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Archeologia Wągrowca  
– miasta klasztornego.

Stan i potrzeby badań1.

„Zagadnienie badań archeologicznych w Wągrowcu nie zdaje się być szczególnie 
doniosłej wagi. Wynika to stąd, że przed lokacją miasta osadnictwo tutejsze było za-
pewne skromne. Niemniej skromne są możliwości podejmowania badań na zabudo-
wanym terenie”. Tak określono potencjał archeologii wągrowieckiej w opracowanym 
ponad pół wieku temu Studium urbanistyczno-historycznym2. Rzeczywiście – Wągro-
wiec przez długi czas nie był przedmiotem zainteresowania archeologów, a jedyne 
interwencje prowadzono w związku z przypadkowymi odkryciami grobów pradzie-
jowych3. Również Ekspedycja Archeologiczna „Łekno” IH UAM, działająca od 1982 
roku pod kierownictwem A. M. Wyrwy, raz tylko przeprowadziła powierzchnio-
we badania archeologiczne w Wągrowcu4. Sytuacja zmieniła się w 2004 roku, kiedy 
to pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu włączyli się w nurt archeologii 
„inwestycyjnej”5. W sukurs tej działalności przyszło wpisanie do rejestru zabytków 
(12 grudnia 2006 roku) strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu urba-
nistycznego Wągrowca (436/Wlkp/A), obejmującej najcenniejszą historycznie część 
tego miasta. Od tego czasu wszelkie inwestycje planowane na terenie objętym strefą 
powinny być uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Dotychczas badaniami objęto kilkadziesiąt inwestycji w różnych częściach mia-
sta, dzięki czemu uzyskano szereg danych pozwalających zweryÀkować niektóre 
ustalenia dotyczące rozwoju i rozplanowania Wągrowca w średniowieczu i w cza-
sach nowożytnych. Pozyskano również olbrzymią ilość źródeł ruchomych przybli-
żających kulturę materialną dawnych wągrowczan (ryc. 4, 7-9).

Najbardziej dotkliwym problemem związanym z badaniami Wągrowca jest nie-
wielki zasób źródeł pisanych odnoszących się do jego średniowiecznych początków. 
Drugim mankamentem jest brak materiałów kartograÀcznych i ikonograÀcznych 
sprzed 1830 roku6.

1 Niniejszy tekst stanowi rozszerzoną wersję referatu „Archeologia miasta klasztornego Wągrowca Osią-
gnięcia, problemy, postulaty badawcze” wygłoszonego w Koszalinie podczas konferencji „Intra et extra 
muros Małe miasta Polski północnej w świetle źródeł archeologicznych”, w dniu 22 listopada 2012 r.

2 E. Linette, Wągrowiec, woj poznańskie Studium historyczno-urbanistyczne opracowane na zlecenie PWRN 
Wydziały Architektury i Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Poznań 1961, m-pis w archiwum Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu (dalej MRW), s. 24.

3 W. Śmigielski, Groby ludności kultury łużyckiej z Wągrowca, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 13, 
Poznań 1963, s. 318-321.

4 A. M. Wyrwa, Protokół z interwencyjnych badań powierzchniowych przy posesji 63/65, m-pis w archiwum MRW.
5 W początkowym okresie (2004 r.) badania prowadzono pod nadzorem merytorycznym mgra Piotra 

Wawrzyniaka, który niejednokrotnie służył swą wiedzą i doświadczeniem.
6 Z tego roku pochodzi Plan von der Stadt Wągrowiec autorstwa Wehra, przechowywany w Archiwum 

Państwowym w Poznaniu (zespół Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, sygn. L.Wągr. 189), nie uka-
zuje on jednak sytuacji miasta zwartego.
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Prócz badań archeologicznych, podjęto ostatnio analizę słabo dotychczas wy-
korzystanych źródeł pisanych z XVI-XVIII wieku. Jak dotąd kwerendą objęto księ-
gi miejskie zgromadzone w Archiwum Państwowym w Poznaniu (zachowane 
od 1515 r.), częściowo też dokumenty dotyczące klasztoru cysterskiego. W źródłach 
tych, o trudnej do przecenienia wartości badawczej, zachowała się między innymi: 
wizja granic Wągrowca z 1594 r., opisy miasta z 1611 i 1739 roku, lustracja tutej-
szej siedziby opackiej z 1620 r. wraz z zabudową gospodarczą, lustracja dóbr klasz-
tornych z 1778 i 1780 roku, ponad 400 testamentów, liczne inwentarze pośmiertne 
mieszczan oraz akta rezygnacji – szczególnie ważne przy próbach określenia wła-
sności poszczególnych działek miejskich. Istotną dla dziejów miasta jest tzw. „Kro-
nika Wągrowiecka”, spisana u schyłku XVI lub w początkach XVII stulecia, znana 
z odpisu z 1727 roku7.

Omawiając badania archeologiczne w Wągrowcu przedstawiono stan rozpozna-
nia poszczególnych jego części, wydzielonych w oparciu o analizę źródeł pisanych 
(ryc. 1, 2). Osobno omówiono badania Starego i Nowego Miasta oraz Bielaw i Smolar 

7 MRW-RD/143.

Ryc. 1. Fragment planu Wągrowca z około 1830 roku, autorstwa Wehra: 1 – Stare Miasto; 
2 – plac kościelny; 3 – zabudowania poklasztorne; 4 – dawna siedziba opacka; 5 – rynek 
Nowego Miasta; 6 – Jeziorko; 7 – przedmieście Bielawy; 8 – przedmieście Smolary. Zbiory 
Archiwum Państwowego w Poznaniu, oprac. komp. M. Krzepkowski. 
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– stanowiących wągrowieckie przedmieścia (suburbia). Odrębną część poświęcono 
tzw. przestrzeni „niemiejskiej”, a więc obiektom nie podlegającym jurysdykcji władz 
miejskich8 oraz pozostałym obiektom zlokalizowanym poza zwartą strefą zabudo-
wy miejskiej.

Stare Miasto
Średniowieczny Wągrowiec lokowano na równoleżnikowej wyspie, którą od pół-

nocy opływa rzeka Wełna, od południa zaś Nielba (ryc. 1, 2). Na skutek licznych poża-
rów nawiedzających miasto, zatarty został pierwotny układ zabudowy. Nieczytelny 
dziś Rynek, a więc środek ciężkości lokacyjnego Wągrowca, badacze umiejscawiali 
dotąd we wschodniej części wyspy – na tzw. Targowisku (pomiędzy ulicami: Gnieź-
nieńską, Ks. Jakuba Wujka i Targową)9. Hipoteza ta nie wytrzymuje jednak krytyki 
w świetle przeprowadzonych tu badań archeologicznych, związanych z budową 
dwóch budynków wielorodzinnych TBS10. Podczas prac wykopaliskowych rejestro-
wano wyłącznie nawartswienia i materiał ruchomy o proweniencji nowożytnej.

Struktury późnośredniowieczne (2. poł. XIV–XV w.) rejestrowano natomiast 
w obrębie posesji rozlokowanych wzdłuż południowego biegu Alei Jana Pawła II 
(dawna ulica Szeroka). Na jednej z działek (nr ewid. 2646/1) odsłonięto obiekt zwią-
zany najprawdopodobniej z termiczną obróbką żelaza oraz słabo zachowane relik-
ty budynku drewnianego, zniszczonego częściowo przez późniejszą (nowożytną) 
zabudowę11. Po zachodniej stronie wzmiankowanej już arterii komunikacyjnej, 
zadokumentowano 2 obiekty wkopane bezpośrednio w calec, związane z odlewa-
niem dzwonu – podstawę kolistego pieca szybowego do topienia brązu oraz jamę 
ludwisarską, wylepioną warstwą gliny (ryc. 3)12. Pozostałości ludwisarni, związanej 
najpewniej z odlewaniem dzwonu dla pobliskiego kościoła farnego pw. św. Jakuba 
Apostoła, datowano na 2. połowę XIV – 1. połowę XV wieku13. Fragmenty naczyń 
wykonanych w technice tradycyjnej i stalowoszarych rejestrowane są również w za-
chodniej części ulic ks. J. Wujka i Powstańców Wielkopolskich, wyłącznie jednak 
na złożu wtórnym. Z badań prowadzonych przy południowym odcinku Alei Jana 
Pawła II pochodzi najwięcej monet średniowiecznych – denarów jagiellońskich14.
8 T. Poklewski-Koziełł, M. Żemigała, Przestrzeń „niemiejska” w czternastowiecznym Kaliszu w oczach arche-

ologa, [w:] Civitas et Villa Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha 2002, s. 159.
9 E. Linette, op. cit., 1961, s. 17-18, 24-25; A. M. Wyrwa, Średniowieczne dzieje miasta od lokacji do końca 

XV w, [w:] E. Makowski (red.), Dzieje Wągrowca, Poznań 1994, s. 48, 50.
10 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego związanego z budową 

dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Ks Wujka w Wągrowcu, Wągrowiec 2004, m-pis w archiwum 
MRW.

11 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i z badań ratowniczych przeprowa-
dzonych w trakcie budowy budynku handlowo – mieszkalno – usługowego przy ul Szerokiej w Wągrowcu, 
Wągrowiec 2004, m-pis w archiwum MRW.

12 M. Kranc, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i badań sondażowych przeprowadzo-
nych na działce nr ewid 2504, przy alei Jana Pawła II 9 (dawna ulica Szeroka) w związku z rozbiórką i rozbu-
dową budynku mieszkalno – usługowego, Wągrowiec 2011, m-pis w archiwum MRW.

13 M. Krzepkowski, Późnośredniowieczna pracownia ludwisarska z Wągrowca, gm loco, woj wielkopolskie, 
„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 14. [w druku].

14 Jak dotąd najstarszą monetą z terenu miasta jest denar Władysława Jagiełły datowany na lata 1389-
1395, pochodzący ze spalenizny i polepy zalegającej tuż nad najstarszą, średniowieczną warstwą 
na działce nr ewid, 2646/1 (ryc. 10:1). Z badań na posesji przy ulicy ks. J. Wujka (działka nr ewid. 
2617/4) pochodzi również silnie zniszczona moneta krzyżacka z XV w. (ryc. 10:3), por. T. Podzerek, 
M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na działce nr ewid 2617/4 
położonej przy ulicy Ks Wujka w Wągrowcu, gm loco, woj wielkopolskie, w związku z budową budynku 
mieszkalno-usługowego, Wągrowiec 2012, m-pis w archiwum MRW.
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Nieoczekiwane wyniki przyniosły badania prowadzone na wschód i południo-
wy wschód od wągrowieckiej fary podczas budowy plebanii i domu paraÀalnego 
przy ulicy Farnej 7 – działka nr ewid. 2515/1, 2515/215 oraz jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ulicy Skockiej – działka nr ewid. 547716. W obu przy-
padkach, pomimo dość dużej powierzchni objętej obserwacją, nie odnotowano 
stałych reliktów osadnictwa. Nieliczny nowożytny i późnośredniowieczny mate-
riał ceramiczny pozyskano jedynie z przemieszanych warstw wierzchnich17.

Relikty osadnictwa nowożytnego na terenie Starego Miasta są znacznie czy-
telniejsze. Podczas budowy wspomnianych już budynków wielorodzinnych TBS 
na tzw. Targowisku przebadano dwie studnie – drewnianą i kamienną, zawiera-
jące materiał zabytkowy z 1. połowy XVII wieku (ryc. 5)18. Z ważniejszych odkryć 
wymienić należy tu również jamę odpadową (XVII w.), zawierającą fragmenty nie-
udanych wyrobów garncarskich, w tym również manierki pielgrzymiej (ulica Po-
wstańców Wielkopolskich 31)19, a także dobrze zachowane relikty wybrukowanej 
piwniczki z 1. połowy XVII wieku przy obecnej Alei Jana Pawła II (dawna ulica 
Szeroka)20.

Dla rekonstrukcji nowożytnej przestrzeni miejskiej fundamentalny jest „Opis 
miasta Wągrowca” z 1739 roku, w którym podano liczbę pustych i zabudowanych 
parceli na poszczególnych ulicach21. Opis ten, w połączeniu z licznymi zapisami 
z ksiąg miejskich wymieniającymi nazwy wągrowieckich ulic, pozwala na odtwo-
rzenie układu drożnego nowożytnego miasta, a nawet określenie własności niektó-
rych działek mieszczańskich. Problem ten powinien być jednak przedmiotem od-
rębnego opracowania.

Nowe Miasto
Na północ od Starego Miasta wytyczono, w nieznanym nam obecnie czasie, 

Nowe Miasto z Rynkiem i otaczającymi go parcelami mieszczańskimi. Nowe Mia-
sto zlokalizowane było na wyniesionej wyspie, którą otaczały ramiona i rozlewiska 
rzeki Wełny, od zachodu zaś akwen określany w źródłach pisanych jako „Jeziorko”. 
Nowo powstały organizm skomunikowany był ze Starym Miastem ulicą Szeroką – 
główną arterią komunikacyjną Wągrowca, z mostem na Wełnie (ryc. 1, 2). Do tej pory 
uznawano, że Nowe Miasto powstało około 1550 roku na miejscu wcześniejszego 

15 A. Wujek, M. Sip, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Wągrow-
cu, przy ulicy Farnej 7 (działki nr ewid 2515/1, 2515/2), w związku z budową zespołu budynków mieszkalno 
– usługowych (plebania i dom paraÀalny), Wągrowiec 2011, m-pis w archiwum MRW.

16 T. Podzerek, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w związku 
z rozbudową jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr ewid, 5477, przy ulicy Skockiej w Wągrow-
cu, gm loco, woj wielkopolskie, Wągrowiec 2013, m-pis w archiwum MRW.

17 Miąższość tych nawarstwień wynosiła 0,4 – 0,7 m, bezpośrednio pod nimi zalegał piaszczysto-
żwirowy calec. 

18 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego związanego z budową 
dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Ks Wujka…

19 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i z badań ratowniczych przeprowadzo-
nych w trakcie budowy budynku mieszkalno – usługowego przy ul Powstańców Wielkopolskich 31 w Wągrow-
cu, Wągrowiec 2004, m-pis w archiwum MRW.

20 M. Kranc P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i z badań ratowniczych prze-
prowadzonych w trakcie budowy budynku handlowo – mieszkalno – usługowego przy ul Szerokiej… 
Drewno użyte do budowy jednej ze studni zostało ścięte najpóźniej na przełomie 1612 i 1613 r., por. 
T. Ważny, Analiza dendrochronologiczna drewna z Wągrowca (studnia), Toruń 2006, m-pis w archiwum 
MRW.

21 AmW I/22, k. 310-311
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Ryc. 3. Relikty późnośredniowiecznego warsztatu ludwisarskiego (2. poł. XIV – 1. poł. 
XV w.) odkryta podczas badań na Starym Mieście w Wągrowcu. Rys. M. Krzepkowski, T. 
Podzerek. 

przedmieścia22, niektórzy badacze przesuwają jednak ten moment na schyłek XVI – 
początek XVII wieku23. Odmienną interpretację przedstawił ostatnio M. Moeglich24. 
Jego zdaniem do wytyczenia Nowego Miasta doszło znacznie wcześniej, a śladem 
tego wydarzenia jest dokument opata Jana z 1498 roku. Z treści tego dokumentu 
wynika, że tenże opat, prócz potwierdzenia przywilejów, wyznaczył dla mieszczan 
ratusz (pretorium), a także darował „dom miejski” (domum civitati) z przyległym pla-
cem, położonym przy ulicy wiodącej w kierunku Łekna. Nie można zatem wyklu-
czyć, że władze duchowne przystąpiły do reorganizacji miasta już na przełomie XV 
i XVI wieku, niebawem po ukończeniu budowy zespołu klasztornego (konsekra-
cja ołtarza głównego – 1493 r.). Taka interpretacja wyjaśniałaby wzmiankę o poża-
rze miasta w 1511 r., w wyniku którego „spłonęło miasto Wągrowiec, prócz Rynku”25. 
Być może zatem zwrot vicus versus Leknam, przetłumaczony przez E. Linette, jako 
„przedmieście ku Łeknu”, należałoby odczytać jako „plac miejski w kierunku Łek-

22 Z. Boras, W dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] E. Makowski (red.), Dzieje Wągrowca, Poznań 1994, s. 59.
23 E. Linette, op cit, 1961, s. 10, 21; G. Wróblewska, Rozplanowanie nowożytnych miast w Wielkopolsce 

od XVI do końca XVIII wieku, Warszawa-Poznań 1977, s. 67-68.
24 M. Moeglich, Rynek Wągrowiecki, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 (134), Poznań, s. 95-102 (97), s. 97.
25 MRW-RD/143, s. 20.



Marcin Krzepkowski68

Ryc. 4. Wybór ceramiki późnośredniowiecznej z obszaru Wągrowca. 1, 4-8, 10 – ceramika 
stalowoszara; 2, 3, 9 – ceramika „tradycyjna”. Rys. M. Krzepkowski.
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na”26. Badania przeprowadzone na Rynku w 2008 roku zdają się potwierdzać hipo-
tezę o wcześniejszej genezie nowego Rynku (ryc. 6). W najniższych nawarstwieniach 
rynkowych, tuż nad stropem calca, na całej powierzchni wykopu obserwowano 
ciemnoszarą próchniczną warstwę zawierającą głównie późnośredniowieczny ma-
teriał ceramiczny (2. poł. XV – pocz. XVI w.), ze złoża wtórnego pochodzi półgrosz 
Jana Olbrachta – emisja z lat 1492-1499 (ryc. 9:2). Prócz omówionych nawarstwień 
odsłonięto wówczas 7 obiektów o proweniencji nowożytnej, w tym: kamienno-ce-
glany fundament pręgierza bądź Àgury27 oraz drewnianą spaloną piwniczkę kramu 
kupieckiego (?) (ryc. 6). Istotną informacją, uzyskaną podczas przeprowadzonych 
tu prac archeologicznych, jest ustalenie przebiegu północnej pierzei wągrowiec-
kiego Rynku. Jak wynika z obserwacji nawarstwień rejestrowanych w wykopach 
liniowych, północny zasięg placu miejskiego był pierwotnie nieco mniejszy – linia 
zabudowy przebiegała około 3 m na południe od obecnie istniejącej28.

Stan badań nad działkami mieszczańskimi otaczającymi Rynek nowomiejski na-
leży uznać obecnie za wysoce niezadowalający. Dotychczas przeprowadzono bada-
nia tylko w obrębie dwóch działek zlokalizowanych przy wschodniej pierzei Rynku, 
do tego w ich częściach tylnych.

Na posesji Rynek 16 (działka nr ewid. 1930) odsłonięto relikty drewnianej piw-
niczki (XVII – 1. poł. XVIII w.) z dnem wybrukowanym kamieniami, dodatkowo 
wylepionymi warstwą gliny oraz wschodnią, piwniczną partię dużego drewniane-
go budynku wzniesionego już po pożarze z 1746 roku. Pomimo zniszczeń spowo-
dowanych zabudową nowożytną, w partii nadcalcowej zachowały się epizodycznie 

26 E. Linette, op cit, s. 8.
27 Analogiczny obiekt datowany na 1. poł. XVIII w., interpretowany jako postument Àgury Matki Bo-

skiej, odsłonięto podczas badań Rynku w Gliwicach, por. M. Michnik, J. Nastaszyc, J. Piekalski, R. 
Zdaniewicz, Przemiany placu i Ratusza w XIII-XVIII w Próba rekonstrukcji na podstawie analizy nawar-
stwień kulturowych i reliktów zabudowy, [w:] M. Michnik, J. Piekalski (red.), Archeologia gliwickiego Ryn-
ku, Gliwice-Wrocław2011, s. 46-50.

28 W północnej części Rynku, w wykopie pod instalację kanalizacji deszczowej, natraÀono na relikty 
spalonego budynku wzniesionego w konstrukcji szkieletowej (informacja ustna mgr M. Kranc).

Ryc. 5. Drewniana studnia okryta w 2004 r. na tzw. Targowisku (1. poł. XVII w.). Obok 
dzban pseudomajolikowy z wypełniska studni. Fot. M. Krzepkowski.
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nawarstwienia z ceramiką stalowoszarą, datowaną na 2. połowę XV – początek XVI 
wieku29.

Badania prowadzone na posesji Rynek 21 (działka nr ewid. 5469), ze względu 
na niewielki zakres prac i usytuowanie wykopów, nie dostarczyły informacji o jej 
wcześniejszej zabudowie, pozyskano jednak dość liczny nowożytny materiał rucho-
my30.

Interesujących obserwacji dokonano natomiast podczas prac ziemnych związa-
nych z budową budynku usługowo-mieszkalnego w dawnym, zasypanym obecnie 
korycie Wełny, niegdyś opływającym od północy Rynek nowomiejski (działki nr 
ewid. 1824, 1825, 1826/9)31. W wykopach pod pale betonowe, pod warstwami za-
sypiskowymi, natraÀono na elementy drewniane (data ścięcia drewna – 1545 r.)32. 

29 K. Maciejewski, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w związku 
z rozbiórką oÀcyn, budową budynku usługowo – biurowo – mieszkalnego oraz przebudową istniejącej kamieni-
cy na posesji Rynek 16, położonej w Wągrowcu, gm loco, woj wielkopolskie (działka nr ewid 1930), Wągro-
wiec 2012, m-pis w archiwum MRW.

30 Prace ziemne związane z budową budynku mieszkalnego na tej działce prowadzono bez obecności 
archeologa. Pomimo uzyskanego pozwolenia na badania archeologiczne, inwestor nie poinformo-
wał kierownika badań o terminie rozpoczęcia prac ziemnych. Badania archeologiczne ograniczono 
do wykopów sondażowych wokół wzniesionego już budynku, por. M. Sip, Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego przeprowadzonego na ulicy Rynek 21 w Wągrowcu 62-100, gm loco, woj wielkopolskie, 
Wągrowiec 2011, m-pis w archiwum MRW.

31 M. Kranc, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w związku z rozbudową budynku han-
dlowo-mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego w Wągrowcu, Wągrowiec 2007, m-pis w archiwum MRW.

32 T. Ważny, Analiza dendrochronologiczna drewna z Wągrowca (Nadzór archeologiczny przy ul Wojska Pol-
skiego), Toruń 2008, m-pis w archiwum MRW.

Ryc. 6. Badania archeologiczne Rynku Nowego Miasta w Wągrowcu. 1 – nowożytny ka-
mienno-ceglany fundament pręgierza(?); 2 – piwniczka kramu (XVII – 1. poł. XVIII w.); 3 – 
nawartswienia rynkowe. Fot. M. Krzepkowski.
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Niewielka powierzchnia wykopów (o średnicy ok. 2 m), przy ich znacznej głębo-
kości (ok. 5,5 m), uniemożliwiła przeprowadzenie szerszych obserwacji i określenie 
charakteru znaleziska33.

Suburbia Wągrowca
Przedmieście Bielawy

Przedmieście to istniało już przed połową XVI wieku, o czym informują zapisy 
w wągrowieckich księgach miejskich. Kwestią sporną jest natomiast jego lokalizacja. 
Najczęściej Bielawy umiejscawiano na północny wschód od Rynku nowowiejskie-
go, w rejonie ulic: Średniej (dawniej Piątkowskiego) oraz Przemysłowej34. Nowsze 
badania, przeprowadzone na podstawie źródeł pisanych, wskazują jednak, że sub-
urbium to rozwijało się we wschodniej części wyspy, przy trakcie prowadzącym 
do Gniezna. Dużą część przedmieścia zajmowały ogrody mieszczan wągrowiec-
kich, a także grunty należące do szpitala i kościoła farnego (ryc. 1, 2)35. W 1588 roku 
konsekrowano tu drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych, od którego nazwę 
przejął bród na trakcie ku Gnieznu, o czym będzie jeszcze mowa. Granice Bielaw 
(od północy, wschodu i południa) w sposób naturalny wyznaczały cieki wodne, 
do których sięgały ogrody. Nieustalona jest natomiast granica zachodnia przedmie-
ścia – styk z zabudową staromiejską36.

Dopiero w ostatnich latach teren Bielaw został objęty badaniami archeologicz-
nymi związanymi z inwestycjami budowlanymi. Podczas prac ekshumacyjno-ar-
cheologicznych, przeprowadzonych na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, 
prócz pochówków z lat 30 i 40-tych XX wieku natraÀono na znacznych rozmiarów 
jamę zawierającą liczny materiał zabytkowy (kon. XVI – 1. poł. XVII w.)37. Na złożu 
wtórnym zarejestrowano też pojedyncze ułamki ceramiki o proweniencji późno-
średniowiecznej. Szerokoprzestrzenne badania związane z budową osiedla „Przy 
skrzyżowaniu rzek” nie doprowadziły do odsłonięcia zabudowy przedmieścia. 
Z wierzchnich warstw pozyskano natomiast dość liczny materiał nowożytny – 

33 Niewielkie fragmenty drewna, nie nadające się do badań dendrochronologicznych, pozyskano rów-
nież podczas prac budowlanych przy ulicy Wojska Polskiego, na działkach nr ewid. 1829/2 i 1830/6, 
por. M. Kranc, M. Krzepkowski, W. Gruchała, Sprawozdanie z nadzoru prowadzonego w związku z budo-
wą budynku handlowego w Wągrowcu przy ul Wojska Polskiego (działki nr ewid 1829/2, 1830/6), Wągro-
wiec 2004, s. 4, m-pis w archiwum MRW.

34 G. Patro, Wągrowiec – zarys dziejów, Warszawa 1982, s. 28; T. Nożyński, Zarys dziejów miasta Wągrowca 
(1381-1918), Wągrowiec1987, s.7; L. Grajkowska, Zabytki sakralne Wągrowca, „Ziemia Wągrowiecka”, 
nr 1 (9), Wągrowiec 2000, s. 82; A. M. Wyrwa, Powstanie, organizacja i charakter cysterskiego ośrodka miej-
skiego w Wągrowcu, [w] M. Derwich (red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław-
Opole 2000, s. 176.

35 Lokalizacja Bielaw, zasugerowana przez E. Linette spowodowała, że autor ten w swym studium 
historyczno-urbanistycznym Wągrowca uznał wschodni skraj wyspy z opuszczonymi cmentarzami 
i elewatorem zbożowym za wyłączony ze strefy ochrony konserwatorskiej (E.Linette, opcit, s. 22).

36 Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy tzw. Targowisko wchodziło jeszcze w skład Starego Miasta 
(jak to zaznaczono na rycinie 2), czy też stanowiło już zachodnią rubież Bielaw.

37 M. Krzepkowski, Sprawozdanie z prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na działce nr ewid 2631 przy 
ulicy Ks Wujka w Wągrowcu – terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, Wągrowiec 2011, m-pis w ar-
chiwum MRW; Wyniki prac ekshumacyjno-archeologicznych przeprowadzonych w 2011 roku w Wągrowcu, 
gm loco, woj wielkopolskie, na terenie cmentarza ewangelickiego, „Wielkopolskie Sprawozdania Arche-
ologiczne”, t. 14 [w druku]; K. Maciejewski, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych 
przeprowadzonych w związku z budową i przebudową ulic Ks Wujka, Targowa, Przecznica, oraz odcinka ul 
Piaskowej od ronda w ul Bydgoskiej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do ul Piaskowej i infrastrukturą siecio-
wą w Wągrowcu, gm loco, woj wielkopolskie, Wągrowiec 2011, m-pis w archiwum MRW.
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Ryc. 8. Wybór ceramiki nowożytnej ze 
Starego i Nowego Miasta w Wągrowcu. Rys. 
M. Krzepkowski.

Ryc. 9. Wybór zabytków wydzielonych 
z badań archeologicznych w Wągrowcu. 
1 – krzyżyk; 2 – wędzidło; 3 – strzemię; 4 – 
szpatułka lekarska; 5 – tulejka zdobiona; 6 – 
okładzina noża; 7 – plomba; 8 – oprawka; 9 
– łyżeczka kosmetyczna. 1, 4, 5 – miedź bądź 
jej stop; 2, 3 – żelazo; 6, 8, 9 – kość lub róg; 7 – 
ołów. Fot. M. Krzepkowski.

Ryc. 10. Wybór monet późnośredniowiecznych i nowożytnych (kon. XIV – 1. poł. XVII w.) 
z badań archeologicznych w Wągrowcu. Fot. M. Krzepkowski. 
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głównie numizmaty (XVII-XIX w.) oraz niewielką ilość ceramiki kultury łużyckiej, 
zalegającej na złożu wtórnym38. Również podczas badań prowadzonych w 2012 
roku na dawnej działce kościelnej, położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. (działka 
nr ewid. 2570/2), nie natraÀono na nawarstwienia kulturowe39.

Przedmieście Smolary
Znacznie mniej danych archeologicznych posiadamy o Smolarach – północnym 

przedmieściu Wągrowca. Zasięg tego nowożytnego suburbium obejmował dzisiej-
sze ulice: Cysterską, Poznańską, południowy bieg ulicy Kościuszki (trakt do Duro-
wa i dalej do Margonina), północny odcinek ulicy Opackiej (?), zachodni bieg uli-
cy Kolejowej, okolice ulic: Pocztowej i Wojska Polskiego (ryc. 1, 2). Północną rubież 
przedmieścia wyznaczało Jezioro Durowskie, do brzegów którego sięgały ogrody 
mieszczańskie, zachodnią zaś, być może, obniżenie terenu związane z przepływają-
cą Strugą Gołaniecką. Nie wykluczone jednak, że zabudowa przedmieścia przekro-
czyła ten ciek, obejmując również rozstaje dróg na Rogoźno, Bobrowniki i Bartodzie-
je i łącząc się z zabudowaniami Rudki (obecnie Modrzejewo-Rudki, część Wągrow-
ca). Od południa naturalną granicę Smolar stanowiło północne (obecnie zasypane) 
koryto Wełny, oddzielające to przedmieście od Nowego Miasta oraz Jeziorko, do któ-
rego dochodziły działki z ogrodami (ryc. 1). Stan rozpoznania archeologicznego tej 
części dzisiejszego Wągrowca jest wyjątkowo słaby. Dotychczas na omówionym ob-
szarze realizowano inwestycje o niewielkim zakresie prac ziemnych, nie pozwalają-
ce na rozpoznanie nawarstwień kulturowych40.

Przestrzeń „niemiejska”
Jak już wspomniano powyżej, do przestrzeni tej zaliczono obiekty wyłączone z 

jurysdykcji władz miejskich, a więc kościoły: paraÀalny pw. św. Jakuba Apostoła, 
pw. Wszystkich Świętych na Bielawach wraz z otaczającymi je nekropoliami, zespół 
klasztorny, siedzibę opata konwentu wągrowieckiego oraz tzw. Podklasztorze. Z 
wymienionych tu obiektów, badania archeologiczne prowadzono jedynie w kościele 
paraÀalnym i w wąskim zakresie w obrębie otaczającego go cmentarza41

38 M. Krzepkowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych związanych z budową zespołu wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych przy ulicy Spokojnej w Wągrowcu, gm loco, woj wielkopolskie, działki nr ewid 2643, 
2679, 2680, 2685, 2686, Wągrowiec 2012, m-pis w archiwum MRW.

39 T. Podzerek, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na działce nr 
ewid 2570/2 położonej przy ulicy Powstańców Wlkp w Wągrowcu, gm loco, woj wielkopolskie, w związku 
z budową jednorodzinnego budynku mieszkalnego, Wągrowiec 2012, m-pis w archiwum MRW. Tu rów-
nież z warstw wierzchnich pozyskano dość duży zbiór monet (XVI-XIX w.). Zapewne obie omó-
wione tu inwestycje realizowano w obrębie dawnych ogrodów i terenów wykorzystywanych rol-
niczo.

40 M. Kranc, W. Gruchała, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego podczas prac ziem-
nych związanych z dobudową budynku handlowego przy ul Cysterskiej 2A w Wągrowcu, Wągrowiec 
2008, m-pis w archiwum MRW; M. Sip, T. Podzerek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prze-
prowadzonego podczas prac ziemnych w związku z rozbudową sieci teletechnicznej doziemnej i przyłączy 
telefonicznych ul Opacka, ul Rogozińska w Wągrowcu, Wągrowiec 2010, m-pis w archiwum MRW; 
K. Maciejewski, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w Wą-
growcu, gm loco, woj wielkopolskie, przy ulicy Opackiej 21, w związku z rozbudową istniejącego budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (działka nr ewid 2396), Wągrowiec 2011, m-pis 
w archiwum MRW.

41 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru i badań ratowniczych przeprowadzonych w trakcie re-
montu i osuszania murów kruchty zachodniej kościoła farnego pw św Jakuba Apostoła w Wągrowcu, Wągro-
wiec 2004, m-pis w archiwum MRW.
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Ryc. 10. Lokalizacja wykopów archeologicznych (I-III) z 2004 roku przy kościele farnym 
pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Wg M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzo-
ru archeologiczno-konserwatorskiego...

Ryc. 11. Fragment cmentarzyska odsłoniętego przy kruchcie zachodniej wągrowieckiego 
kościoła farnego (jeden z poziomów grobów w wykopie III). Wg M. Kranc, P. Wawrzyniak, 
Sprawozdanie z nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego...
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Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła i cmentarz przykościelny
Pierwsza wzmianka dotycząca wągrowieckiego kościoła farnego pochodzi z XV-

wiecznego transumptu dokumentu pochodzącego z 1381 roku. W dokumencie wy-
mieniono uposażenie tutejszego plebana Piotra oraz powinności mieszczan wągro-
wieckich42. Przyjmuje się zatem, że świątynia wągrowiecka, jako budowla drew-
niana, powstała niewiele lat wcześniej, być może u schyłku lat 70-tych XIV wieku43. 
Bryłę murowaną zaczęto wznosić być może już po połowie XV wieku, a jako pierw-
sze powstało zapewne prezbiterium. Obecnie istniejącą bryłę ukończono dopiero 
u schyłku XVI wieku, kiedy to założono sklepienia nad ołtarzem głównym44.

Wokół świątyni, od początku jej istnienia, funkcjonował cmentarz paraÀalny, 
użytkowany aż do przełomu XVIII i XIX wieku. Jak się wydaje, pierwotny zasięg 
nekropolii przykościelnej od północy, wschodu i prawdopodobnie też południa był 
mniejszy niż wskazuje na to współczesne ogrodzenie45.

W 2004 roku przeprowadzono badania archeologiczne związane z osuszaniem 
zachodniej kruchty kościoła farnego (ryc. 12)46. Rozpoznano wówczas niewielki frag-
ment cmentarzyska przykościelnego z grobami zalegającymi w kilku poziomach 
(ryc. 13). Łącznie zadokumentowano 22 pochówki, zorientowane na osi wschód – 
zachód z głowami zwróconymi na zachód. Niektórzy zmarli zostali pochowani 
w trumnach, z których zachowały się smugi ciemniejszej próchnicy (grób 11), bądź 
też jedynie żelazne gwoździe (grób 1). Datowanie odkrytych grobów, z powodu 
braku jakiegokolwiek wyposażenia, może być oparte wyłącznie na relacjach stra-
tyÀkacyjnych. W najniższej warstwie zadokumentowano pochówki przecięte przez 
fundament cylindrycznej przybudówki pełniącej funkcję klatki schodowej, wypada 
je więc wiązać ze starszą świątynią.

Zespół klasztorny
W latach 90-tych XIV wieku rozpoczął się proces translokacji konwentu cyster-

skiego z Łekna do Wągrowca47. Prawdopodobnie już na przełomie XIV i XV wieku, 
na zachód od miasta rozpoczęto wznoszenie zabudowań klasztornych (ryc. 1, 2). 
W literaturze przeważa pogląd, że początkowo wzniesiono budynki drewniane, 
które stopniowo zastępowano murowanymi. Kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Panny Marii i św. św. Piotra i Pawła istniał już prawdopodobnie w 1455 
roku, jednak nie wiadomo czy było to tylko prezbiterium, czy też wzniesiono już 
cały korpus48. Długo również trwało wznoszenie zabudowań klasztornych – tu jesz-
cze w 1468 roku budowano sklepienia. Proces translokacji zakończyło poświęcenie 
42 A. M. Wyrwa, Średniowieczne dzieje miasta od lokacji…, s. 43.
43 W 2011 roku, w związku z pracami remontowymi, we wnętrzu tej świątyni przeprowadzono bada-

nia archeologiczne pod kierunkiem dra Artura Różańskiego z IP UAM. Według ustnej informacji 
Autora badań (dotąd nie przedstawiono sprawozdania), pierwszy kościół mógł zostać pobudowany 
w tym miejscu już około połowy XIV w.

44 B. Krzyślak, Wągrowiec, woj pilskie Kościół farny pw św Jakuba Apostoła, t I – tekst Studium historyczno 
– architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Pile, Poznań 1985, s. 18, m-pis w archiwum MRW.

45 Pierwotny zasięg nekropolii wyznacza zapewne czytelne w terenie podwyższenie terenu widoczne 
po północnej i wschodniej stronie świątyni. Wykop sondażowy, założony w 2011 r. przez dra A. 
Różańskiego w północno-wschodniej części obecnego placu przykościelnego, wykluczył istnienie 
w tym miejscu pochówków. Informacja ustna dra A. Różańskiego.

46 M. Kranc, P. Wawrzyniak, Sprawozdanie z nadzoru i badań ratowniczych przeprowadzonych w trakcie re-
montu i osuszania murów kruchty zachodniej kościoła farnego pw św Jakuba Apostoła…

47 A. M. Wyrwa, Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010, s. 62-63.
48 A. M. Wyrwa, Średniowieczne dzieje miasta od lokacji…, s. 45-46.
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Ryc. 12. Fragment krypty kościoła klasztornego z zamurowanymi niszami grobowymi. 
Stan z 2011 roku. Fot. M. Krzepkowski.

Ryc. 13. XVIII-wieczne pochówki w krypcie kościoła klasztornego w Wągrowcu. Stan z 
2011 roku. Fot. M. Krzepkowski.
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ołtarza głównego w 1493 roku, a więc bez mała wiek od jego rozpoczęcia. W 1747 
roku zabudowania klasztorne uległy zniszczeniu w wyniku pożaru, jednak już 
do 1799 roku odbudowano je w stylu późnobarokowym. Kolejne zniszczenia miały 
miejsce w styczniu 1945 roku, kiedy wycofujące się wojska niemieckie podpaliły 
zabudowania klasztorne, zaadaptowane na magazyn sprzętu medycznego. Obecna 
bryła zespołu poklasztornego została odbudowana w nawiązaniu do budowli póź-
nobarokowej sprzed pożaru.

W przeciwieństwie do wcześniejszej, łekneńskiej siedziby szarych mnichów, 
wągrowieckie zabudowania klasztorne nigdy nie były przedmiotem prac wykopa-
liskowych, a Studium historyczno-architektoniczne autorstwa B. Krzyślak wymaga we-
ryÀkacji i uzupełnienia właśnie tymi metodami49. W pierwszych latach XXI wieku 
porządkowano krypty znajdujące się pod kościołem klasztornym, jednak bez udzia-
łu archeologów50. Jedyna interwencja pracowników Muzeum Regionalnego miała 
miejsce w związku z końcowym etapem tych prac i ograniczyła się wyłącznie do ze-
brania materiału ruchomego z powierzchni krypt (ryc. 14, 15)51. Stan badań arche-
ologicznych nad obiektem poklasztornym uniemożliwia ustalenie etapów realizacji 
gotyckich zabudowań. Brak również danych dotyczących lokalizacji i rozplanowa-
nia cmentarza konwentualnego.

Kościół pw. Wszystkich Świętych na Bielawach
Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych powstał na przedmieściu Bielawy, 

przy trakcie gnieźnieńskim. Większość autorów, opierając się na dokumencie wy-
stawionym w 1645 roku przez opata Wojciecha Samuela Chrzanowskiego, a doty-
czącym uposażenia kościoła pw. Wszystkich Świętych, tę właśnie datę uznaje za po-
czątek jego istnienia52. Dopiero w 1691 roku miał go konsekrować biskup sufragan 
poznański Jakub Brzeziński (właśc. Jakub Brzeźnicki)53. Zastanawiający jest tu nie 
tylko długi czas, jaki miałby minąć od pobudowania kościoła do jego poświęcenia, 
ale przede wszystkim fakt, że konsekracji miałby dokonać biskup sufragan, które-
go ciało od 87 lat spoczywało w katedrze poznańskiej54. Nowe światło na początki 
kościoła pw. Wszystkich Świętych zdaje się rzucać lektura tzw. Kroniki wągrowieckiej 
spisanej u schyłku XVI lub na początku XVII wieku. Według tego źródła, za cza-
sów opata wągrowieckiego Wojciecha Zajączkowskiego, w 1592 roku nastąpiła kon-
sekracja kaplicy pw. Wszystkich Świętych, którą opat zbudował na miejscu, gdzie 
od dawna istniał cmentarz przeznaczony dla pochówku zmarłych. Według kroni-

49 B. Krzyślak, Wągrowiec Kościół pw Wniebowzięcia NM Panny oraz klasztor pocysterski Studium histo-
ryczno – architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Kultury – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Pile, Poznań 1986, m-pis w archiwum MRW.

50 Autor niniejszego opracowania miał możliwość zapoznania się z amatorską dokumentacją fotogra-
Àczną sporządzoną podczas omawianych prac porządkowych. Ich analiza wykazała, że podczas tych 
działań otwarto najmniej kilka nisz zawierających pochówki z doskonale zachowaną odzieżą grobo-
wą, po czym ponownie je zamurowano. Niestety, dokumentacja z tych prac jest obecnie niedostępna.

51 Zebrano wówczas niewielkie fragmenty nowożytnej odzieży grobowej z XVII-XVIII wieku, która 
jest obecnie opracowywana przez mgr Iwonę Dębską z Instytutu Prahistorii UAM. Pozyskano rów-
nież fragment dzwonu o grubości ścianek 2 cm, który być może uległ destrukcji podczas pożaru 
w 1747 r.

52 H. Hockenbeck, M. Ciesielski, Wiadomości historyczno-statystyczne o paraÀi katolickiej w Wągrówcu, 
na pamiątkę uroczystego obchodu 15, 16 i 17 października rb pięćsetnej rocznicy istnienia tejże paraÀi, Poznań 
1881, s. 15-16; A. M. Wyrwa, Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu…, s. 96.

53 H. Hockenbeck, M. Ciesielski, op cit, s. 15-16.
54 J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t 1 Kościół katedralny w Poznaniu, studium historyczne, Po-

znań 1959, s, 443.
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karza, ten sam opat wcześniej, 1 listopada roku 1588, za zgodą biskupa „pobłogosławił 
i pokropił tą kaplicę wodą, wedle porządku gregoriańskiego”55. Takie datowanie omawia-
nego kościoła potwierdzają zapisy testamentowe mieszczan wągrowieckich, zacho-
wane w księgach miejskich. Zapisy sprzed 1588 roku, szczególnie szczodre podczas 
morowego powietrza w 1572 roku informują, iż zamysł budowy świątyni powstał 
jeszcze za życia opata Andrzeja Gozdawy Dzierżanowskiego. W 1572 roku Dorota 
Guskownia „zeznała czo jest u sczklarza [!] pięć grzywien, tedi iako slissę, że jeźlibi Pan Bóg 
wszechm [ogący] racził dać zdrowie Jego Mości K [księdzu] Opatowi, a ma wolią dać zbudo-
wać kościołek na Bieliawie, tedy ie tam odkazuję na pomoc”56. W roku następnym Katarzy-
na postrzygaczka przekazuje dwie gotowe grzywny „jeźliżebi czo budowano na Bielia-
wie”57. Testamenty spisywane po 1588 roku jednoznacznie wskazują, że w mieście 
funkcjonowały już wówczas dwa kościoły. Dla przykładu, w 1601 roku Jakub Czer-
wonka dokazał 10 grzywien „do dwu kościołów [w] Wągrowczu, to jest pięć grzywien 
do farskiego, a drugą pięć [grzywien] do Wszystkich Świętych”58. Wizytacja kościelna 
z 1780 wskazuje już na brak w bielawskiej świątyni ornatów, które zostały skra-
dzione, a dzwonnica stojąca obok kościoła groziła zawaleniem59. Przy okazji procesu 
pracowitego Macieja Hyntza, oskarżonego o kradzież ankrów z kościółka, dowia-
dujemy się, że w 1788 roku był to już budynek opustoszały. Zapewne niewiele lat 
później zniknął z krajobrazu Wągrowca60. Interesująca jest informacja z tzw. Kroniki 
Wągrowieckiej jakoby omawiana świątynia powstała w miejscu grzebalnym o dłu-
giej już tradycji. Cmentarz ten, istniejący być może już od początków XVI wieku, 
przeznaczony był zapewne dla mieszkańców suburbium, uboższych mieszkańców 
miasta nie mogących liczyć na pochówek przy kościele farnym oraz dla licznych 
oÀar często powtarzających się epidemii. Za kościołem i cmentarzem Wszystkich 
Świętych w XVIII wieku znajdowało się miejsce grzebania innowierców (luteran)61.

Opactwo
Nie wiadomo gdzie funkcjonowała pierwsza siedziba opatów wągrowieckich, 

wzniesiona zapewne jeszcze u schyłku XIV lub w 1. połowie XV wieku. Jak donosi 
tzw. Kronika wągrowiecka, nową rezydencję, na miejscu dawniejszego młyna, pobu-
dował Andrzej Gozdawa Dzierżanowski – pierwszy polski opat tutejszego zgro-
madzenia zakonnego62. Kluczowym do poznania owego założenia jest pochodzący 
z 1620 r. inwentarz zabudowań opactwa63. Wymieniono w nim piętrowy budynek 
mieszkalny z izbą stołową z pięcioma oknami, których pięć kwater miało „szyby 
z Àgurami malowane”. Pomieszczenie to było obite czerwonym suknem „wokoło pod 
wierzch, pod same okna”. Prócz wymienionej izby reprezentacyjnej, na parterze wy-
mieniono też drugą izbę „przeciwko stołowej izbie”, która miała „i balki i strop malo-

55 MRW-RD/143, s. 29.
56 APP, AmW, sygn. I/14, k. 84.
57 APP, AmW, sygn. I/14, s. 89.
58 APP, AmW, sygn. I/44, s. 650.
59 H. Hockenbeck, M. Ciesielski, op cit, s. 17.
60 APP, AmW, sygn. I/40, k.76.
61 M. Krzepkowski, Wyniki prac ekshumacyjno-archeologicznych przeprowadzonych w 2011 roku w Wągrow-

cu, gm loco, woj wielkopolskie, na terenie cmentarza ewangelickiego....
62 Andrzej Gozdawa Dzierżanowski objął rządy opackie w 1553 r. i sprawował je aż do śmierci w 1583 r. 

Budowę rezydencji rozpoczęto zapewne pod koniec lat 50-tych lub w latach 60-tych XVI w.
63 BRP, rkp. nr 151, k. 61-69.
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wane” z niej zaś prowadziły drzwi do komory64. W dolnej kondygnacji mieściła się 
też sień, kuchnia (pod nią znajdował się sklep do przechowywania mięsa), jeszcze 
jedna izba, 2 komory i wielka spiżarnia. Na piętrze wymieniono: sień, stary pokój 
i dwie „kownaty”65. Budynek był pokryty gontem, „jeden s[z]czyt zamurowany w drze-
wo, drugi tarcicami zabity”66. Prócz omawianego budynku, w inwentarzu wymienio-
no też szamborza, kamienicę, osobno pobudowaną piwnicę „w podwórzu przy wielkim 
domu”, stajnię starą „w glinę liepioną”, stojącą nad Jeziorkiem67, „wrota nowe ku kościoło-
wi w nich uliczka, z zamkiem i kuną zielazną […] most dobry z poręczem dobrym”68, „bramę 
ku słodowemu młynowi69”. W skład zabudowy opactwa wchodziła też piekarnia kryta 
gontem, mielcuch, browar („dachówka na nim zła, stara”)70. W najbliższym otoczeniu 
rezydencji znajdowały się dwa chmielniki, ogród i „skrzyn[i]a do [przechowywania] 
ryb”71.

Na podstawie opisu należy przyjąć, że opactwo fundacji Andrzeja Gozdawy 
Dzierżanowskiego pobudowano na wyniesieniu położonym około 150 m na północ-
ny wschód od zespołu klasztornego. Zespół ten powstał w miejscu posiadającym 
istotne walory obronne – na wyniesionej wyspie, którą od północy, zachodu i połu-
dnia otaczały kanały wypływające z tzw. Jeziorka, doprowadzające wodę do funk-
cjonującego tu prawdopodobnie wcześniej młyna72.

Obecnie w miejscu XVI-wiecznej rezydencji znajduje się jednotraktowy, częścio-
wo podpiwniczony budynek parterowy, zwrócony frontem na południe, wzniesio-
64 Ibidem, k. 61-61 v.
65 Ibidem, k. 62.
66 Ibidem.
67 Ibidem, k. 63.
68 Ibidem.
69 Ibidem, k. 63 v.
70 Ibidem, k. 64 v.
71 Ibidem, k. 63 v.
72 Kanał południowy – zlokalizowany pomiędzy opactwem a klasztorem, wymieniany w inwentarzu 

z 1620 r., został zasypany w XVIII w., a na jego miejscu wybito sadzawkę (APP, AmW, sygn. I/57, 
s. 47). Do dziś jego dawny przebieg wyznacza dość rozległe równoleżnikowe obniżenie. Północny 
kanał to obecnie koryto rzeki Wełny.

Ryc. 14. Południowa fasada tzw. Opatówki. Stan sprzed 1980 roku. Zbiory Muzeum Re-
gionalnego w Wągrowcu.
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ny, jak się powszechnie przyjmuje, u schyłku XVIII wieku (ryc. 16)73. Od zachodu 
do bryły dostawiono przybudówkę (XIX w.), za którą zlokalizowana jest wolnosto-
jąca piwniczka. W końcu XIX wieku lub na początku XX wieku od północy wznie-
siono kolejną przybudówkę. W latach 1980-1987, w związku z adaptacją budynku 
na potrzeby tworzonego Muzeum Regionalnego przeprowadzono jego gruntow-
ny remont, w wyniku którego oryginalne elementy zachowały się szczątkowo74. 
Brak jakichkolwiek badań archeologicznych tego obiektu nie pozwala stwierdzić 
czy XVIII–wieczną bryłę wzniesiono z wykorzystaniem starszych fundamentów, 
na co wskazywać może znaczna grubość ścian tej budowli. Nie wiadomo również 
czy wyniesienie, na którym w 2. połowie XVI wieku powstała rezydencja, jest formą 
naturalną, czy też zostało ono sztucznie podwyższone w celach obronnych75.

Na najbliższe lata planowany jest remont oraz rozbudowa siedziby Muzeum Re-
gionalnego w Wągrowcu. Działania te powinny stać się okazją do przeprowadzenia 
kompleksowych wyprzedzających badań archeologiczno – architektonicznych tego 
obiektu.

Podklasztorze
Ostatnią przestrzeń „niemiejską” stanowiło Podklasztorze – obszar leżący na pół-

noc od kościoła cysterskiego, odgrodzony od Opactwa kanałem zasypanym w XVIII 
w (ryc. 2)76. Na obszarze Podklasztorza dotąd nie prowadzono prac wykopaliskowych 
nawet o sondażowym charakterze. Cenne, choć późne źródło informacji o rozplano-
waniu tego miejsca stanowi opis sporządzony w 1780 roku77. W tym okresie zabudowa 
rozciągała się wzdłuż ulicy Podklasztornej (zachodni odcinek obecnej ulicy Klasztor-
nej). Funkcjonował tu gościniec „Wygoda” wraz ze stajnią, domy służby klasztornej: 
cyrulika, muzykanta, krawca, domek posesora Moszczeńskiego, dwa inne budyn-
ki (dwojaki) oraz kuzienka klasztorna. Do wymienionych budynków przynależały 
ogrody i łąki leżące w kierunku Łęgowa za brodami: klasztornym i farnym.

Pozostałe obiekty związane z miastem
W części tej omówiono obiekty położone poza zabudową miejską, bądź też wy-

znaczające jego granice, są one zatem umiejscowione poza strefą ochrony konser-
watorskiej.

Do pierwszej kategorii zaliczyć należy cegielnię, funkcjonującą początkowo 
w pobliżu zabudowań klasztornych a w 2. połowie XVI wieku przeniesioną na po-
łudniowy wschód od miasta, w okolice folwarku Jankowo. Jak dotąd dokładniejsza 
lokalizacja cegielni nie została ustalona, kwestię tę mogłyby wyjaśnić badania po-
wierzchniowe.

Drugi obiekt to wągrowiecka szubienica. Do niedawna ograniczano się do stwier-
dzenia, że ten zabytek archeologii prawnej funkcjonował przy drodze do Łekna78. 

73 Budynek ten został wpisany do rejestru zabytków w dniu 16 marca 1970 r. pod numerem A221/1165.
74 W. Biegański, Karta ewidencji zabytków architektury i budownictwa, nr inw. 2913/K, Poznań 2000, Archi-

wum WUOZ w Poznaniu
75 Według niektórych opracowań, budynek zwany Opatówką pobudowano na ochronnych wałach 

przeciwpowodziowych, por. G. Patro, op cit, s. 42.
76 Podklasztorze zamieszkiwane przez służbę klasztorną bywa niekiedy mylone z Opactwem, por. G. 

Patro, op cit, s. 28.
77 APP, Cystersi Wągrowiec, sygn. 29, s. 186-190.
78 G. Patro op cit, s. 36; T. Nożyński, op cit, s; 14. Z. Boras, op cit, s. 83-84.
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Dopiero w ostatnich latach podjęto wnikliwe studia nad dziejami tego obiektu, po-
zwalające bliżej określić jego domniemaną lokalizację, a co za tym idzie chronić go 
w przypadku potencjalnych prac inwestycyjnych79.

Zabytkami prawa są również kopce i Àgury wyznaczające przebieg granic mia-
sta. O zachowanych obiektach pierwszej kategorii (kopcach) jak dotąd brak jakich-
kolwiek wiadomości, lecz o ich istnieniu informują źródła pisane. Ostatnio, na pod-
stawie XVIII-wiecznych archiwaliów, za znak graniczny wyznaczający styk grun-
tów Wągrowca, Łazisk i Łęgowa, uznano murowaną barokową kolumnę wznoszącą 
się w sąsiedztwie piramidy - grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego80.

Uwagi końcowe
Dzięki utworzeniu w 2006 roku strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującej hi-

storyczną część Wągrowca, nadzorem archeologicznym objęte są prawie wszystkie 
prace ziemne związane z inwestycjami budowlanymi. Prowadzone od niemal 10 lat 
ratownicze badania archeologiczne na terenie tego miasta, a także podjęte w ostat-
nich latach badania archiwalne, w znacznym stopniu uzupełniły i zweryÀkowały 
dotychczasową wiedzę o jego przeszłości.

W dwóch rejonach miasta odnotowano pozostałości osadnictwa pradziejowego 
– na działce nr ewid. 2504 przy Alei Jana Pawła II (dawna ulica Szeroka) zadokumen-
towano jamę ludności kultury łużyckiej. Ceramikę tej kultury rejestrowano rów-
nież, na złożu wtórnym, przy ulicy Spokojnej.

Jak dotąd nie natraÀono na relikty średniowiecznej zabudowy przedlokacyjnej. 
Być może z tą fazą osadnictwa wiązać można nieliczny materiał ruchomy w postaci 
pojedynczych fragmentów ceramiki pochodzących z działki przy ulicy Farnej 781 
i parceli położonej przy ulicy ks. J. Wujka (działka nr ewid. 2617/4 – ryc. 4:3)82.

Szczególnie wartościowe wydają się ustalenia dotyczące rozplanowania XIV-
wiecznego lokacyjnego miasta. W świetle dotychczasowych wyników badań wyklu-
czyć należy dominujący w literaturze pogląd o lokowaniu średniowiecznego miasta w 
części wschodniej wyspy – na tzw. Targowisku. Dotychczas najstarsze nawarstwienia 
związane z miastem lokacyjnym rejestrowano na działkach zlokalizowanych wzdłuż 
południowego biegu Alei Jana Pawła II, tu też odnotowano największą ilość materiału 
ruchomego z tego okresu, w tym numizmatów. Bardziej prawdopodobne wydaje się 
więc, analogicznie do innych miast wielkopolskich, lokalizowanie głównego placu 
miejskiego na wschód od kościoła farnego, pomiędzy ulicami: Farną, Gnieźnieńską, 
Klasztorną oraz Aleją Jana Pawła II (dawna ulica Szeroka).

Ważnych informacji dostarczyły również badania na obszarze Nowego Miasta, 
przy czym szczególne znaczenie mają prace przeprowadzone podczas rewitalizacji 
Rynku. Zarejestrowane nawarstwienia wskazują, że Rynek nowowiejski mógł funk-
cjonować już w 1. połowie XVI wieku, zlokalizowano również pierwotny przebieg 
jego północnej pierzei.

79 M. Krzepkowski, O szubienicy, skazańcach i mistrzach sprawiedliwości w XVII i XVIII-wiecznym Wągrow-
cu, „Wągrowieckie Studia Muzealne”, t. 1, [w druku]. Na lata 2014-2015 zaplanowano przebudowę 
odcinka ulicy Kcyńskiej, być może więc nadarzy się okazja zweryÀkowania lokalizacji szubienicy 
metodami archeologicznymi.

80 M. Krzepkowski, M. Moeglich, Zabytek w cieniu piramidy, „Głos Wągrowiecki”, z dnia 15 marca 2012 r..
81 A. Wujek, M. Sip, M. Krzepkowski, opcit, ryc. 6:1.
82 T. Podzerek, M. Krzepkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na działce nr 

ewid 2617/4 położonej przy ulicy Ks Wujka w Wągrowcu…
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Istotne znaczenie ma też ustalenie (w oparciu o analizę źródeł pisanych) loka-
lizacji przedmieścia Bielawy, a także prześledzenie dziejów funkcjonującego w ich 
obrębie kościoła pw. Wszystkich Świętych wraz z podległą mu nekropolią.

Podczas badań archeologicznych pozyskano duże ilości materiału ruchomego, 
znacznie wzbogacającego wiedzę o kulturze materialnej, rzemiośle jego mieszkań-
ców w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych.

Na koniec podkreślić należy niewystarczający stan badań nad architekturą mu-
rowaną, a więc zespołem poklasztornym, kościołem farnym pw. św. Jakuba Aposto-
ła oraz rezydencją opatów wągrowieckich. Podnieść trzeba też konieczność dalszej 
kontroli wszelkich prac ziemnych prowadzonych w obrębie historycznego układu 
urbanistycznego miasta Wągrowca i w jego najbliższym otoczeniu oraz opracowa-
nia już pozyskanego materiału zabytkowego.

Przedstawione opracowanie nie wyczerpuje tematu archeologii miejskiej Wą-
growca, stanowi jedynie próbę podsumowania wyników badań nad dziejami 
i rozplanowaniem Wągrowca w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym 
w oparciu o badania archeologiczne i analizę źródeł pisanych. Być może pozwoli 
ono w pewnym stopniu usystematyzować dotychczasowe informacje o tym ośrod-
ku klasztornym, przyczyniając się do skuteczniejszej ochrony substancji zabytkowej 
na jego obszarze. Końcowym efektem prowadzonych badań powinno być opraco-
wanie socjotopograÀi miasta uwzględniającej rytm jego przemian na przestrzeni 
wieków.
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The Archaeology of Wągrowiec – a Cloister City. 
Current State and Requirements of Research

The city of Wągrowiec has been an subject of interest of archaeologists since 2004, 
when the Regional Museum in Wągrowiec joined the “investment archaeology” 
trend. In 2006 a zone of conservational protection over the historical urban network 
was established. The zone incorporated the most historically-valuable part of the 
city. From that point all investments made in the close vicinity of the zone ought to 
be coordinated with conservational services.

Presently, the strict conservational protection encompasses several dozen invest-
ments within the city limits, with the aim of verifying some concepts of develop-
ment and planning of Wągrowiec in the Middle Ages and in modern times. It was 
possible to obtain a large quantity of portable sources, which in turn allowed a bet-
ter understanding of the material culture of Wągrowiec citizens.

The current state of recognition of archaeological Àeldwork in Wągrowiec, in-
cluding its particular parts distinguished on the basis of the analysis of written 
sources, is presented hereinafter. The study of the Old and the New Town, along 
with the suburbs – Bielawy and Smolary – is discussed separately. A different part of 
the research is devoted to the so-called “non-urban” space, along with other objects 
located outside the zone of urban buildings.

Only two zones bear traces of primeval settlement connected with Lusatian cul-
ture (in close vicinity of Jana Pawła II Alley and Spokojna Street). No traces of Me-
dieval pre-location buildings have been found so far. The few portable discoveries 
unearthed close to Farna and ks. Jana Wujka Streets may be connected to this phase 
of settlement.

The Àndings concerning the 14th century planning of the chartered town are also 
interesting. The presently dominant idea in literary sources, concerning the location 
of the medieval town close to the so-called “Targowisko” (“Market”) should not be 
taken into consideration. The oldest town layers were found on parcels located along 
the Jana Pawła II Alley. It seems more probable that the main city square was located 
east from the parish church – analogically to other cities in Wielkopolska.

Even more important data was provided throughout the revitalisation of the 
New Town Square. The registered built-up layers point that the square could have 
functioned already in the 1st half of the 16th century; the original course of its front-
age has also been located.

It is also important to locate the suburbs of Bielawa, as well as tracking the his-
tory of All Saints’ church.

In the summary much attention has been paid to the insufÀciencies in the cur-
rent state of research on brick architecture (the monastery complex, St. Jacob Apos-
tole’s church, abbot’s residence). Additional inspection of Àeld works in Wągrowiec 
and research on the collected historic material are also listed as top priorities.

The presented case study does not cover the full extent of the subject of town ar-
chaeology of Wągrowiec. It may aid systemising the information on this monastery 
complex collected so far, thus helping to protect the historical substance. The end 
result of the research should include devising the socio-topography of the city, while 
bearing in mind the rhythm of changes taking place throughout the ages.


