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nowożytnych
– dwa niepublikowane źródła  

z 1611 r. i 1739 r.

Nowożytne źródła pisane do dziejów Wągrowca, niezwykle cenne dla poznania 
jego dziejów i kultury mieszczańskiej, do tej pory publikowano jedynie okazjonal-
nie1. Aby przynajmniej częściowo uzupełnić tę lukę, przedstawiono poniżej dwa in-
teresujące teksty, ukazujące miasto klasztorne w 1611 i 1739 roku. 

Pierwszy tekst, stanowiący fragment „Inwentarza majętności i dochodów opactwa 
wągrowieckiego”, powstał w związku z objęciem godności opata miejscowego klasz-
toru przez Jana Grochowickiego i jest datowany na 13 czerwca 1611 r.2 Początek 
XVII w. charakteryzował się dobrą kondycją gospodarczą miasta i klasztoru. W Wą-
growcu działo wówczas 10 cechów skupiających około 135 rzemieślników różnych 
specjalności. Mieszczanie korzystali z łąk i pól miejskich oraz folwarków, z których 
zobowiązani byli odprowadzać określoną daninę na rzecz opata. Znaczną część 
dochodów opata stanowiły wpływy z działalności młynarskiej. W „Inwentarzu ma-
jętności…” zaznaczono, że w mieście były 303 domostwa i stosunkowo niewielka 
ilość pustych placów (ok. 40). Trwający przez kilka kolejnych dziesięcioleci okres 
prosperity zakończył się ok. poł. XVII w., a za moment zwrotny uznawane są czasy 
wojny ze Szwedami w latach 1655-1660 (tzw. „potop szwedzki”)3. Wkrótce kryzys 
dotknął wszystkie przejawy życia w sferze gospodarczej i społecznej. Upadek mia-
sta osiągnął apogeum w trzech pierwszych dekadach XVIII w. W tym właśnie czasie 
powstał drugi z prezentowanych tekstów źródłowych: „Opis miasteczka Wągrowca 
z 1739 roku” Wypada zaznaczyć, że w ciągu czterech dziesięcioleci poprzedzających 
sporządzenie „Opisu…” spadały na miasto kolejne klęski, w wyniku których regres 
pogłębiał się. Wśród negatywnych czynników można wymienić m.in. przemarsze 
wojsk i rekwizycje w okresach wojen4. Zubożałych mieszkańców czekały na domiar 
złego kolejne lata nieurodzaju5. W takich okolicznościach narastały napięcia spo-

1 Np. H. Hockenbeck, Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz, t. II, Leipzig 1880, s. 
88-93; T. Nożyński, Źródła do dziejów Wągrowca Szpital Powiatowy w Wągrowcu (1873-1921), Zeszyty 
Historyczne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, b.m., b.r., s. 3-10; L. Grajkowska, 
Dzieje cechów wągrowieckich do 1939 roku, Ziemia Wągrowiecka, nr 1 (17), 2002, s. 39-53.

2 Nota biograÀczna opata Jana Grochowickiego, patrz: L. Grajkowska, Przyczynek do katalogu opatów 
łekieńsko-wągrowieckich, Wągrowiec 1984 [maszynopis], s. 130-131.

3 Z. Boras, W dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Wągrowca, red. E. Makowski, Poznań 1994, s. 82.
4 T. Nożyński, Zarys dziejów miasta Wągrowca (1381-1918), b.m., b.r., s. 8.
5 Z. Boras, op. cit., s. 85-87.
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łeczne, których przejawem były m.in. liczne procesy „o czary”, prowadzone przed 
wągrowieckimi sądami miejskimi pod koniec XVII w. i w pierwszych dekadach ko-
lejnego stulecia, kiedy to „szał polowania na czarownice” eskalował w miasteczku 
i jego okolicach do poziomu zbiorowej psychozy6. Liczba mieszkańców drastycznie 
spadła po kolejnych epidemiach chorób zakaźnych, wśród których najbardziej do-
tkliwa była ta z lat 1709-17107. W okresie kilku lat bezpośrednio poprzedzających 
sporządzenie „Opisu…” mieszczanie boleśnie doświadczyli skutków klęsk ży-
wiołowych, takich jak pożary, powodzie i wichury. Wielka powódź miała miejsce 
w 1736 r., a rok później miasto spustoszyła wichura. W roku poprzedzającym wy-
stawienie omawianego dokumentu Wągrowiec uległ żywiołowi ognia8. Wszystkie 
wymienione zjawiska spowodowały niewyobrażalny wręcz upadek ośrodka miej-
skiego – niemal całkowite jego opustoszenie i rujnację. Znaczna część mieszczan 
wymarła, niektórzy wyprowadzili się w poszukiwaniu lepszego bytu. Większość 
parceli to puste place, a nieliczne ocalałe budynki mieszkalne oraz browary były 
w złym stanie technicznym. W takich okolicznościach zubożali właściciele nie byli 
w stanie podjąć jakichkolwiek inwestycji. 

*
Jak wspomniano powyżej, „Inwentarz majętności…”, datowany na 13 czerwca 

1611 r., został sporządzony z okazji wprowadzenia o. Jana Grochowickiego na urząd 
opata wągrowieckiego. Oryginał tego aktu obecnie uznajemy za zaginiony, a jego 
treść znamy z trzech odpisów. Najwcześniejsza kopia [kopia 1] powstała w 1620 r. 
i stanowi fragment rękopisu „Miscelannea do historyi cystersów w ogólności, w szcze-
gólności zaś do historyi klasztoru wągrowieckiego tegoż zakonu”9 Przedstawiona w ni-
niejszej publikacji transkrypcja  jest oparta na tej właśnie wersji tekstu. Kolejna ko-
pia „Inwentarza majętności…” powstała w XVII w. lub – co bardziej prawdopodob-
ne ze względu na cechy stylistyczne pisma – w XVIII w. [kopia 2]10. Na podstawie 
kopii 2 sporządzono w 1779 r. kolejny odpis [kopia 3], odbiegający w szczegółach 
od dwóch poprzednich11. 

Drugi tekst – „Opis…” z 1739 roku – pochodzi z wągrowieckiej księgi radzieckiej 
i wójtowskiej zawierającej zapisy z lat 1643-175112. Został on sporządzony na podsta-
wie wizji przeprowadzonej w dniu 6 marca 1739 roku na zlecenie przeora konwentu 
cysterskiego. Jego powstanie związane było z przygotowaniami do podziału dóbr 
klasztornych od opackich, którego dokonano 27 listopada tego samego roku, za zgo-
dą króla Augusta III i papieża Klemensa XIII, na mocy konkordatu wschowskiego 
(1737 r.)13. Wtedy to król mianował opatów komendatoryjnych w 13 najbogatszych 
opactwach w Polsce, również w Wągrowcu, oraz opatów rzeczywistych wybiera-
nych przez zakonników. Po przeprowadzonym podziale do wągrowieckiego opata 

6 A. M. Wyrwa, Pietas Ecclesiae et Àdes plebis Szkice z dziejów religijności i wierzeń na ziemi łekneńskiej 
od średniowiecza do czasów nowożytnych, Poznań 2006, s. 103-119 Opracowanie dotyczące wągrowiec-
kich procesów o czary zostanie opublikowane w jednym z kolejnych tomów „Wągrowieckich stu-
diów muzealnych”. 

7 Z. Boras, op. cit., s. 86; A. M. Wyrwa, Opactwo cysterskie Łekno-Wągrowiec (1153-1835/36) Zarys dziejów, 
Poznań-Wągrowiec 1998, s.79-80. Zob. także: T. Podzerek, Nowożytne cmentarzysko szkieletowe w Łazi-
skach – podsumowanie wyników badań [w niniejszym tomie].

8 T. Nożyński, Zarys…, s. 9; Z. Boras, op. cit., s. 87.
9 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. Rkp. nr 151.
10 Archiwum państwowe w Poznaniu, Akta miasta Wągrowiec [dalej: APP, AmW], sygn. I/54, s. 1-4.
11 APP, Cystersi Wągrowiec, sygn. 34, s. 3-9.
12 APP, AmW, sygn. I/22, s. 310-311. 
13 Z. Boras, op. cit., s. 88; A. M. Wyrwa,  Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010, s. 103. 
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komendatoryjnego należały dochody z Bartodziejów, Kaliszan, Nowego, Rgielska 
oraz z miasteczka Wągrowca, tutejszego młyna miejskiego, browaru i folusza. Kon-
wentowi pozostawiono dochody z Bracholina, Koninka, Kobylca, Krosna, Mokrono-
sów, Panigrodza, Turzy, Sarbki i Straszewa14. 

*
Edytując tekst oparto się na instrukcji wydawniczej dla źródeł z XVI-XIX, opracowanej 

przez Kazimierza Lepszego, z pewnymi jednak modyÀkacjami15. zmodernizowano ortogra-
Àę i interpunkcję, pozostawiono jednak bez zmian końcówki -ą i –ę (np. dezolacją). Nieczy-
telne wyrazy, tekst zniszczony nie dający się uzupełnić, oddano w nawiasie kwadratowym 
mniej więcej tyloma kropkami, ilu liter brakuje. W nawias kwadratowy ujęto również zre-
konstruowane partie zniszczonego tekstu, a także uzupełnienia niezbędne dla zrozumienia 
sensu przytaczanego fragmentu oraz tłumaczenia niektórych zwrotów w języku łacińskim. 
Znak zapytania w nawiasie kwadratowym [?] oznacza wyrazy o niepewnej lekcji, znakiem 
[!] opatrzono wyrazy zawierające błędy lub odbiegające od współczesnej pisowni celowo nie 
zmodernizowane przez wydawcę. Brakujące w wyrazach litery oraz rozwinięcia skrótów 
ujęto w nawias okrągły. Pogrubioną czcionką, w celu wyeksponowania w tekście, zapisano 
nazwy opisywanych ulic, budynków i cechów rzemieślniczych. Tłumaczenie tekstów łaciń-
skich podano w przypisach dolnych.

Wągrowiec, 13 czerwca 1611
Inwentarz majętności i dochodów z opactwa wągrowieckiego 
Kop.: 1: Poznań, Biblioteka Raczyńskich, rkps 151 , k. 46-48 (ok. 1620 r.); 2. APP, 

Akta miasta Wągrowiec, sygn. I/54 (kopia z XVIII w.?); 3. APP, Akta miasta Wągro-
wiec, sygn. 34, s. 3-9 (kopia z 1779 r.).

[k. 46] Per Reverendum Dominum Abbatem Vangrovecensem Joan Grochowicki in ipso 
ingressu ad abbatiam dignitatem sequitur16

[k. 46 v.] Miasteczko Wągrowiec
Domów wtem miasteczku jest 303, i z pustymi placami, których jest circa17 40. 

Z tych domów i placów dają czynszu stołowego po gr(oszy) 2, okrom domów urzęd-
niczych, których jest 11, a 12. poselski. Stacyjne(go) królewskiego dają grzywien 14. 
Ról śladów ma to miasteczko 20. Płacą [właściciele] z każdego placu po gr(oszy) 15. 
A mimo to jest rola szpitalna i plebańska, z której nic nie dają. 

Cechów wtem miasteczku jest nu(mer)o18 10.
Piwowarski, których [braci] jest do 26, którzy we młynie pań(skim) mlieć powinni.
Sukien(n)ic(k)i, których [braci] jest circa 30, którzy w foluszu pańskim folować 

powinni.
Kuśnierski, których [braci] jest do 20, którzy powinni do dwora skóry wypra-

wiać, na co im dają otrąb i soli ze dwora i płacić od skór po gr(oszu). 

14 Z. Boras, op. cit., s. 88; A. M. Wyrwa, Klasztory…, s. 103.
15 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w do poł XIX w , Warszawa 1953, pas-

sim. 
16 Przez czcigodnego pana opata wągrowieckiego Jana Grochowickiego, przy objęciu tejże godności, 

co następuje.
17 około
18 dokładnie
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S(z)wiecki, których [braci] jest circa 28, z których każdy powinien dać na rok 
boty długie, chłopskie, także i długie19 białogłowskie i trzewiki, za które ze dwora 
dają im po gr(oszy) 12. Ku temu, każdemu zakonnikowi z [konwentu]20 powinni dać 
wszystkim społem po piąci par trzewików, za które z [konwentu]21, za każdą parą 
mają im dawać po gr(oszy) 3.

 Rzeźnic(z)y, których [braci] jest 10, powinien każdy dawać ile ich będzie pro 
tempore22 po 2 kamien(ie) topionego [łoju], albo nie topionego po 3, a względem tego 
łopatek nie dawają, woły we dworze biją posobicą [!], ale tego na prawie nie mają 
o strawie pański(ej).

Czapnicki, których [braci] jest nu(mer)o  5, którzy wełnę we dworze zwykli kupo-
wać, wedle targu, także i sukiennicy.

Cech łatany, w którym się zamykają kołodzieje, stalmaszy[!], kowale, ślosarze23, 
kotlarze, złotnicy, puszkarze, rymarze, których wszystkich jest circa 30. 

Kupiecki, których [braci] jest circa 6.
Zduński, których [braci] jest circa 6. Powinni dawać na każde suche dni gar(n)

k[ów] rozmaitych tak prostych jako [i] polewanych wszyscy społem po pół kopy. 
Dziesięciny nie dają, tylko meszne księdzu plebanowi, a w jednym polu też dziesię-
cin dają ks(iędzu) plebanowi.

Ogrody i folwarki
Przy brodzie poznańskim:
Grzegorz – gr(oszy) 3, kap(łonów) 6; Piechota – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Piwek – 

gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Burdin – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; Błażek slosarz [!] – gr(oszy) 
2, kap(łonów) 4; Klucznik – gr(oszy) 1, kap(łonów) 2; [k. 47] Balcer Wlecych – gr(oszy) 
3, kap(łonów) 6; Malcher – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Strycharz – gr(osz) 1, kap(łonów) 
2; Propheta – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Mrzygłód – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; szpitalny 
– gr(osz); Komak24 – gr(oszy) 3, kap(łonów) 6; Chwierała – gr(oszy) 2, kap(łonów) 
4; Hudanek – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; plebański – ni(hi)l25; Malcher – gr(osz) 1, ka-
p(łonów) 2; Propas – gr(osz) 1, kap(łonów) 4; Wleczyszek – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; 
Chwierała – gr(osz) 1, kap(łonów) 226; Marcin cieśla – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Pra-
rzygroszek – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; Mazur czap(nik) – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; 
strycharz Koral27 – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Węgrzyn28 – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4; 
Smurawa – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Cygan – gr(oszy) 3, kap(łonów) 6; Dryja – gr(oszy) 
2, kap(łonów) 4; szpitalny – groszy 3, łąka ni(hil)29; Popek – gr(osz) 1, kap(łonów) 2.

Ogrodów koniec do rzeki.
Łąki nad rzeką przy ziołach[!] miejskich:
Błażek kos(i)arz – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Niedźwiedź – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; 

Wleczyszek – gr(oszy) 2, kap(łonów) 4.

19 W kop. 3: drugie.
20 W kop. 1: Conventu; w kop. 2: Kowentu [!].
21 W kop. 1: Conventu; w kop. 2: Kowentu [!].
22 stosownie do okoliczności
23 W kop. 3: stolarze.
24 Prawdopodobnie powinno być: Koniak. 
25 nic
26 W tekście kolejna pozycja przekreślona: [Kolanek, gr(oszy) 2, kap(łonów)].
27 W kop. 1: koral; w kop. 3: Kowal.
28 W kop. 3: Wegner.
29 nic
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Łąki nad rzeką, z drugiej strony, w Nielgbie:
Smol – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; s(z)pitalna – ni(hi)l; Chwierała – gr(osz) 1, kap(ło-

nów) 2; Wukowska – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Niegardi – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Za-
chariasz – gr(osz) 1, kap(łonów) 2.

Młynarskie łąki idą aż do młyna straszewskiego.
Łąki nad stawem:
Świeboda – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Śledź – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Wleczyszek – 

gr(osze) 2, kap(łonów) 4; Łazarz – gr(osze) 2, kap(łonów) 4.
Ogrody na [bielniku]30, za chmielnikiem pańskim, który [jest] za końskim 

młynem:
Łazarz – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Kobus – gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Gielczyk – 

gr(osz) 1, kap(łonów) 2; Jędrzej diga[!] kołodzi(ej) – gr(oszy) 1, kap(łonów) 3; Kamień-
ski – [groszy 0], kap(łonów) 3; Czwartak – [groszy 0], kap(łonów) 3; Łodyga – [groszy 
0], kap(łonów) 0.

Ogrody n(a)d Jeziorem Durowskim, po pole miejskie:
Gliatka – kap(łonów) 6; Darmobit – kap(łonów) 2; Smol – kap(łonów) 2; Osuch 

– kap(łonów) 2; Kuklas – kap(łonów) 2; Jan poselek [!] – kap(łonów) 4; Jentek – ka-
p(łonów) 2; Jan pilarz – kap(łonów) 2; Wrzeszcz – kap(łonów) 3; Paweł Długosz – ka-
p(łonów) 3; Zawalidroga – kap(łonów) 4; Prarzygroszek – kap(łonów) 4; Wołek – ka-
p(łonów) 4; Gościnny – kap(łonów) 10; Gocz – kap(łonów) 5; Kuklas – kap(łonów) 5; 
Kielianka – kap(łonów) 2; Grygier kuśnierz – kap(łonów) 4; Błażek s(z)wiec – kap(ło-
nów) 4; Lisek – kap(łonów) 4; Stirba[!] rybak – kap(łonów) 4; Komak31 – kap(łonów) 4; 
Dybita – kap(łonów) 8; Staniszewski – kap(łonów) 6.

Ogrody z drugiej strony jeziora, pod borem:
Osuch – kap(łonów) 2; Belaskowski – kap(łonów) 2; Stachowa – kap(łonów) 4; 

Błaszko woźny – kap(łonów) 4; [k. 47 v.] Przewlekły – kap(łonów) 4; Jażdż32 – ka-
p(łonów) 4; Belaszko – kap(łonów) 4; Lepioch – kap(łonów) 5; Staniszewskiego łąka 
– od niej zająców 2, kapł(onów) 6.

Folwarki ku Łeknu:
Dorazalina – kap(łonów) 2; Dzbalina – kap(łonów) 2; Grygier kuśnierz – kap(ło-

nów) 2; Dibicina – kap(łonów) 2; Trojanowski zpla[?] – kap(łonów) 2; Stodołka orga-
ni[sta] – kap(łonów) 2; Taszewski – kap(łonów) 2; Komak33 – kap(łonów) 2; Lichawski 
– kap(łonów) 2; Kościanek – kap(łonów) 2; Borzytowski34 – kap(łonów) 2; Pląskowski 
– kap(łonów) 2; Wromecki – kap(łonów) 2.

Folwarki za Goczem35 kowaliem[!]:
Łazarz – kap(łonów) 2; Malcher – kap(łonów) 2; Chrzep – kap(łonów) 2; Chwie-

rała – kap(łonów) 2; Czechowa – kap(łonów) 2; Klofta – kap(łonów) 2; Miernik – ka-
p(łonów) 2; Lepioch – kap(łonów) 2.

Koniec folwarków.
Ogród za tymi folwarkami, które trzyma Hałaszkowa.
Łąki w Ostrowie:
Wąchalik – kap(łonów) 2; Koniak[!] – kap(łonów) 2; Dryja – kap(łonów) 2; kurcząt 3.

30 Tak w kop. 2. W kop. 1: na bielnici.
31 Por. przypis 19.
32 W kop. 3: Juzda.
33 Por. przypis 19.
34 W kop. 3: Borzysławski.
35 Nazwisko: „Gocz” wymieniono powyżej, w grupie właścicieli ogrodów „nad Jeziorem Durowskim”.



KONDYCJA GOSPODARCZA MIASTA WĄGROWCA W CZASACH NOWOŻYTNYCH 91

Młyny
Młyn słodowy o 1 kole, w którym słody miejskie m(i)elą, dają od każdego słodu 

7 ćwierceń w sobie zamykającego po złotych 2 i po wiertelu owsa, co uczyni mier-
no szacując zł(otych) 800, a od gorzałczanego słodu, od każdego wiertela dawają 
po gr(oszy) 2, co uczyni mierno rachując złotych 40. 

[k. 48] Młyn miejski o 3 kołach i 4 koło puste foluszowe wydać może communi-
ter36, marno rachując, wymiaru rży ćwierceń 100, pszenicy ćwierceń 20. Po 2 mierze 
na dwór rachując, a trzecia na młynarza. Folusz od każdego postawu po gr(oszy) 5, 
czyniwał przed tym circa Áo(renów) 200.

Młyn straszewski o 2 koł(ach), a trzecie puste, z którego 2 mierze do dwora przy-
chodzą, a trzecia młynarzowi. Uczyni na rok wymiaru rży circa ćwierceń 100, psze-
nicy circa wierceń 20. A ku temu młynarz daje kapł(onów) 4 i złote 2 z roli, które 
do młyna należą. 

Jeziora
Jeziorko miejskie i we wsiach, nad koszt niewodów uczynić mogą lekko rachując 

circa Áo(renów) 400. Rybaków w miasteczku jest num(er)o 6, którzy po dwu włókiem jed-
nym łowią, a od tego, to jest od każdego włóku dają na każdy tydzień ryb obrok w środę, 
w piątek i w sobotę, i od każdego inszego dnia postnego, póki na jeziorach łowią, na każ-
dy dzień co by stał obrok ryb za gr(oszy) 12 i po gr(oszu) od każdego włóku. 

*
Wągrowiec, 6 marca 1739 
Opis miasta Wągrowca
Kop. APP, Akta miasta Wągrowiec, sygn. I/22, s. 310-311.

Niżej wyrażeni będąc poproszeni od W(wielmożnego) J(ego) M(ości) księdza 
przeora konwentu cystercjeńskiego wągrowieckiego i od obywatelów miasteczka 
Wągrowca aby w niem obaczyli dezolacją i spustoszenie tego miasteczka, którą dez-
olacją ofÀciose37 przy woźnym uczyni(li)śmy. 

Naprzód widzieliśmy ulicę Kościelną począwszy od domków i gruntu kościel-
nego. Domków 3 pustych: piwowarski 1, w którym cyrulik klasztorny siedzi. Od 2 
[pozostałych] rzemieś(l)nicy nocnym sposobem pouciekali. W tej ulicy rzemieś(l)nik 
jeden zgorzał przeszłego roku, do tego czasu plac pusty leży. Placów gołych, na któ-
rych domostwa stały i różni rzemieś(l)nicy mieszkali, jest 11 w tej ulicy.

W ulicy Szeroki(ej)
W tej ulicy widzieliśmy domy 2 piwowarskie z[ruj]nowane, tylko zrąb stoi. Pla-

c[ó]w piwow[arskich] [w] tej ulicy gołych widzieliśmy 3. Domów pustych od których 
gospodarze poumie[rali], [po]uchodzili z drugich widzieliśmy 4. W dw[óch] tylko 
komornicy siedzą. Placów gołych, na który[ch] domy były i różni rzemieś(l)nicy 
mieszkali, widzieli[śmy] 22. 

W ulicy Szewski(ej)
Domów pustych 2. Placów gołych, na których domostwa były i różni rzemieś(l)

nicy mieszkali, które z dopuszczenia boskiego pogorzały, jest 25.
W ulicy Srzedni(ej)
W tej ulicy trzy domki puste, żadnego w tej ulicy mieszkańca nie masz. Placów 

gołych, na których domy były i różni rzemieś(l)nicy mieszkali, widzieliśmy 24. 
36 łącznie
37 urzędowo
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W ulicy Ostatni(ej)
Dom 1 piwowarski, znaczny, pusty, od którego gospodarz uszedł. Domów pu-

stych 4, w których komornicy mieszkają. W tej ulicy placów gołych, na których 
domy były i różni rzemieś(l)nicy mieszkali, jest 25. 

[s. 311] Przeszed(ł)szy za most w Rynek.
Domostwo piwowarskie w którym komornik siedzi, dom piwowarski nowy, 

którego nie mógł dokończyć, bez kosztów[?], tylko […..] stoi. Domy piwowarskie 2, 
w których insi gospodarze mieszkają i piwa nie robią. Item w Rynku piwowarów 
3, którzy piwa przez 6 lat nie robili nie mając sposobu. Item piwowarów 3 zrujno-
wanych: u jednego browar, mielcuch, domostwo funditus38 zrujnowane, u drugiego 
browar bez kotła pustkami stoi, u trzeciego browar nie dokończony pustkami stoi. 
Niektórzy kotły swoje zafantowawszy, sposobu żadnego wykupić nie mają, bro-
wary pusto stoją. Placów gołych piwowarskich, na których domy były widzieliśmy 
4 w Rynku. Placów pustych, gołych, na których domy były i różni rzemieś(l)nicy 
mieszkali jest 7, dom pusty 1 zrujnowany fundit(us), drugi bez dachu, pusty.

Smolary
Na Smolarach dom piwowarski, funditus zruj[nowany] od którego gospodarz 

nocnym sposobem u[szedł], drugi plac piwowarski goły leży. [.....] nowe stoją w któ-
rych […..]. [Placów] gołych na Smolarach, na których domy b[yły i różni] rzemieś(l)
nicy mieszkali, jest 22[?]. 

Co za[?] tak jest Àde39  [……] et procter melius40 [……].
Piwaśmy w całym mieście zastali tylko beczek 13.

38 doszczętnie
39 szczerze
40 ze względu na wyższe dobro
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Economic Situation of Wągrowiec in Contemporary 
Times – Two Unpublished Sources from 1611 and 1739.

Contemporary sources on the history of Wągrowiec, especially valuable for the 
study of the bourgeoisie history and culture, were rarely published until know.

The article presents two interesting texts depicting a cloister city in 1611 and 1739. 
The Àrst text, included into “The Inventory of Property and Income of Wągrowiec Ab-
bey,” was created in connection with the assumption of abbacy over a local cloister 
by Jan Grochowicki, and is dated to 13th June 1611. The beginning of the 17th cen-
tury was characterised as a period of good economic condition of the city and the 
cloister. There were 10 guilds with 135 artisans of different specialities at that time 
in Wągrowiec. The text underlines that there were 303 households in the city, with 
relatively few empty spaces (around 40). The period of prosperity, after lasting for 
several decades, came to an end around the 1st half of the 17th century, while the 
turning point was estimated to the time of the war with the Swedish (1655–1660, 
the so-called Swedish Deluge). The crisis that followed soon afterwards affected all 
spheres of economic and social life. The downfall of the city reached its peak in the 
Àrst three decades of the 18th century. This was also the time of creation of the second 
of presented texts: “The Description of Wągrowiec Burg from 1739” It is worth men-
tioning that within the four decades preceding the creation of “The Description…” 
the city witnessed a chain of disasters which deepened its recourse. The negative 
factors included route marches and requisitions of armies in times of wars. At the 
cap of it all the impoverished citizens were faced with forthcoming years of bad 
crops. In these circumstances social tensions widened and resulted in numerous 
witch hunts, supervised by Wągrowiec courts at the end of the 17th century and in 
the Àrst decades of the 18th century. The “mad witch hunt” escalated within the city 
and reached a level of a mass psychosis. The number of inhabitants fell drastically 
after successive infectious diseases epidemics, the most severe of which took place 
between 1709 and 1710. The last few years before the creation of “The Description…” 
the citizens witnessed sore results of disasters — Àres, Áoods and gales. All these 
phenomena caused an immeasurable collapse of the urban centre. A vast part of citi-
zens died, some moved out in search of better life. The majority of land parcels were 
empty spaces, while the few surviving breweries and residential buildings were in 
bad technical condition.


