sygn. I/57, s. 63.

muRowana koLumna w „Łakinie”



58

Spośród trzech, wzmiankowanych w  źródłach, murowanych kolumn do 
dzisiejszych czasów zachowała się tylko jedna, usytuowana przy wschodniej 
granicy miasta, na wzgórzu zwanym „Łakiną” lub „Borkiem Łakińskiego”. 
Jej pierwotna funkcja uległa jednak zapomnieniu, a  siła oddziaływania wy-
obrażeń związanych z  postacią napoleońskiego rotmistrza pochowanego 
w pobliskim grobowcu przyczyniła się do powstania legendy o pogrzebanym 
pod kolumną koniem. Powiązanie ze sobą obu obiektów – barokowego filara 
i „piramidy” - spowodowało, że w równej mierze dbano o ich stan zachowa-
nia. Kilkakrotne prace remontowe prowadzone przy kolumnie przyczyniły się 
do przetrwania zabytku do dzisiejszych czasów. Pozostałe dwie kolumny gra-
niczne uległy tymczasem całkowitemu zniszczeniu. 
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Summary

Brick-built column in “Łakina” – burial of calvary 
captain’s saddle horse or baroque border sign?

Next to the Wągrowiec’s east border, on the hill named “Borek Łakiń-
skiego” (coniferous forest of Łakiński), there are two interesting monuments: 
shrine of calvary captain in Napoleon’s army – Franciszek Łakiński (1767 
-  1845) in the shape of pyramid and the baroque column, under which –  ac-
cording to the legend - calvary captain’s saddle horse is buried. The legend can 
be false, because of the fact, that the column was built long before Franciszek 
Łakiński had arrived here. 

Result of source inquiry shows that originally this column was the border 
sign. It was built on the border lines of three neighborly localities: Łaziska, 
Straszewo (later, in the Wągrowiec’s borders) and Łęgowo.
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