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Uwagi wstępne
W ostatnich latach powstało wiele opracowań dotyczących przestępczości, są-

downictwa oraz wykonywania kar w Polsce przedrozbiorowej. Podejmowane stu-
dia obejmują zatem szerokie spektrum zagadnień stanowiących obszar badań ar-
cheologii prawnej2. Specjalną pozycję zajmują tu badania miejsc straceń i zabytków 
związanych z wykonywaniem wyroków, a więc szubienic, szafotów czy pręgierzy3. 
Prowadzone badania historyczne pozwalają nie tylko prześledzić dzieje dane-
go obiektu, a w przypadku nieistniejących już zabytków określić jego lokalizację, 
ale też poznać życiorysy osób pozostających podówczas w konÁikcie z prawem4. 
Szczególnie interesująco przedstawiają się, prowadzone od kilkunastu lat, badania 
historyczne i archeologiczne nad dolnośląskimi miejscami kaźni5. Niezwykle war-
tościowe są również podejmowane ostatnio badania nad późnośredniowiecznymi i 
nowożytnymi pochówkami skazańców6. 
1 M. Rej, Pisma wierszem Wybór, Wrocław 1954, s. 402-403.
2 W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982, tam zakres tej dziedziny nauki
3 P. Nocuń Zabytki jurysdykcji karnej w późnośredniowiecznym i wczesno nowożytnym Wrocławiu, w ujęciu 

archeologii historycznej, [w:] J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Wrocław na przełomie średniowiecza i cza-
sów nowożytnych Materialne przejawy życia codziennego „Wratislavia Antiqua”, t. 6, Wrocław 2004, s. 
25-40; S. Wrzesiński, Pomniki bólu i śmierci Zabytki dawnego prawa na ziemiach polskich, Zakrzewo 2008; 
Kat w dawnej Polsce na Śląsku i Pomorzu, Zakrzewo 2010; M. Kamler, Złoczyńcy Przestępczość w Koronie 
w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 
2010.

4 W. Konopka Lokalizacja wybranych obiektów związanych z prawem karnym w Stargardzie od XIII do XVIII 
wieku, „Stargardia”, t. 6, Stargard 2011, s. 161-170.

5 P. Nocuń, M. Paternoga, A. Tarasiński, Szubienica w Kątach Wrocławskich w świetle badań w 1998 roku, 
„Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 41, Wrocław 1998, s. 521-526; K. Grenda, M. Paternoga, D. 
Wojtucki, Średniowieczna szubienica w Lubaniu w świetle badań archeologicznych w 2003 roku, „Śląskie 
Sprawozdania Archeologiczne”, t. 46, Wrocław 2004, s. 181-199; P. Nocuń, op cit, s. 25-40; K. Grenda, 
M. Paternoga, H. Rutka, D. Wojtucki, Średniowieczne i nowożytne miejsce straceń w Lubaniu, stan 59, 
„Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 48, Wrocław 2006, s. 337-349; D. Wojtucki, Publiczne miejsca 
straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Chudów 2009.

6 D. Wojtucki, Pochówki skazańców na Śląsku i Łużycach w świetle nowożytnych źródeł historycznych, „Ślą-
skie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 48, Wrocław 2006, s. 319-336; Pochówki skazańców i samobój-
ców na wrocławskich cmentarzach od XVI do XVIII wieku, [w:] K. Wachowski (red.), Średniowieczne i 
nowożytne nekropole Wrocławia, cz 1. „Wratislavia Antiqua”, t. 12, Wrocław 2010, s. 247-257; P. Duma, 
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Wągrowiecka szubienica, podobnie jak większość wielkopolskich miejsc straceń 
z okresu przedrozbiorowego, nie doczekała się szerszego opracowania. Autorzy 
zajmujący się dziejami Wągrowca dotąd ograniczali się do wymienienia miejskich 
urządzeń penitencjarnych: pręgierza stojącego na Rynku oraz szubienicy wzniesio-
nej za miastem, przy drodze do Łekna7. Kwerenda przeprowadzona w wągrowiec-
kich księgach miejskich, przechowanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu 
(zespół Akta miasta Wągrowca), pozwoliła zgromadzić sporo informacji o tutejszej 
cierpiędze (tak w XVI-wiecznej gwarze przestępczej nazywano szubienicę)8, katach 
i kilkunastu przestępcach skazanych przez wągrowiecki sąd na powieszenie. Na 
podstawie źródeł pisanych i kartograÀcznych ustalono również przybliżoną lokali-
zację wągrowieckiego miejsca straceń. 

Ze względu na niekompletność źródeł, nie sposób dziś podać nawet przybliżo-
nej liczby wszystkich złoczyńców straconych na wągrowieckiej szubienicy, ani też 
pełnej listy tutejszych mistrzów sprawiedliwości. Nie udało się również określić 
daty powstania i ostatecznej rozbiórki tego obiektu. Do dziś zachowała się tylko jed-
na księga miejska przeznaczona do wpisywania spraw kryminalnych, obejmująca 
lata 1753-17699. Przetrwały również fragmenty (kilkanaście kart) księgi kryminal-
nej z lat 1760-1766, jednak w większości opisanych tu spraw brakuje zakończeń (a 
więc sentencji sądu), prócz tego powtarzają się tu wpisy z pierwszej z wymienio-
nych ksiąg10. Ponadto niewielki fragment księgi kryminalnej z lat 1739-1745 został 
dołączony do jednej z ksiąg burmistrzowskich (l. 1730-1752)11. Cennym źródłem są 
pozostałe księgi miejskie, z których zebrano rozproszone zapisy wykorzystane w 
niniejszym opracowaniu. 

Wągrowiecka szubienica
Pierwsza wzmianka o wągrowieckiej szubienicy pojawia się dopiero w 1637 

roku, przy okazji pewnego procesu dotyczącego kradzieży konia12. Jak należy jed-
nak przypuszczać, urządzenie to funkcjonowało w posiadłości cystersów o wiele 
wcześniej, co najmniej od XV wieku, kiedy to Wągrowiec otrzymał prawo niemiec-
kie. Interesująca informacja z 1659 roku zawarta jest w testamencie mieszczanina 
wągrowieckiego Grzegorza Gromackiego13. Wśród osób, które są testatorowi winni 
pieniądzem, wymieniony jest „nieboszczyk pan Jan Szot [winny], zło(tych) 120, na który 
dług [Grzegorz Gromacki] odebrał od mielcarczyka na ratuszu, będąc natenczas bormistrzem, 
odebrał pomi(e)nionego Jana Szota, którego stracić kazał zło(tych) 40, ale z tego katu zapłacieł 

Grób alienata Pochówki dzieci nieochrzczonych samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie 
wczesnonowożytnej, Kraków 2010. O atypowych pochówkach z okolic Łekna por. 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. 89-103.

7 G. Patro, Wągrowiec – zarys dziejów, Warszawa 1982, s. 36; T. Nożyński, Zarys dziejów miasta Wągrowca 
(1381-1918), Wągrowiec 1987, s. 14; Z. Boras, W dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] E. Makowski 
(red.), Dzieje Wągrowca, Poznań 1994, s. 57-90. 1994, s. 83-84.

8 W. Maisel, op. cit, s. 111. Do dziś w Gnieźnie znajduje się ulica Cierpięgi, której nazwa pochodzi 
funkcjonującego w pobliżu niesławnego urządzenia 

9 Archiwum Państwowe Poznań [dalej: APP], zespół Akta miasta Wągrowiec [dalej: AmW], sygn. I/41.
10 APP, AmW, sygn. I/42.
11 APP, AmW, sygn. I/29. 
12 APP, AmW, sygn. I/19, k. 2 v.
13 APP, AmW, sygn. I/45, k. 243-244.
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i szubienicę budował”14. Z zapisu tego trudno wywnioskować czy stracono burmistrza 
Jana Szota, czy (co bardziej prawdopodobne) nieznanego z imienia mielcarczyka, 
poprzestać należy na tym, że zaistniała wówczas potrzeba wzniesienia nowej (?) 
szubienicy. Można jedynie domniemywać, że stara cierpięga, ze względu na nieza-
dowalający stan techniczny, nie nadawała się już do dalszego użytku. Nie zacho-
wały się niestety żadne dokumenty dotyczące samej budowy urządzenia, można 
jednak przypuszczać, że przy jej wznoszeniu uczestniczyło wielu wągrowieckich 
rzemieślników, co miało zapobiegać utracie czci osób zaangażowanych przy budo-
wie15. Szubienica wraz z najbliższym otoczeniem uznawana była bowiem za nieczy-
stą, a bezpośredni dostęp do niej mógł mieć tylko mistrz sprawiedliwości. Zresztą 
kwestię zasad budowy obiektów penitencjarnych tego typu szczegółowo regulo-

14 APP, AmW, sygn. I/45, k. 243 v.-244; sygn. I/21, k. 71. Pod względem edytorskim w niniejszym arty-
kule zastosowano zasady wskazane w: .M. Krzepkowski, M. Moeglich, Kondycja gospodarcza miasta 
Wągrowiec w czasach nowożytnych – dwa niepublikowane źródła z 1611 r i 1739 r [w niniejszym tomie].

15 W. Maisel, op. cit., s. 113-114.

Ryc. 1. Widok prostej, wiejskiej szubienicy. Fragment anonimowego drzeworytu „Wize-
runek sługi wiernego” z 1655 roku (za T. Seweryn Staropolska graÀka ludowa, Warszawa1956).
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wało ówczesne prawo16. Wydaje się, że od początku swego istnienia wągrowiecka 
szubienica była obiektem prostym, drewnianym, być może składającym się z dwóch 
belek wkopanych w ziemię, połączonych w górnej części poprzeczną belką (ryc. 4, 5). 
Tego typu konstrukcje były często spotykane w mniejszych ośrodkach miejskich, 
a nawet niektórych wsiach (ryc.1). Tylko większe miasta wielkopolskie, takie jak 
Poznań czy Kalisz, mogły pozwolić sobie na wzniesienie obiektów murowanych17. 
Szubienice wykonane z trwalszego materiału (kamień, cegła) były znacznie po-
pularniejsze na terenach Śląska i Pomorza, leżących wówczas poza granicami 
Rzeczypospolitej, co ciekawe, niektóre z tych obiektów zachowały się do dziś. O 
tym, że wągrowiecka szubienica wykonana była w całości z drewna, świadczyć 
może kuriozalny wpis w księdze miejskiej pochodzący z 1668 roku, a dotyczący 
posądzenia o uprawianie czarów i kontakty z diabłem wdowy po aptekarzu Bar-
tłomieju Wyży. Kobiecie zarzucono, że „w Pana Boga nie wierzy, jeno quidem czyni się 
aniołkiem po wier(z)chu, a w sercu jest drogim dejabałkiem Tylko wierzy naprzód w barana 
a kozła, bydło rogate, we psy, w kotki, w świnie, w węże, w jas(z)czurki i insze plugawe 
robactwa”. Prócz tego „przenajęła w kilka czasów toporkiem obciąć medietatem szubienicę 
i ona to jest, gentilia urznąć temuż nieborakowi, który za sromotę swoją już w niebie ma 
koronę”18. Rzecz godna uwagi, tekst ten został przekreślony inną ręką i opatrzony 
dopiskiem łacińskim „to pisał idiota”. 

Szubienice z reguły budowano przy głównych traktach prowadzących do 
miasta, często na granicach gruntów do nich należących. Taka lokalizacja podyk-
towana była kilkoma względami. Po pierwsze, umiejscowienie szubienicy przy 
uczęszczanym szlaku, z reguły w miejscu eksponowanym (wzgórza), niekiedy na 
rozstaju dróg, stanowiło jasny komunikat informujący o egzekwowaniu surowego 
prawa przez właściciela miasta, pełniąc funkcję prewencyjną. Drugą ważną przy-
czyną były względy, które można by określić jako sanitarno – estetyczne. Ciała 
skazańców wisiały na szubienicy, bądź tkwiły wplecione w koła egzekucyjne do-
póty, dopóki na skutek procesów gnilnych same nie spadły. Wyjątkiem były sytu-
acje, kiedy kat, zajmujący się również porządkowaniem miejsca egzekucyjnego i 
pochówkiem ciał skazańców (bądź ich fragmentów), musiał zwolnić miejsce dla 
kolejnego delikwenta. Nie trzeba więc wielkiej wyobraźni, aby uzmysłowić sobie 
jak uciążliwy fetor musiało wydzielać użytkowane miejsce kaźni, zwłaszcza w 
okresie letnim. Szubienice budowane na granicach gruntów, mogły zatem, prócz 
swego głównego przeznaczenia, pełnić również funkcję makabrycznych znaków 
granicznych. Wskazówką pozwalającą dokładniej określić lokalizację wągrowiec-
kiej szubienicy jest, z pozoru mało istotna, odpowiedź jednego z respondentów na 
ankietę z lat 80-tych XVIII wieku, mającą pomóc w ustaleniu granic Wągrowca. 
Niejaki Kr(z)ysztof Janka zeznał, „że pod samą szubienicą, jak chłopcem był, grabił 
jaterkę [?] do sołtysa durowskiego, koło drogi z Wągrowca do Tarnowa [Pałuckiego] i tam 
się wyciąga granica durowska”19. Rozgraniczenie gruntów miasta Wągrowca i wsi Du-
rowo jest dobrze widoczne na mapie Wehra z 1830 roku20 (ryc. 2). Po nałożeniu tej 
mapy na aktualny plan miasta wynika, że granica ta przebiegała mniej więcej przy 

16 B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego Postępek sądów około karania na gardle Ustawa płacej u sądów, 
Warszawa 1954, s. 170-171;W. Maisel, op. cit., s. 113-114.

17 W. Maisel, op. cit., s. 110.
18 APP, AmW, sygn. I/21, k. 69 v.
19 APP, AmW, sygn. I/57, k. 70.
20 APP, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, sygn. L.Wągr. 189.
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Ryc. 2. Fragment najstarszego planu Wągrowca z około 1830 roku, autorstwa Wehra, z 
domniemaną lokalizacją szubienicy. Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu, oprac. 
komp. M. Krzepkowski. 

skrzyżowaniu obecnych ulic: Kcyńskiej, Różanej, Świerkowej i S. Żeromskiego. Z 
dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że świadectwem dawnego miejsca 
straceń jest krzyż stojący na narożniku lasu przy ulicy Kcyńskiej (ryc. 3), prawdopo-
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dobnie więc było ono oddalone o około 1,6 km od Rynku Nowego Miasta21. Można 
domniemywać, że w pobliżu szubienicy wykonywano też inne wyroki śmierci – m. 
in. karę ścięcia w przypadku popełnienia przestępstwa hańbiącego22 oraz spalenie 
na stosie podpalaczy, fałszerzy monet, świętokradców, sodomitów, homoseksuali-
stów oraz osób oskarżonych o czarostwo23. Uzupełnieniem krajobrazu omawianego 
miejsca egzekucyjnego były zapewne pale z zatkniętymi kołami, w które wplatano 
ciała złoczyńców, pale do nabijania odciętych od tułowia głów oraz drabiny egze-
kucyjne, po których skazani wdrapywali się na spotkanie ze swym przeznaczeniem 
(ryc. 4, 5)24. Wągrowiecka szubienica podzieliła zapewne los większości tego typu 
obiektów – została najprawdopodobniej rozebrana na rozkaz władz pruskich u 

21 Nieco większą odległość szubienicy od miasta odnotowano w przypadku Poznania – urządzenie to 
wzniesiono około 2 km od bramy wrocławskiej, przy drodze do Mosiny, por. Zaremska 1986, s.59. 
Według informacji Władysława Smoleja, właściciela pobliskiego baru Arka, krzyż ten stał pierwot-
nie na narożniku działki nr ewid.9080/5, a więc około 15 m na południowy zachód od jego obecnej 
lokalizacji. Został on przeniesiony w związku z budową ulicy S. Żeromskiego.

22 W. Maisel, op. cit, s. 110.
23 B. Groicki, op. cit, s. 48, 153; H. Zaremska, Niegodne rzemiosło Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w, 

Warszawa 1986, s. 64-65; M. Kamler, op. cit, s. 421-422.
24 Maisel 1982, s. 108-110, 163-164.

Ryc. 3. Krzyż stoją-
cy przy ulicy Kcyńskiej 
w Wągrowcu, być może 
upamiętniający pierwot-
nie miejsce straceń i po-
chówku przestępców. Fot. 
M. Krzepkowski.
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schyłku XVIII bądź w początkach XIX stulecia. Obecnie jej domniemaną lokalizację 
mogą potwierdzić jedynie badania archeologiczne25. 

Na podstawie danych z innych ośrodków miejskich można odtworzyć drogę 
przestępcy od momentu oskarżenia do wykonania wyroku. Złodziej, złapany naj-
częściej na gorącym uczynku, lub oskarżony przez któregoś z poszkodowanych, 
traÀał do ratuszowego więzienia. W niedługim czasie od osadzenia zwoływano 
sąd składający się z ławników pod przewodnictwem wójta. W przypadku sądzenia 
oskarżonego pochodzącego z pobliskich dóbr szlacheckich przestępca był przetrzy-
mywany pod zamknięciem, niekiedy w prywatnym areszcie, a członkowie sądu 
„będąc poproszonymi” udawali się we wskazane miejsce rozprawy26. Proces oskarżo-
nego trwał niekiedy jeden dzień, częściej jednak sąd zbierał się kilkukrotnie, czasem 
z dłuższymi (kilkudniowymi) przerwami. Początkowo poddawano oskarżonego 
„badaniu” bez użycia tortur. Złoczyńca najczęściej przyznawał się do popełnienia 
zarzucanego czynu, uzupełniając swój życiorys o przestępstwa popełnione wcze-
śniej. Stający przed sądem jeszcze dwukrotnie miał możliwość złożenia dobrowol-

nych zeznań, które na koniec potwierdzał przysięgą. Po tych zeznaniach, „dla lep-
szego dokumentu”, przystępowano do badania delikwenta z użyciem tortur, niekiedy 
sędziowie zwalniali oskarżonego z tych czynności. Zapisy z procesów toczących się 
przed sądem wągrowieckim wymieniają tylko 2 rodzaje katuszy zadawanych zło-
25 Być może taka okazja nadarzy się już niedługo – w związku z planowaną na lata 2014-2015 przebu-

dową ulicy Kcyńskiej (część drogi wojewódzkiej nr 241).
26 W przypadku osób skazanych przez sąd wągrowiecki urzędujący w dobrach szlacheckich źródła nie 

informują, czy egzekucje wykonywano na miejscu, czy też odstawiano ich do Wągrowca. Dotyczy 
to Macieja Milka, Jakuba Boruty i Andrzeja Pakuły, sądzonych odpowiednio w Miłosławicach, Mo-
drzewiu i Stępuchowie.

Ryc. 4. Widok miejsca straceń wg 
średniowiecznej ilustracji (wg http://
www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy
/1,93191,12135134,O_krzyzackiej_szu-
bienicy.html, z dnia 31.05.2013 r.). 
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dziejom przesłuchiwanym przez sąd wągrowiecki. Pierwszym, najczęściej stosowa-
nym zabiegiem były „traktury”, czyli rozciąganie ciała złoczyńcy (ryc. 6). Czynność 
tę wykonywano na ławie, drabinie, niekiedy zaś podwieszano delikwenta na linie, 
dodatkowo przywiązując mu do nóg przedmiot o dużej wadze (kamień, kowadło). 
Drugą metodą wydobywania zeznań, tylko raz wymienioną w analizowanych źró-
dłach, było „szrubowanie”, czyli zgniatanie palców. Badanie za pomocą tortur prze-
prowadzano zazwyczaj trzykrotnie, po trzykroć wydobywając zeznania. Pod wpły-
wem zadawanego bólu złoczyńca przyznawał się zarówno do popełnionych, jak i 
wyimaginowanych czynów. W niedługim czasie po sentencji wyroku obwoływano 
werdykt sędziowski na Rynku i po niedługim czasie wykonywano egzekucję. Zgod-
nie z ówczesnym prawem, skazany powinien dowiedzieć się o terminie egzekucji 
trzy dni wcześniej „żeby czas miał ku wyspowiedaniu się, wyznaniu a rozpamiętywaniu 
grzechów swych”27, jednak zdaniem M. Kamlera, karę śmierci wykonywano najczę-
ściej jeszcze tego samego dnia, w którym została orzeczona28. Prawo zastrzegało 
również, by „więźnia, gdy już na śmierć ma być wiedziony, zbytnio [nie] pojono winem abo 
inszym piciem (…) bo pijanym będąc nie może z taką skruchą iść na śmierć, jakiej do tego 
potrzeba”29. Przed egzekucją przestępcę dobywano z ratuszowego więzienia i nie-

27 B. Groicki, op. cit., s. 138-139.
28 M. Kamler, op. cit, s. 413, podobnie J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Kra-

kowie O marginesie społecznym XVI – XVIII w, Kraków-Wrocław 1986. s. 64, 75. W przypadku egze-
kucji przeprowadzanych w Wągrowcu źródła nie pozwalają określić czasu pomiędzy orzeczeniem 
sądu a wykonaniem wyroku. 

29 B. Groicki, op. cit, s. 139.

Ryc. 6. Torturowanie oskarżonego w obec-
ności sędziów (za S. Wrzesiński, Kat w dawnej 
Polsce na Śląsku i Pomorzu, Zakrzewo 2010).

Ryc. 5. Odprowadzanie skazańca na 
egzekucji według ryciny z XVI wieku. 
W głębi widoczne miejsce straceń. (za S. 
Wrzesiński, Kat w dawnej Polsce na Śląsku i 
Pomorzu, Zakrzewo 2010).
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kiedy przywiązywano do pręgierza, aby „ode wszystkich ludzi mógł być widzian”30, po 
czym z Rynku, pieszo lub na wozie, nieszczęśnik udawał się w swą ostatnią drogę. 
Skazanemu towarzyszył zazwyczaj dość pokaźny kondukt tworzony przez sędziów, 
oskarżycieli, kata i jego pomocników, woźnego miejskiego oraz mieszkańców mia-
sta (ryc. 5)31. Ważnym momentem, mającym miejsce już pod samą szubienicą, było 
ostatnie rozliczenie złoczyńcy z Bogiem i sędziami.

Jak już wspomniano, zwłoki powieszonych skazańców zazwyczaj pozostawiano 
na szubienicy, aż nie spadły z niej same. Grzebanie ciała przestępcy uznawano za 
czynność przynoszącą ujmę, dlatego też to kat był odpowiedzialny za utrzymywa-
nie porządku wokół miejsca kaźni, uprzątanie walających się szczątków i doraźne 
ich zakopywanie. Pochówki skazańców, tworzące tzw. „fałszywe” czy też „prze-
klęte” cmentarze, lokalizowano najczęściej w najbliższym sąsiedztwie szubieni-
cy”32. Teren ten był nie tylko miejscem pochówku powieszonych, ale też złoczyń-
ców straconych w inny sposób, np. ściętych mieczem. Niekiedy grzebano w takich 
miejscach również ciała ludzi, którzy zakończyli swój żywot śmiercią samobójczą, a 
więc popełniających grzech śmiertelny33. Pochówki skazańców oraz luźno zalegają-
ce ludzkie kości odkryto w ostatnim czasie podczas badań archeologicznych kilku 
dolnośląskich szubienic, m. in. w Jeleniej Górze, Lubaniu34, Lubomierzu, Miłkowie35 
i Złotym Stoku.

Niestety, zachowane źródła pisane milczą na temat miejsc pochówku wągro-
wieckich złoczyńców. Wydaje się jednak, że i w tym przypadku należałoby się liczyć 
z istnieniem „przeklętego cmentarza” w sąsiedztwie szubienicy.

Mistrzowie sprawiedliwości
W okresie późnego średniowiecza i w XVI wieku tylko znaczniejsze miasta wiel-

kopolskie posiadały swego własnego kata (Poznań, Kalisz i Kościan), pozostałe zaś 
ośrodki wypożyczały mistrza doraźnie. Wśród 33 miast płacących do poznańskiej 
kasy tzw. torturalia – opłatę za korzystanie z tutejszego kata - pod koniec XVI wieku 
wymieniany jest również Wągrowiec36. W latach 1473-1493 opłata ta wynosiła pół 
grzywny rocznie od miasta, za wyjątkiem Śródki i Chwaliszewa, które zapewne 
ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo płaciły tylko 12 groszy. Nie wiadomo, czy 
wągrowieckie władze miejskie zatrudniały własnego mistrza w XVII i w początkach 
XVIII wieku. Jak dowiadujemy się z jednego z dokumentów, w 1732 roku kata w 
Wągrowcu nie było37.

Dotychczas kwestia „mistrzów małodobrych”, wykonujących egzekucje w Wą-
growcu, nie była podejmowana przez badaczy, jedynie T. Nożyński podaje nazwi-
sko jednego z nich – Bernarda Szuberta, kata działającego w latach 1759-176038. 
30 Ibidem, s. 141.
31 H. Zaremska, op.cit., s. 60-61.
32 D. Wojtucki, Pochówki skazańców na Śląsku i Łużycach…, s. 319-336. W niektórych większych miastach 

skazańców chowano na cmentarzach przykościelnych, np. przy kościele pw. św. Getrudy w Krako-
wie, por. J. Kracik, M. Rożek, op. cit., s. 75-76.

33 Do XVI wieku zwłoki tych, którzy targnęli się na swoje życie, palono; w wiekach późniejszych spra-
wiano im tzw. „ośli pochówek”, por. P. Duma, op. cit, s. 59-60.

34 K. Grenda, M. Paternoga, H. Rutka, D. Wojtucki, op. cit, s. 337-349.
35 P. Duma, op. cit., s. 94-102.
36  H. Zaremska, op. cit., s. 24.
37 APP. AmW, sygn. I/29, k. 91 v.
38 T. Nożyński, op. cit, s. 8.
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Dzięki kwerendzie archiwalnej można wymienić nazwiska jeszcze kilku mistrzów, 
działających w Wągrowcu w 3. ćwierci XVIII wieku. Pierwszym znanym z imienia 
i nazwiska był Krystian Szubert, wzmiankowany tylko raz (29 lipca 1758 r.) przy 
okazji ogłoszenia wyroku śmierci Józefa Rudkowskiego, skazanego na powiesze-
nie39. Najczęściej wymienianym i prawdopodobnie najdłużej pracującym mistrzem 
wągrowieckim był Bernard Szubert. Jego nazwisko po raz pierwszy występuje pod 
datą 3 listopada 1759 roku, kiedy sąd nakazał ścięcie mieczem Marcina Makoskie-
go z Tuczna, który „z córką swoją po kilkanaście razy obcował W Gołańczy mieszkając 
z mężatką grzych pełnił (…) W Toniszewie z kotem naturę swoją chciał zaspokoić”40. Już 
13 lutego 1760 roku zapadł wyrok skazujący na powieszenie Jana z Chodzieży, o 
którym będzie jeszcze mowa41. Kolejne zlecenie otrzymał mistrz Bernard dopiero 
2 czerwca 1761 roku, kiedy to miał pozbawić życia - przez powieszenie - Andrzeja 
Pakułę42, a niemal dokładnie jedenaście miesięcy później (7 maja 1761 r.) w ten sam 
sposób miał uśmiercić Szymona z Łukowa43. Z 1763 roku pochodzi tylko jedna in-
formacja o zleceniu dla Bernarda Szuberta – 19 listopada nakazano mu ściąć mie-
czem Marcina Ekstejda z Holendrów Kamienieckich44. Skazany przyznał się między 
innymi, „że z kurwą imieniem Elżbietą, mając żonę swoją, cudzołożył i z tą odjechał od 
żony swojej (…) W(e) wsi Kamienicy u Dawida z Marianną, krewną swoją grzech pełnił 
i z tą dziecię spłodził”. Znacznie więcej pracy miał Szubert w 1764 roku. Już 15 mar-
ca ogłoszono wyrok w sprawie chłopca Mateusza ze wsi Bukowiec, oskarżonego o 
stosunki cielesne z krową Walentego – półrolnika z Rgielska 45. Mateusz, zgodnie 
z ówczesnym prawem, powinien być spalony na stosie, lecz ze względu na młode 
lata i za wstawiennictwem godnych osób stanu duchownego i świeckiego został 
skazany na 50 rózg przez dwie niedziele (tygodnie) – w poniedziałki, środy i piątki. 
Przez dwa tygodnie postu, podczas nabożeństw niedzielnych i świąt, musiał stać w 
kościele farnym ubrany w czechło. 9 października 1764 roku Szubert otrzymał za-
danie wychłostania przy wągrowieckim pręgierzu pracowitego Wojciecha, oskarżo-
nego przez swego pana Stanisława Skąpskiego o wykopanie na gruncie wsi Rakowo 
garnka z monetami i ponowne ukrycie go w innym miejscu46. Ostatni wyrok, przy 
okazji którego wymieniono Bernarda Szuberta, zapadł 17 grudnia 1764 roku47. Na 
karę śmierci przez powieszenie został skazany wówczas Bartłomiej Powelski, szewc, 
winny licznych kradzieży. Nie wiadomo kto pełnił obowiązki kata przez cały 1765 
rok, dopiero 11 stycznia 1766 roku wymieniony został mistrz Jan Uneterg48. Miał 
on wykonać egzekucję Wojciecha Kabsiaka z Rgielska, wielokrotnie obcującego z 
klaczami i krowami, na czym został przyłapany przez owczarza Marcina Ryskę. 
Zgodnie z wyrokiem sądu, ów sodomita miał być ścięty przy stosie i wraz z klaczą 
zostać spalony. W tym samym roku, 7 czerwca, pojawia się nazwisko innego kata 
39 APP, AmW, sygn. I/41, k. 16-22.
40 APP, AmW, sygn. I/41, k. 23-28.
41 APP, AmW. Sygn. I/41, k. 28-35.
42 APP, AmW. Sygn. I/41, k. 35 v.-40.
43 APP, AmW, sygn. I/41, k. 40-45 v.
44 APP, AmW, sygn. I/41, k. 46-52.
45 APP, AmW, sygn. I/41, k. 52-53 v., sygn. I/42, s. 10. 
46 APP, AmW, sygn. I/41, k. 54-57 v.; proces ten został szczegółowo omówiony w 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. 17 [w druku].

47 APP, AmW, sygn. I/41, k. 58-62 v., 69.
48 APP, AmW, sygn. I/41, k. 72-75 v.
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– Piotra Kocha, który miał powiesić notorycznego złodzieja Kaspra z Miłosławic49. 
Ostatnim znanym z imienia mistrzem wykonującym wyroki w Wągrowcu jest Mar-
cin przezwiskiem Chajchel, kat z Łobżenicy, również wymieniony tylko przy okazji 
jednej egzekucji. Miał on egzekwować wyrok sądu w sprawie parobka Michała ze 
Stępuchowa – złoczyńcy wielokrotnie popełniającego „grzech sodomski” z licznymi 
zwierzętami gospodarskimi. Oskarżony przyznał się ponadto do zabójstwa dwóch 
„piechotnych” żołnierzy rosyjskich, od czasu tych zabójstw Michał „(…) nigdzie nie 
służył, tylko po różnych miejscach chodził, jako wagabunda persona”50. Nic też dziwnego, 
że sąd wągrowiecki, w dniu 31 lipca 1769 roku nakazał ściąć stępuchowskiego pa-
robka i spalić na stosie razem ze zwierzęciem. 

Żywoty wągrowieckich skazańców
Śmierć przez powieszenie, zaliczana do kategorii kar zwyczajnych, była najczę-

ściej orzekaną przez sądy w Polsce przedrozbiorowej. Według ówczesnego prawa 
kara ta przewidziana była głównie dla sprawców kradzieży wielkich i wielokrot-
nych, kradzieży bydła, koni, włamań i rozbojów, podczas których nie popełniono 
zabójstwa51. Stosowana była prawie wyłącznie w stosunku do mężczyzn, chociaż 
w niektórych miastach wyjątkowo na szubienicę traÀały również kobiety. Niekiedy 
z różnych przyczyn, „za wstawiennictwem godnych osób”, ze względu na młode lata, 
skazanym zamieniano stryczek na karę cielesną, mutylacyjną (obcięcie części ciała, 
np. ucha, ręki) lub wyświęcenie z miasta. Bywały też przypadki, kiedy śmierć szu-
bieniczna była złagodzeniem wcześniejszego wyroku, np. łamania kołem.

Pierwszym znanym z imienia, niedoszłym zresztą „klientem” wągrowieckiej 
cierpięgi, był Matias Kucharz, alias Pokrzywnicki ze wsi Obrąb, który „zdradliwie 
chleb pana i dobrodzieja jedząc, haniebne szkody i wielkie poczynieł Jego Mości Księdzu Woj-
ciechowi Samuelowi Chrzanowskiemu”. Matias „sromotnie okradł” opacką szkatułę z „pi-
smami barzo potrzebnemi i sumą pieniędzy kilkuset złotych (…) i onę rozbiwszy, pieniądze 
pobrał i pisma barzo potrzebne w niwec(z) obrócieł”52. Aby tego było mało, „czeladzi Jego 
Mości szaty i strzelbę i insze rzeczy także pokradł”. Oskarżony przyznał się do zarzu-
canych czynów, wyraził jednak skruchę, mówiąc iż „uczynił to z głupstwa wielkiego, 
którego teraz barzo żałuję”. Zebrany urząd wydał wyrok „jako takie karzą które kradną, 
to jest abyś boł z miasta wyprowadzon do granic i na szubienicach ob(w)ieszony, na przy-
kład złodziejom drugim”53. Za wstawiennictwem Jego Mości opata Wojciecha Samu-
ela Chrzanowskiego, Jej Mości Anny (?) Skarszewskiej i Jego Mości pana Bartosza 
Gulczewskiego, podstarościego wągrowieckiego, sędziowie uwolnili skazanego 
od kary śmierci, aby „żywot(a) swego poprawieł i za grzechy pokutował”. Matias musiał 
przed obliczem sędziów poprzysiąc służbę aż do śmierci zarówno opatowi, jak i 
konwentowi wągrowieckiemu. 

Znacznie mniej szczęścia od swego poprzednika miał Szymon – ekonom z Du-
rowa, wsi należącej do konwentu cystersów wągrowieckich. W 1644 roku został on 
oskarżony o kradzież zboża należącego do zakonników. W celu wydobycia zeznań 

49 APP, AmW, sygn. I/41, k. 75v.-78 v.
50 APP, AmW, sygn. I/41, k. 78 v.-82.
51 M. Kamler, op. cit., s. 415. Do kar zwyczajnych zaliczano powieszenie, ścięcie, utopienie, natomiast 

kary kwaliÀkowane obejmowały ćwiartowanie, łamanie kołem, spalenie, zakopanie żywcem i prze-
bicie palem.

52 APP, AmW, sygn. I/21, k. 39.
53 APP, AmW, sygn. I/19, k. 39 v.
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Szymon kilkakrotnie był „szrubowany i ciągniony”, wreszcie ogłoszono wyrok „ten 
Szymon urzędnik durowski, mając powierzone sobie dobro od konwentu wągrowieckiego, a 
nie pamiętając na przykazanie boskie i straszliwy sąd jego, panów swoich zdradzał i kradł do 
czego się inquisite przyznał, przeto przychylając się do prawa tak saskiego jako i majdebur-
skiego które to [] łykiem albo powrozem karać każe, [sąd] dekretem swym nakazuje aby 
powrozem był skarany i na szubienicy ob(w)ieszony”54. 

W 1661 roku miał zostać ukarany powrósłem niejaki Andrzej Rzeźniczek rodem 
z miasteczka Powiedziska (Pobiedziska), który „ważeł się nocnym sposobem komorę 
wyłupiwszy w Wągrowcu, skrzynkę z pasami srebrnemi i pi(e)niędzmi złotych kilkadziesiąt 
złodziejsko wziąć (…) i Walentemu Kozie, mistrzewi swojemu pi(e)niądze brał”55. Jednak 
dzięki wstawiennictwu „wielu godnych ludzi”, ze względu na młody wiek złoczyńcy 
i pierwsze jego przewinienie, „u pręgi przez mistrza rózgami był karany i z miasta na sie-
d(e)m miel relegowany”. Skazanemu, w przypadku powrotu do Wągrowca, zagrożono 
oddaniem w ręce kata i powieszeniem.

Od stryczka nie wybronił się za to sądzony w tym samym roku Wojciech Fornal 
rodem ze wsi Noskowo, który ważył się „w dzień niedzielny (…) skrzynkę gwałtem odbić 
i z niej pi(e)niędzy skarbowych Rzeczypospolitej (…) także i rzeczy żelaznych zabrać i gdzie 
indzie(j) zboża”56. 

W 1697 roku sądzono złodzieja bydła, pracowitego Adama, rodem z Rusi, a miesz-
kającego we wsi Grodziska – posiadłości dziedzicznej pani Lubomirskiej57. Został on 
oskarżony przez Franciszka Szymanowskiego, dzierżawcę wsi Wiela, o kradzież 2 
krów i jałowicy tamtejszemu kmieciowi Kaczorowi. Ponadto amator cudzego in-
wentarza żywego poważył się przed Wielkanocą wyprowadzić z obory pana Szy-
manowskiego jońca58 w wieku 4 lub 5 lat, zaprowadził go na jarmark wągrowiecki w 
poniedziałek po kwietnej niedzieli i sprzedał Niemcowi Krzysztofowi do Rogoźna. 
Ze sprzedaży otrzymał 30 złotych, wypłaconych szelągami. Po przyznaniu się do 
winy Adama skazano na powieszenie na szubienicy. 

Cztery lata później (1700 r.) swą ostatnią drogę ku szubienicy odbył pracowi-
ty Walenty ze wsi Jaktorowo, poddany pana Łakińskiego. W 1699 roku swemu 
oskarżycielowi, Bartłomiejowi Kieliańczykowi, mieszczaninowi wągrowieckiemu, 
ukradł z gumna konia gniadego, którego sprzedał jakiemuś chłopu w Grodzisku, 
natomiast tydzień przed rozprawą ze stajni tego samego mieszczanina „woły jego 
własne ukradł i z nimi zamyślił [pójść] pod Buk”. Rok wcześniej obwiniony uczynił też 
szkodę Jego Mości panu Łakińskiemu, gdyż „zaskoczywszy w lesie na popasku woły, 
jednego umyślnie zabił, skórę z niego zdjął i onę w Kcyni szewcowi za złotych [?] 3 (s)przedał, 
mięso zaś z niego w lesie zostawił”59.

W 1702 roku od hańbiącej śmierci szubienicznej ledwie uratował się Adam Gą-
siorek, chłop z Panigrodza, poddany opactwa wągrowieckiego. Oskarżono go o 
kradzież 2 pasów srebrnych z takimiż nożenkami60, łańcuszka srebrnego od sznurowania, 
guzików srebrnych 17, pereł sznurków 4 za które dano tynfów 120, pieniędzy tynfów 60, 
koszul męskich 20, białogłowskich 20, obrusów pięknych 2 drelichowej roboty, poszewek z 

54 APP, AmW, sygn. I/21, k. 36 v.-38.
55 APP, AmW, sygn. I/21, k. 65.
56 APP, AmW, sygn. I/46, k. 28.
57 APP, AmW, sygn. I/25, k. 18v.-19 v.
58 młody wół
59 APP, AmW, sygn. I/23, k. 104-104 v.
60 pochewka do noża lub nożyczek
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kolińskiego płótna 14, nowej poszwy cwelichowej61, 3 prześcieradeł, kołdry zielonej, czapki 
purpurowej barankowej62. Ostatecznie sędziowie orzekli, aby - zamiast zasądzonego 
powrozu - skazany „plag na miejscu zwyczajnym kary odebrania 150 odniósł”.

Prawdziwym specjalistą w swym fachu był Wincenty Linkiewicz pochodzący z 
Poznania, oskarżony przez pana Olbrycha, kupca wągrowieckiego, o złodziejstwo, 
skazany i powieszony w Wągrowcu w 1753 roku63. Warto przytoczyć tu szerzej akta 
jego procesu. 22 listopada odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której na dobro-
wolnych inkwizycjach Wincenty zeznał: „Andrzej Kliszewski, mój magister nauczył mię 
kraść. Pojechawszy do Torunia z p(anem) Rederem, jak my jechali, tak pan Andrzej widząc 
laskę i szablę pana Redera mówił do mnie (…) gdybyś tę laskę i szablę schował, a jam się 
ekskuzował, bój się Boże”. Summa summarum Linkiewicz schował laskę, ale pan An-
drzej Kliszewski ukrył ją jeszcze lepiej, wsadzając w gnój. Później Kliszewski „tę 
laskę młynarczykowi podróżnemu przy młynarczyku wągrowieckim Pietrze (s)przedawał 
Przyjechawszy do Żnina złożyliśmy w gościńcu żnińskim pana Redera, Andrzej Kliszewski 
rewidował w tłomoczku pana Redera, tak nie było nic tylko książki i wyjął Prawo złotemi 
i czerwonymi literami pisane i chciał je pan Kliszewski wziąć, tylko ja mu bronił i tak dał 
pokój i zawiązał ten tłomoczek ”. Kolejna okazja do kradzieży nadarzyła się niebawem, 
kiedy Linkiewicz pojechał „z Andrzejową [Kliszewską] samą do Rogoźna na jarmark, pan 
Andrzej namawiał mię w domu jeszcze abym uździenicę wziął dobrą lub ukradł, bo mi uździe-
nica chłopa zginęła, a chłop dobry i straciłbym łaskę u niego, ale ja się ekskuzował p(anu) Kli-
szewskiemu Na noc przyjechawszy do domu z Rogoźna, tańcowałem w nowym domostwie 
u p(ana) Nochowicza, potym przyszedłem do p(ana) Olbrycha na podwórze, przyszedłem do 
drzwi i pociągnąłem za drzwi mocno i otworzyłem Najpierwej wziąłem pała(s)z i sztuciec 
i jęczni(e)ń leżał na izbie, wysypałem [go] na izbę i wziąłem miech, poszedłem do komory, 
wziąłem sukno granatowe łokci pewnie 20, zielonego [sukna] kawałek, kontu(s)z, paciorki i 
kier i zaniosłem [to wszystko] na stajenkę p(ana) Andrzeja w siano I powiedziałem p(anu) 
Andrzejowi magistrowi w poniedziałek rano, że te rzeczy są w sianie na stajence, a p(an) 
magister mówił do mnie: jedź na wesele z żoną moją Przyjechawszy z wesela pytałem się 
magistra jeżeli wziął te rzeczy, odpowiedział, że wziąłem i wziął schował do komory i mówił 
do mnie idź spać, bo pójdziesz jutro do dnia do Poznania, ja tam ci w Poznaniu zapłacę za 
to” W dalszej części rozprawy oskarżyciel, pan Olbrych, oświadczył, że bierze na 
swe sumienie Wincentego Linkiewicza i potwierdził listę skradzionych mu rzeczy. 
Na pytanie sędziów, czy to wszystko prawdą jest, co zeznał, złodziej oświadczył: 
„prawda i tego się nie zaprę i o to proszę W(wielmożnego) Państwa, abym już nieżył, bo nie 
mogę mieć miejsca nigdzie Spytany od sądu: a to czemu? Bo gdziekolwiek się obrócę muszę 
co wziąć Jeżeli nie wierzycie, to poślijcie do Poznania, tam moje życie opowiedzą i byłem 
karany na ratuszu”. Po tym wyznaniu wzięto oskarżonego na pierwsze „torturowe in-
kwizycje”, polegające na rozciąganiu ciała. Podczas tego zabiegu Linkiewicz wyjawił 
inne swe przewinienia: „u pana Lamparskiego w Poznaniu szynkarce wziąłem z kubkiem 
pi(e)niądze ze skrzynki, będąc w Krakowie wziąłem kiereję modrą niepodszytą W Poznaniu 
z Ogiórkiem [!] wzięliśmy tego roku parę kół okutych Jego M(oś)ci panu Młodziejowskiemu 
i (s)przedaliśmy je Wziąłem pistuletów parę na Chwaliszewie szlachcicowi, (s)przedałem je 
Żydom w Poznaniu Piekarzam krzywdził, mąkę wydawałem bez wiadomości jego Szedł(w)
szy do Krakowa, w Stary Częstochowie, wziąłem kaftan chłopu, masło ze słoikiem i 3 baki 
W Grabowie za Kaliszem wziąłem płótno (było tego płótna kęs), wziąłem za nie 3 złote W 

61 prosta tkanina lniana lub konopna
62 APP, AmW, sygn. I/25, k. 23 v.-24 v.
63 APP, AmW, sygn. I/41, k. 1-5.
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domu ojca mego, z Wesołowskim, wytrząsnęliśmy puszkę, było w niej zło(tych) 50, ta puszka 
była miejska Jakem wytrząsnęli wrzuciliśmy pod młyn puszkę i młynarz ją znalazł i musiał 
przysięgać jako w niej nie było nic Ukradłem f(l)inty [?], (s)przedałem je p(anu) Zapie [?] w 
Poznaniu. Wyprowadziłem krowę p(ani) Romańskiej w Poznaniu, (s)przedałem ja Żydom za 
20 tynfów Wziąłem konia potym konia Panie [!] u któregom służył, (s)przedałem go Żydom 
we Swarzędzu za pół trzecia czerwonego złotego Siekierem wziął Niemcowi na Garbarach, 
(s)przedałem ją za 5 szóstaków Tem żupan co go mam, wziąłem go szlachcicowi w nocy i był 
w nim czerwony złoty 1 Idąc z Krakowa wziąłem 2 koszule i sznurówkę chłopu, szedłem z 
Grabowa do Kalisza, wziąłem chłopu 2 koszule i worek (…) Będąc w drodze wziąłem chłopu 
2 czerwone złote i 6 półzłotówek pod Szrodą, w Kaliszu kupiłem kontu(s)z za 5 tynfów z tych 
pieniędzy Com powiedział to wszystko prawda, na straszny sąd P(ana) B(oga) idę że prawda 
(…) u pana Kliszewskiego wzięto mi 6 tynfów, pierwszej nocy śpiwszy z Kliszewskim i tło-
moczek 

Podczas drugiego rozciągania ciała Wincenty nieco uszczegółowił swoje zezna-
nia. Wyjawił również, że jego pracodawca chciał pozbyć się świadka i w tym celu 
„Pakczyńskiego namawiał Andrzej [Kliszewski] na młynarczyka, aby go wykuźnił i poszedł 
[on] z obuchem do młynarczyka po 2 razy” Na trzecich torturach oskarżony potwierdził 
swe wcześniejsze zeznania i na tym zakończono posiedzenie sądu. 29 listopada 1753 
roku sąd zebrał się ponownie; z zapisu dowiadujemy się jak Wincenty Linkiewicz 
wpadł w ręce okradzionego przez siebie pana Olbrycha. Otóż kiedy Pan Kliszewski 
kazał swemu wspólnikowi iść do Poznania i tam czekać na niego „wstawszy rano 
Wincenty Linkiewicz do dnia, poszedł traktem ku Poznaniowi, miawszy paciorki kokowe [?] 
z krzyżykiem szrebrnym na pasie Dowiedziawszy się pan Jan Olbrych od ludzi, że taki, a 
taki w sukniach takich, a takich szedł ku Poznaniowi i miał paciorki kokowe [?] na pasie, tak 
p(an) Jan Olbrych instigator niniejszy w pogoń [ruszył] za pomi(e)nionym Wincentym Lin-
kiewiczem, którego dogonił w Dąbrówce Przywiózłszy go do Wągrowca, oddał go do sądu 
burmistrzowskiego”. Z uwagi na ogrom popełnionych przestępstw wyrok sądu wą-
growieckiego mógł być tylko jeden… 

W dniu 10 kwietnia 1755 roku przed wągrowieckim sądem wójtowskim obra-
dującym w Miłosławicach, wsi należącej do Wielmożnego Jegomości Konstantego z 
Werbna Rydzyńskiego, kasztelanica lędzkiego, odbył się proces pracowitego Macie-
ja Milka, pochodzącego z Białej pod Czarnkowem, poddanego strzeszkowskiego64. 
Chłop stanął przed obliczem sądu na skutek oskarżenia Wojciecha Rybińskiego o 
dokonanie w Wągrowcu nocnej kradzieży, w wyniku której ze skrzyni zniknęło 60 
złotych polskich, kontu(s)z, nowe spodnie i 3 koszule. Już na dobrowolnym badaniu 
Maciej Milk przyznał się do postawionych zarzutów, stwierdzając że „pieniądze (…) 
jużem stracił, a kontu(s)z i spodnie ode mnie [Wojciech] odebrał”. Podczas przesłuchania 
okazało się, że Maciej Milk bawił się złodziejstwem od 15 lat, a lista jego kradzieży 
jest bardzo długa, warto ją jednak tu przytoczyć. W Bartodziejach Maciej ukradł 
karczmarzowi pościel, którą ten jednak zdołał odebrać w Strzeszkowie. W Michał-
kowcu ukradł pług, a w Bobrownikach owcę z owczarni „za co (…) pan wziął pościel”. 
Z dworu w Żylicach (Żelice) zabrał 3 gęsi, które zostały sprzedane w Rogoźnie, jed-
nak Żydzi zawiadomili o tej transakcji burmistrza i niefortunny złodziej zasiadł „w 
takich dybach jakich [i] tu”. W Pruścach udało się Milkowi ukraść chmiel z chlewa, a 
w młynie stobnickim klacz, którą sprzedał panu Lakowskiemu (?), ale została ona 
odebrana podobnie jak pług skradziony kowalowi w Iwnie. Również koń zabrany 

64 APP, AmW, sygn. I/27, k. 53-56 v.; sygn. I/41, k. 8-9 v., por. przyp. 26.
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jakiemuś chłopu w Goślinie został odebrany przez Żydów w Skokach. Podobnie 3 
gęsi indyjskie, zawłaszczone w Strzelcach, nie przyniosły spodziewanego zysku, 
przy próbie sprzedaży zwierzęta zostały rozpoznane i „pan (…) za to kazał bić kijami”. 
Więcej szczęścia miał Maciej w Pruskich Holendrach, skąd ukradł 2 kosy – od siecz-
ki i od trawy. Jedną sprzedał w Wielki Piątek w Mieścisku, a drugą zostawił u mie-
ściskiego kramarza. W Wągrowcu z folwarku zabrał pług, który dostał się chłopu w 
Michałkowcu w zamian za siekierę i 2 szóstaki. Amator cudzego drobiu zawłasz-
czył też 3 indyki i 6 gęsi w podchodzieskich Pietronkach, 4 gęsi w wymienionych 
już Strzelcach i w Iwnie 8 takichże ptaków. W Margońskiej Wsi Maciej Milk ukradł 
poszwę z pierzyny i poszewkę z poduszki, zaś owczarza margońskiego pozbawił 
sukni i kaftana. Kolejnych kradzieży dokonał w Łukowie, skąd zabrał pierzynę i 
płachtę, którą sprzedał za 6 tynfów owczarzowi w Boguniewie. W Białej chłopu o 
nazwisku Gabeł zabrał konia i spieniężył go w Pniewach, zyskując 9 talarów; innego 
konia, skradzionego w stobnickim młynie, wymienił na krowę. Trzeci koń został 
uprowadzony nocą z pastwiska w Parkowie, inny koń, „napadnięty” przez Milka 
w lesie za Gnieznem, został sprzedany za Skokami „na Holendrach” za 55 tynfów. 
Przez krótki czas notoryczny złodziej bawił się służbą u sołtysa w Kruczu, ale i tego 
zubożył o suknię i płachtę. Spore straty przysporzył też mieszkańcom młyna wro-
nieckiego, kradnąc stamtąd 3 poduszki i pierzynę. W Iwnie Maciej spieniężył pług 
sołtysa z Kowalewka, zaś w Borowie połakomił się na młotek i pilnik. Niejakiemu 
Figlowi z Chodzieża ukradł 14 łokci sukna modrego i 1 łokieć zielonego, karczma-
rzowi z Nowego – strug, w Rogoźnie zaś krój. 

Po tych dobrowolnych zeznaniach „sąd (…) chcąc rzetelniejszej dojść prawdy, zwyż 
pomi(e)nionemu Wojciechowi [Rybińskiemu] nakazał jurament, aby poprzysiągł swe preten-
sje”, co też oskarżyciel uczynił, po czym „dla lepszego dokumentu, sąd niniejszy do tortu-
rowych przystępuje inkwizycji”.

Po pierwszych „trakturach” Milk powiedział: „przed Bogiem ukrzyżowanym mówię, 
że to prawda com powiedział na dobrowolnych inkwizycjach”. Pytany, czy „te konie, któreś 
ukradł, i czy w tych miejscach (s)przedawałeś?” odrzekł: „Że przed Bogiem powiadam, że to 
prawda, rzetelnie przyznałem się i tak mówię jak przed Panem Jezusem, bo z Panem Jezusem 
nie trzeba żartować”. 

Drugie rozciąganie nieszczęsnego złodzieja odbyło się następnego dnia (tj. 11 
kwietnia 1755 r.). Badany przyznał się dodatkowo do kradzieży ćwierci jakiejś szta-
by, za którą wziął 3 złote i kawałek stali z kramu.

Po trzecich „trakturowych inkwizycjach” dodał jeszcze do swego dorobku kradzież 
pierzyny i poduszki w Dębogórze (odebranej zresztą w Iwnie), pierzyny, dwóch po-
duszek i płachty w Żurawii. Pierzynę i 3 poduszki zabrał owczarzowi w Szczepi-
cach. Łupy te sprzedał organiście w Słupach za Kcynią za 5 tynfów. Do listy tej 
doszła jeszcze stolnica ukradziona w Prusieckich Holendrach i 3 kapy z Rudnicza. 

12 kwietnia 1755 wójtowski sąd wągrowiecki wydał surowe, lecz sprawiedliwe 
orzeczenie w tej sprawie „ponieważ się oczywiste pokazuje złodziejstwo przez Macieja 
Milka uczynione (…) mając wzgląd na to, że żadnej poprawy, po wielu karaniach otrzyma-
nych nie masz i owszem, coraz więcej a więcej złodziejskich czynił ekscessów”, skazując 
niereformowalnego złodzieja na szubienicę.

Niezwykle barwny jest też życiorys zawodowy Józefa Rudkowskiego, sądzo-
nego w 1758 roku65. Przestępca ten czuł wielką słabość do cudzych koni, jednak jak 

65 APP, AmW, sygn. I/41, k. 16-22.
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wynika z zachowanych zapisków, nie gardził też innymi łupami. Józef Rudkowski 
pochodził ze wsi Grochy pod Kaliszem, był synem Kazimierza i Doroty Toborskiej. 
Rudkowski traÀł przed sąd 24 lipca 1758 roku, oskarżony o kradzież pary koni cha-
łupnikowi z Wybranowa – Wawrzeńcowi Wasielewiczowi. Rudkowski został zła-
pany razem z kradzionymi końmi i oddany do więzienia, gdzie odbywało się też 
dobrowolne badanie schwytanego koniokrada. Ten od razu wyznał: „prawda żem 
ukradł te konie w Wybranowie, w nocy na paszy i złapano mię przy niech w Strzelnie na 
jarmarku. Zeznaję żem ukradł w Zakrzewie słudze kulbakę, pistulety i kantarek jeden, którą 
kulbakę i z pistuletami dałem chłopu do schowania w Pakości, który mieszka w małej cha-
łupce przed szpitalem Ukradłem konia w Nakle ze stajni księdzu komendarzowi, czwarty rok 
jest temu, (s)przedałem go w Swarzędzu Żydom za tynfów 49 Potym służyłem u J(aśnie) 
Pana Kotuckiego w Słupowie rok cały, potym u J(aśnie) pana Bojano(w)skiego w Kościelnych 
Górkach pół roka, potym służyłem w Sielcu pod Żninem u J(aśnie) Pana Godzimierskiego 
W tej wsi, Sielec nazwanej, ukradłem konia ka(r)czmarzowi ze stajni, którego (s)przedałem 
Żydom we Wrześni. Pod Poznaniem, pod wsią Główna, ukradłem konia gniadego Ruskom, 
(s)przedałem go we Wrześni Żydom za tynfów 37 Z Podobojewic (Podobowice) pod Żninem, 
z paszy w nocy ukradłem koni parę, które mi odebrano w Kceni (Kcynia) ci, co jeich były W 
Kceni, nieboszczykowi Samolskiemu ukradłem konia, którego mi odebrano we Wrześni, po-
tym podrzuciłem kartkę w Żninie i koń się Samolskiemu nazad dostał Gościnnemu w Nowy 
Wsi ukradłem koni parę z(e) stajni (…), tej samej nocy ukradłem wóz w Wągrowcu, które 
konie i z wozem (s)przedałem w Inowrocławiu Żydowi Wołkowi za tynfów 36 Konia gnia-
dego, którego mi odebrał pisarz skocki pan Jeszkowski w Rogoźnie na jarmarku w roku teraź-
niejszym, ukradłem we wsi Strzeszkowie, na nocy, pół mili przed Inowrocławiem W Skokach 
w kościele farnym, wlazłszy okienkiem w nocy, ukradłem krzyż srebrny wielki i kapę którą 
poprułem, gdzie w Żninie (s)przedając sztuki z niej gościnny z tego się wydałem, tam dali do 
konwentu do dominikanów znać Krzyż ten, którym już był połamał i kapę ode mnie odebrali, 
tam byłem w łańcuch wsadzony [ale] stamtąd uciekłem W Rgielsku ukradłem pługi 2, które 
(s)przedałem, jeden w Bobrownikach, drugi w Potulicach Rudkowski musiał odebrać ja-
kieś wykształcenie, bo na koniec wyznał, że do „wszystkiego dobrowolnie się przyznaję 
„i więcej, tylko tak szybko nie mogę sobie przypomnieć, ale proszę o papier i kałamarz, to 
więcej przypomniawszy [sobie] napiszę”. 27 lipca 1758 roku sąd zebrał się ponownie. 
Przed jego obliczem oskarżony potwierdził złożone 3 dni wcześniej zeznania, do 
tego przypomniał sobie, że ukradł „kulbakę panu Janiszeskiemu, słudze J(aśnie) Pana 
Kotuckiego, lat temu jest 5, którą (s)przedałem w Inowrocławiu malarzowi Sczodroskiemu za 
tynfów 15”. Wzięty „na pierwsze traktury” Józef Rudkowski dodał do i tak długiej już 
listy jeszcze kilkanaście grzechów: „w Grochowiskach za Żernikami ukradłem chłopu 
ze skrzynki tynfów 20 i siekierę W Korłebiu, chłopu podkopawszy się do komory, ukradłem 
sukna półpięta łokcia, koszul 2 i sznorówkę starą, tom poprzedał w Gnieźnie W Tonowie z 
komory ukradłem botów parę, kwartę wódki i koszulę W Bożejewiczkach ukradłem panu 
klacz jednę, którą (s)przedałem Żydom w Łabiszynie za tynfów 20 W Sobiejuchach na paszy 
ukradłem konia, (s)przedałem go w Inowrocławiu na jarmarku za tynfów 40 rok temu W 
Grocholinie ukradłem konia, przemijałem go w Powiedziskach (Pobiedziska) W Żernikach 
ukradłem konia na paszy, (s)przedałem go w Mroczy na jarmarku, wziąłem za niego talarów 
6 W Poznaniu na paszy ukradłem konia, (s)przedałem go w Żninie na jarmarku za tynfów 
35, lat temu 2 Słudze Wielmżnego pana Kotuckiego ukradłem kulbakę W Lubczu księdzu 
ukradłem konia, (s)przedałem go w Mroczy na jarmarku za tynfów 42 W Janowcu w gościń-
cu ukrad(ł)em parobku suknię, którą (s)przedałem w Tonowie ka(r)czmarzowi za złotych 5 
To wszystko zeznaję, że jak słońce jest na niebie, żem to wszystko pokrad(ł) i prawda jest”. 
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Na drugich „trakturach” potwierdził, że wszystko wcześniej wyznał nie z bojaźni 
ani strachu, ale faktycznie popełnił opisane przestępstwa. Do tego znów „przypo-
mniał sobie” kilka niegodziwych występków: „w Izdebnie ukradłem gęsi 12 W Niecha-
nowie ukradłem konia, którego mi odebrano w Żninie W Gnieźnie byłem bity od J(aśnie) Pana 
starosty Koryto(w)skiego racjone szkatułki którą ukradz(i)ono, ale się na mnie nie pokazało 
W Sarbinowie ze stajni ukradłem gościnnemu konia, którego (s)przedałem w Kceni (Kcynia) 
Żydowi Mośkowi za tynfów 30 W Poznaniu ukradłem konia drugiego, (s)przedałem go w 
Kceni Żydowi Mośkowi za tynfów 25 W Uzarzewie ukradłem konia, (s)przedałem go we 
Wrześni Żydom za tynfów 30, ale go odebrano W Trzemesznie ukradłem gościnnemu konia, 
którego mi odebrali Ichmość Panowie Barano(w)scy i oddany jest temu com go jemu ukradł 
W Rogowie księdzu ukradłem konia, (s)przedałem go w Poznaniu Żydom za tynfów 32 W 
Mierzejewie za Gnieznem ukrad(ł)em konia chłopu, którego (s)przedałem w Poznaniu miesz-
czaninowi, wziąłem za niego czerwonych złotych 2 i tynfów 5 W Gnieźnie na przedmieściu 
ukrad(ł)em konia ze stajni, (s)przedałem go w Skokach Żydom za tynfów 20” 

Urząd wągrowiecki „według praw sobie nadanych delikwenta na trzecie kazał wziąć 
tortury”. Te znów „odświeżyły” wspomnienia oskarżonego, który wyznał: „w Cere-
kwicy pod Żninem ukrad(ł)em konia z paszy, (s)przedałem go w Łabiszynie Żydom za tyn-
fów 22, [ale] ten co był jego [koń], nazad go odebrał Konia siwego, którego mi odebrał pan 
Jeszkowski, pisarz skocki, ukrad(ł)em go w Marcinkowie pod Żninem, alem inszegi [!] na to 
miejsce zostawił Pod Pakością ukrad(ł)em konia z paszy we wsi Ludkowie, (s)przedałem go 
w Kceni Żydowi Mośkowi za tynfów 30 W Sławnie pod Powiedziskami ukrad(ł)em księdzu 
konia ze stajni rok temu 3, (s)przedałem go chłopu z Poznania za tynfów 40 W Imiełkach 
(Imiołki) gościnnemu ukrad(ł)em konia ze stajni lat temu trzy, (s)przedałem go w Poznaniu, 
ale go nazad odebrano i ja musiałem pi(e)niądze powrócić Tu w Wągrowcu, w stajni u pana 
księdza Józefa Łopińskiego ukrad(ł)em pistuletów parę z ojstrów [!] Jaśnie Panu Niedziel-
skiemu roku przeszłego, te [pistolety] (s)przedałem w Inowrocławiu za tynfó(w) 6 i szóstak 
Żydowi Wołkowi”

Nawet gdyby tylko część przewinień oskarżonego była prawdziwa i tak należało 
spodziewać się surowego werdyktu sędziowskiego. 29 lipca 1758 roku wągrowiecki 
urząd wójtowski wydał wyrok w sprawie Józefa Rudkowskiego. Za to, że oskarżony 
„śmiał i ważył się nocnym sposobem okraść, stosując się do prawa saskiego majdeburskiego, w 
artykule 13, libro secundo, na takich dobrze obostrzonego,[nakazujemy] aby był w koło wple-
cion”. Ostatecznie nakazano, za wstawiennictwem „ichmościów księży i dobrodziejów (…) 
aby przez mistrza na szubienicy był powieszony, co się mistrzowi do egzekucji podaje”. Ponadto 
sąd „Panu zaś Stanisławowi Kuklasowi, instygatorowi miasta tutejszego przysiężnemu, do at-
tendycji i do pilnowania tego aby się jako najlepiej według dekretu stało (…) zaleca”.

Ciało powieszonego koniokrada Józefa Rudkowskiego kołysało się jeszcze za-
pewne na wągrowieckiej szubienicy, kiedy przed sądem stanął kolejny delikwent. 
Tym razem był nim Jakub Boruta ze wsi Mokre pod Grudziądzem66. Proces rozpo-
czął się 28 sierpnia 1758 roku we wsi Modrzewie, wchodzących w skład dóbr Jaśnie 
Wielmożnej Jej Mości Pani Radzewskiej, podkomorzyny poznańskiej67. Oskarżycie-
lem chłopa był Michał Grygier, poddany z dóbr dziedzicznych z dóbr wsi dziedzicz-
nej Brudzyń. Złoczyńca „wybiwszy troje drzwi wlazł do izby, do komory, na górę, ukradł 
chleba, placków 2, masła pół kwarty, gomółek 7, koszul 5, boty nowe, pstruchę wełnianą, wo-
rek od sera, co na dobrowolnych inkwizycjach się nie wyparł”. Boruta zeznał też dobrowol-
nie „jako wałęsając się od ś(więtego) Marcina w roku 1757 po świecie, ukradł w 3 wsiach w 
66 APP, AmW, sygn. I/41, k. 22-23.
67 ZoÀa z Czarnkowskich Radzewska. 
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każdej po koszulie 1 W Niemieckiej Wsi ukradł siekierę we dnie z wiórzyska, którą (s)przedał 
Żydowi w Kceni za tynfów 2 Ukradł w Wągrowcu od pługów coftów 2 i naszelniki żelazne 
W Tucholi ukradł coftę od pługa i koszul 3 W Hucie, w której robiąc na najem, ukradł świder, 
mąki miarę 1 i masła pół gar(n)ca Ukradł pod Tucholem (Tuchola) świderek W Czeszewie 
w dworze J(ej) M(ości) Pani Goszczkowski(ej) ukradł siekierę i trzewiki nowe”. Co ciekawe, 
sędziowie obeszli się nader łaskawie z Jakubem, nie poddali go nawet torturom. 
Również wyrok nie należał do najsurowszych. W sentencji wyroku nakazano „aby 
przez mistrza był u szubi(e)nicy smagan dwuset rózgami, ażeby nigdy o 6 mil w tym kraju 
nie postał, co się mistrzowi do egzekucji podaje”. W tym miejscu należy wyjaśnić, że karę 
chłosty zazwyczaj wykonywano przy pręgierzu, na biskupie, czasem na ławach tar-
gowych. Chłostanie złoczyńcy przy szubienicy odbierano jako szczególnie hańbią-
ce, należy więc traktować je jako poważne obostrzenie kary.

Z niezbyt odległego „Chodzieża” (Chodzieży) pochodził Jan, sądzony w lutym 
1760 roku, który - jak zeznał - trudnił się swym niecnym rzemiosłem już 4 lata68. Do 
wągrowieckiego więzienia kazał go wtrącić za złodziejstwo Jegomość Pan Walenty 
Bieńkowski, dziedzic i posesor wsi Siedleczko. Od razu uwięziony przyznał się, że 
„najprzód na Krajnie, owczarzewi, w(e) wsi Rataje nazwanej ukradłem klaczę w południe z 
paszy i koszul gospodarzowi u któremgom [!] służył blisko temu będzie lat 8 (…) o com był 
postronkami mocno karan”. Na drugim dobrowolnym badaniu dodał jeszcze kradzież 
konia z pastwiska w Białożycach, zeznał, że w Gołańczy siedział w łańcuchach za 
kradzież z pańskich sani dwóch... łańcuchów. Wraz z nim uwięziono wówczas nie-
jakiego Stefana – chłopa z Siedleczka, który jechał wraz z Janem ukraść owe sanie. 
Tam też razem ponieśli „równą i ciężką karę (…) powtórą zaś u J(aśnie) P(ana) Bieńkow-
skiego, pana naszego”.

Na trzecich „dobrowolnych inkwizycjach” Jan potwierdził swe wcześniejsze słowa, 
następnie wzięty został na pierwsze „traktury”. Podczas tych badań sędziowie do-
wiedzieli się, że żupan, który oskarżony miał na sobie, skradziony został szlachcico-
wi we wsi Pławin (?) u którego złoczyńca służył zaledwie 6 niedziel. Tam też ukradł 
konia, którego sprzedał w Łabiszynie Żydom. W Łabiszyńskich Holendrach ukradł 
2 kozy w 1759 roku, które też traÀły do łabiszyńskiego Żyda. W Czesławicach zabrał 
koszulę jakiejś kobiecie i suknię chłopu, którą sprzedał Żydom w Gołańczy za 5 szó-
staków. W Margońskiej Wsi natomiast ukradł kosę od sieczki. W sumie przyznał się 
do kradzieży 8 koni, między innymi w Bzowie, Białężycach, Fordonie i za Trzemesz-
nem. W Łeknie Jaśnie Panu Kalsztynowi ukradł pług, „na noclegach” zabrał 4 siekie-
ry, a w Karniszewie kożuch. W Siedleczku przywłaszczył sobie 3 gęsi, w Miniszewie 
za Janowcem 3 owce, a w Brzyskorzystewie kaftan. 

Kolejne posiedzenie sądu odbyło się 12 lutego 1760 roku i rozpoczęło się od po-
wtórnych „trakturowych” badań. Pracowity Jan przyznał się do zabrania kobiecie w 
Margoninie płótna, w Mochelku konia panu Wolskiemu, którego sprzedał później 
Żydom w Margoninie, nadto w tej samej wsi skradł podstarościemu 4 koszule. Na 
jednym z jarmarków pozbawił Żyda czapki, a w Smarzykowie uprowadził 4 owce, 
które traÀły do kcyńskich starozakonnych. Pewnych strat przysporzył też mieszkań-
com Królikowa pod Szubinem, gdzie w nocy ukradł chłopu 2 suknie (które sprzedał 
Żydom w Witkowie), a tamtejszemu parobkowi „zginął” wówczas pas. W Witkowie 
Jan ukradł chłopu ze stodoły 2 miechy, ponadto Żydowi uprowadził konia, którego 
spieniężył za 15 złotych we wzmiankowanym już Karniszewie. Złodziej z Chodzie-

68 APP, AmW, sygn. I/41, k. 28-35.
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ży działał również na zachód od Wągrowca. Za Wronkami zabrał jakiemuś chło-
pu 10 tynfów, „które były w skarupce w szaÀe”. Nieznanemu z imienia Niemcowi za 
Obrzyckiem ukradł konia, sprzedanego później we Wronkach. Jan wymienił prócz 
tego jeszcze kilka pomniejszych kradzieży. 

Na trzecich „trakturach”, przyznał się do jeszcze kilku innych przestępstw, popeł-
nianych w Podaninie (kradzież sukni smolarzowi) i Chodzieży (kradzież sukna).

Następnego dnia (tj. 13 lutego 1760 r.) sąd wągrowiecki ogłosił wyrok w sprawie 
pracowitego Jana z Chodzieży, skazując go na powieszenie, egzekucję miał wykonać 
kat Bernard Szubert. 

W dniu 1 czerwca 1761 roku urzędnicy wągrowieccy znów zawitali do dóbr pod-
komorzyny poznańskiej, ZoÀi z Czarnkowskich Rydzewskiej, tym razem do wsi 
Stępuchowo69. Oskarżony przez Józefa Kaczajdę o złodziejstwo, pracowity Andrzej 
Pakuła został uwięziony przez właścicielkę wsi. Już na początku procesu Andrzej 
przyznał się do kradzieży 84 tynfów własnemu bratu Józefowi, a swemu oskarżycie-
lowi tynfów pół dwunasta. Nawet swemu rodzonemu ojcu zabrał 30 tynfów goto-
wizny. Z „pastwiska na Holendrach pod Mogielnem” ukradł 2 janeczki70, które sprzedał 
niedaleko karczmarzowi za 13 tynfów i 1 szóstak. Karczmarzowi stępuchowskiemu 
zabrał 6 snopów owsa, z czego 2 dał dla ojcowskich koni, a 4 snopy ojciec kazał 
mu odnieść właścicielowi i dodatkowo go obił. Powtórnie pytany dodał, że we wsi 
Pątnowie, w nocy zabrał z pola mendel jęczmienia pańskiego, a w roku przeszłym, 
jakiemuś Tomaszewskiemu, siekierę. Jeszcze wcześniej, bo pięć lat temu, kiedy słu-
żył jako stangret we dworze w Cerekwicy, ukradł z masztalerzem księdzu pod Kłec-
kiem 4 wiertele jęczmienia. Na trzecich dobrowolnych inkwizycjach dodał jeszcze 
kradzież swemu wujowi w Samoklęskach 4 łokci sukna ze skrzyni. Po wydobyciu 
powyższych zeznań sąd nakazał badanie za pomocą tortur, a w ich wyniku lista 
występków znacznie się wydłużyła. W wymienionej już Cerekwicy Andrzej Pa-
kuła zabrał tamtejszemu chłopu spodnie skórzane, parobkowi w Jarosławiu buty, 
kowalowi wiertel żyta, w Pątnowie zaś gospodarzowi, u którego służył, koszulę. 
Przyznał się też do własności nie swojej klaczy, znalezionej przez kowala z Brudze-
wa i dołączył ją do stada w Mirkowicach. Po jakimś czasie jakiś chłop komornik z 
Janowca odebrał ją jako swoją, a Pakuła otrzymał za to 2 szóstaki. Prócz opisanej już 
kradzieży gotówki, namówiony przez kmiecia mieszkającego w Kozielsku, ograbił 
swego rodziciela z wiertela żyta i wiertela pszenicy. Zawłaszczone zboże kozielski 
chłop wziął do siebie, wymłócił i zapłacił Pakule za pszenicę 2 tynfy, 22 grosze, a 
dotąd pozostało u niego jeszcze 2 tynfy i 16 groszy. Innym razem w nocy ukradł w 
Mogilnie bednarczykowi buty i kontusz – buty wróciły do właściciela, kontusz zło-
dziej sprzedał za 4 tynfy. Na drugich „trakturach” złoczyńca przyznał się że ukradł 
wzmiankowanemu już Józefowi Kaczajdzie 2 mendle jęczmienia, a pod Zapolą (?) 
wszedł do kuźni i zabrał z niej 4 półłokciowe sztuki żelaza, z których 3 dał swemu 
ojcu jako znalezione, czwartą sztukę dał niejakiemu Kujawie, mówiąc mu, że za-
brał żelazo ojcu. Jakiemuś parobkowi Franciszkowi ukradł z kieszeni wiszącej sukni 
4 tynfy, innemu parobkowi Andrzejowi też z kieszeni wyciągnął 1 tynfa. Pakuła 
okradł nawet karczmarza, który kupił od niego kradzione byczki, zabierając mu w 
nocy suknię. Starszemu bratu ukradł z kieszeni 4 tynfy, młodszemu bratu jedne-
go tynfa, bratu z Werkowa, z kieszeni w karczmie wyciągnął 2 złote. Matce ukradł 
dwukrotnie wiertel grochu, a dodatkowo, odbiwszy kłódkę od matczynej komory, 
69 APP, AmW, sygn. I/41, k. 35 v.-40.
70 byczki
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zabrał z niej pół połcia, który sprzedał za 2 tynfy. Stratę poniosła też żona kowala 
ze Stępuchowa, której notoryczny złodziej odgiął hak ze skrzynki i zabrał z niej 4 
tynfy. Wracającemu z jarmarku pijanemu Przybyle ze Stępuchowa zabrał 6 tynfów i 
12 groszy, a karczmarkę z Cerekwicy „ukrzywdził za wódkę, za 17 kwaterek”. Przy An-
drzeju Pakule nie były bezpieczne też ryby. Z jakimś masztalerzem wyłowili ze sta-
wu pańskiego 16 karpi łokciowych, które spieniężyli otrzymawszy za nie 5 złotych. 
Księdzu w Dolsku ukradł też 2 siekiery, które sprzedał za 4 tynfy. Ponadto przyznał 
się do licznych kradzieży zboża różnym gospodarzom. Kolejne „traktury” darowano 
już Pakule, kiedy ten stwierdził, że wszystko co powiedział jest prawdą i z tym żyć 
i umierać pragnie. W dniu 2 czerwca 1761 roku sędziowie ogłosili wyrok, na mocy 
którego powieszono „pracowitego” złodzieja. 

Interesujący proces rozpoczął się 5 maja 1762 roku, kiedy to przed sądem stanął 
pracowity Szymon z Łukowa, poddany pana Franciszka Gorzyńskiego71. W przy-
padku tego oskarżonego zarzuty były na tyle poważne, że mógł zostać spalony na 
stosie (przyznał się do sodomii), jednak skończył on swój żywot na wągrowieckiej 
szubienicy. Szymon pytany czy wie o co jest oskarżony, odpowiedział: „o to, żem 
wjechał na preczkę i we wsim krzywdę czynił, jakom wziąłem z pańskiego mielcucha wiertel 
pszenicy i (s)przedałem go Żydowi w Gołańczy za tynfów 20, także zabierając się na preczkę 
wziąłem koni parę pańskich i z wozem i krowę 1 pańską, świder 1 wielki od sąsiada pożyczony 
zabrałem, rydel także 1 od sąsiada pożyczony zabrałem (…) jako wołu z jego wiadomością 
ukradłszy (…) Zeznał, jako koni parę ukradł od wozów przechodzących z mąkami pod Kie-
strzyń (Kostrzyń), a koni będących w nocy na paszy z których jednego (s)przedał na jarmarku 
w Wągrowcu, to jest źrzebicę za tynfów 20, drugi, dotychczas jest, cisawy Zeznał jako koni 
3 ukradł powracającym ludziom z podwód, które odebrano Zeznał jako konia człek przejeż-
dżający z podwód uwiązanego przed gościńcem w(e) wsi Łukowie ukradł (…) Przejeżdżający 
przez młyn prusiecki ukradł kół parę, jedno koło młynarzowi, drugie koło z chłopskiego woza 
stojącego na podwórzu młynarskim Zeznał, jako ukradł w Laskownicy Małej J(ej) M(oś)ci 
Pani Cieliński(ej) z chlewika gęsi tucznych 5, także w(e) wsi Laskownicy Wielki(ej) ukradł w 
nocy Maciejowi gęsi dwie na podwórzu, które odebrano Zeznał, jako zabierając się na precz-
kę, wziął konia pańskiego jednego, kosę od trawy, wóz także pański Powtórnie zabierając się 
na preczkę, wziął koni parę pańskich, krowę 1 pańską, wóz ze wszystkim porządkiem, siekierę, 
rydel, kosy 2 Ka(r)czmarzowi łukowskiemu w nocy ukradł barki żelazne z lągwami (…), ze 
stodoły; ukradł w nocy słomy snopów 3 temuż ka(r)czmarzowi ze stodoły, w nocy, otwo-
rzywszy telne wrota, ukradł żyta pół wiertela Zeznał jako w nocy sołtysowi łukowskiemu ze 
stodoły ukradł żyta wiertel 1 Zeznał, jako w Poznaniu będący najęty z furą, ukradł Lepce z 
Wągrowca płótna półkę jedną i w obrok w miech ją schował (…) Niemcowi we wsi Strzelcach 
ze stodoły w nocy ukradł żyta wiertel 1 (…), w tej wsi Strzelcach, w nocy z pola kradł żyto 
[i] jęczmień różnemi czasy (…) Zeznał w Laskownicy Wielki(ej) ukradł [chłopu] imieniem 
Bartłomiejowi w nocy wowcę [!] 1 i do domu ją przyniósł i zabił Zeznał w(e) wsi Strzelcach 
podstarościemu J(aśnie) P(anu) Dobkowi ukradł fornal czerwonych złotych 2, o czym on do-
brze wiedział i za to był rózgami karany Dalsze wyznania dotyczą licznych kradzieży 
zboża ze stodół i prosto z pola wielu łukowskim gospodarzom.

Na drugich „dobrowolnych inkwizycjach” (6 maja 1752 r.) opowiadał zebranym o 
kradzieżach zboża z mielcuchów w Łukowie, należących do pana Oziemkiewicza. 
Jeszcze tego samego dnia „dla lepszej iwestygacji i dokumentu” wzięto pracowitego 
Szymona na pierwsze „traktury”; tu Szymon przyznał się do znacznie poważniej-

71 APP, AmW, sygn. I/41, k. 40-45 v.
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szych przestępstw. Oskarżony zeznał wówczas: „jakom gospodarzowi memu w Laskow-
nicy imieniem Banachowi ukradłem gęsi 4, które z żoną zjadłem Żona moja za to mnie łajała, 
a jam tego nie słuchał”. Będąc w zaś w Strzelcach ukradł tamtejszemu parobkowi w 
nocy 2 wiertele żyta. Służąc u młynarza w Mroczy ukradł w nocy 2 miary grochu, 
tam też nocą wlazł dziurą do komory i zabrał z niej 2 bochenki chleba. Niepopraw-
ny złodziej znów opowiedział o szkodach poczynionych panu Oziemkiewiczowi w 
Łukowie. Przyznał się do kradzieży 3 wierteli pszenicy, którą sprzedał w Gołańczy 
po 26 tynfów i do zabrania półtora wiertela tego ziarna, które sprzedał na wągro-
wieckim jarmarku do Rogoźna, uzyskując cenę 25 tynfów za wiertel. Jakiejś młodej 
kobiecie ukradł też garnek mąki, a owczarzowi we wspomnianej już Laskownicy 
Wielkiej – owcę. Przyznał się też, „jako w(e) wsi Strzelcach, będący jeszcze młodzianem, 
z krową źle czynił”, a także z klaczą „razy 2, lub 3”. W tej samej miejscowości „za fory-
sia będący, z klaczą z cugu źle czyniłem kilka razy”. Oskarżony podjął też próbę otrucia 
męża swej przyszłej żony: „będąc jeszcze za forysia, żona moja teraźniejsza mając męża 
Ignacego Goderę, kobieta Reczkowa, namówiła mnie aby go otruć (…) Syn Reczkowy imie-
niem Wawrzyn, dotychczas służący w(e) wsi Strzelcach za stangreta przywiózł z Poznania 
trucizny na otrucie tegoż Godery, o czym ja i kobieta Reczkowa wiedzieliśmy i tenże syn 
imieniem Wawrzyn (…) Wożąc w(e) wsi Strzelcach w boru zabiłem żmiję i przyniosłem do 
domu i dałem ją żonie mojej teraźniejszy i kobiecie Rzeczkowy, którą żmiję w piwie temuż 
mężowi żony mojej przeszłemu dały”. Prócz tego Szymon przyznał się do współżycia ze 
swą aktualną żoną, gdy ta jeszcze miała poprzedniego męża. Zeznał też że „ z kurami 
po kilka razy za młodych lat zgrzeszył, za forysia służąc chciał źle robić z(e) świnią, ale mu 
woźnica przeszkodził”. 

Po drugich torturach degenerat wyznał jeszcze, że idąc z młyna wiatrowskiego 
ukradł „w Wągrowcu lnu nad jeziorem tutejszym ku Durowu, com mógł w obie ręce za-
brać na raz, sołtysowi w Łukowie ukradłem lnu com mógł w snop związać”. Te niewinne 
przewinienia zostały przyćmione przez kolejne opowieści o grzechu popełnionym 
z własną klaczą (sprzedaną później do Popowa) i jałówką. Szymon wyznał też, że 
sołtysowi łukowskiemu zabrał dwukrotnie ze stodoły po wiertelu żyta. Do tego ob-
ciążył swą żonę, mówiąc, że prócz Rzeczkowej i jego syna Wawrzyńca, również ona 
wiedziała o próbie otrucia Godery.

7 maja rozpoczęło się trzecie męczenie łukowskiego chłopa. Tu już zeznania były 
uzupełnione o dość błahe przewinienia: kradzież kosy i siekiery w Laskownicy 
Wielkiej, radlicy i kilku gęsi w Łukowie i jeszcze tego samego dnia sędziowie zade-
cydowali o losie Szymona.

W 1766 roku w Wągrowcu odbył się proces innego oskarżonego o kradzieże - 
pracowitego Kaspra, pochodzącego z Miłosławic, także poddanego Jego Mości Pana 
Rydzyńskiego72. I tego złoczyńcy nie ominął stryczek. Pracowity Kasper ukradł 
konie Andrzejowi, chałupnikowi ze Strzeszkowa, ale ten dogonił go na drodze do 
Kcyni. Podczas dobrowolnych inkwizycji przyznał się też do kradzieży w Miłosła-
wicach 4 złotych, me(n)dla konopi i me(n)dla lnu, ale łupy te zostały mu odebrane 
przez prawowitego właściciela. Przypomniał sobie również, że będąc jeszcze chłop-
cem podczas tumultu na wągrowieckim jarmarku ukradł jakiemuś Żydowi czapkę. 
Dwukrotnie poddawali oskarżonego męczarniom, podczas których badany nieco 
rozszerzył listę swych grzechów. Zeznał bowiem, że w Pińsku gospodarzowi, u któ-
rego służył, zabrał wiertel żyta, podczas jarmarku w Nakle „wzbogacił się” o „2 świ-

72 APP, AmW, sygn. I/41, k. 75 v.-78 v.
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dry grabelne, nóż i pielnik 1”. Jak zeznał, inny „pielniczek, alias raszplę (…), świderek ładny 
i cerkiel 1”, ukradł również na targu w dniu św. Stanisława w Wągrowcu. Nawet 
czapkę, którą miał na sobie, ukradł na jarmarku w Nakle. W tej samej miejscowości, 
również podczas jarmarku, przywłaszczył sobie nowy pas. 

Przedstawione obszernie życiorysy skazanych na powieszenie przez sąd wągro-
wiecki są niezwykle cennym materiałem badawczym. Pozwalają nie tylko określić 
pochodzenie osób parających się różnego rodzaju przestępstwami, ale również uka-
zują przyczyny podjęcia takiej działalności i drogę ku szubienicy. „Klienci” wągro-
wieckiej cierpięgi to często chłopi pochodzący z dóbr klasztornych, bądź też okolicz-
nych wsi szlacheckich. Nie brak tu jednak wywodzących się ze stanu chłopskiego 
tzw. ludzi luźnych, zapełniających trakty ówczesnej Rzeczypospolitej. Ludzie ci, 
pochodzący z różnych części Wielkopolski, imali się przeróżnych dorywczych prac, 
głównie jednak utrzymywali się z drobnych kradzieży. Wśród „klientów” wągro-
wieckiej szubienicy są również złodzieje wyraźnie specjalizujący się w kradzieżach 
koni, bydła, czy zboża, ci jednak stanowią zdecydowanie mniejszą grupę. Większość 
złoczyńców to przestępcy lokalni, kradnący i zbywający swe łupy we wsiach i w 
miasteczkach pałuckich, krajeńskich, północnowielkopolskich i zachodniokujaw-
skich. Zdarzali się jednak złodzieje bardziej „światowi”, działający w dużych mia-
stach (Poznań, Toruń), zapuszczający się sporadycznie aż do Małopolski (Kraków, 
Częstochowa), niektórzy z nich byli już wcześniej ujęci i karani w innych miejsco-
wościach.

Przedstawiony tu tekst stanowi pierwsze obszerniejsze, lecz nie wyczerpujące 
tematu, opracowanie poświęcone przestępczości i sądownictwu w dobrach należą-
cych do cystersów wągrowieckich w czasach nowożytnych. Problem wykonywania 
innych rodzajów kary śmierci, orzekanych w mieście klasztornym (ścięcia i dość 
częstego tu palenia na stosie), także kar cielesnych, czy wreszcie pozostałych urzą-
dzeń penitencjarnych, wymaga dalszych, żmudnych studiów.
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On gallows, convicts and champions of justice 
in 17th and 18th century Wągrowiec

The Wągrowiec gallows has not been a subject of a case study yet. A search query, 
carried out on the basis of Wągrowiec city records at the National Archive of Poznań, 
allowed collecting a large amount of information on the archaic laws, executioners 
and convicts sentenced to hanging by the local court.

Although the Àrst remark on the Wągrowiec gallows appears not sooner than 
in 1637, it can be estimated that the device was being used by Cistercians much ear-
lier, from around the 15th century. It is also probable that the Wągrowiec gallows a 
wooden item from the very beginning, while only large cities in Wielkopolska could 
afford brick gallows. One of the 18th century records informs us that the aforemen-
tioned gallows was raised on the border of Wągrowiec and the hamlet of Durowo.

The second part of the study is devoted to the executioners that were tasked with 
carrying out sentences in Wągrowiec. In the Late Middle Ages and in the 16th cen-
tury only the most prominent cities employed their own executioner (Poznań, Kalisz 
and Kościan), while other towns “borrowed” the artisan whenever they deemed it 
necessary. The search query allowed to establish the names of some of the execution-
ers operating in Wągrowiec from 1758 to 1765.

The third part of the study deals with 17th and 18th century Wągrowiec court 
records and biographies of convicts who were sentenced to hanging. They allow 
establishing the descent of people involved in various criminal activities, as well as 
showing the causes of such activities and the way towards capital punishment. The 
convicts sentence to hanging are often peasants from cloister estates or from the lo-
cal gentry-owned villages. There were also several cases of the so-called “free peas-
ants”, from different parts of Wielkopolska, who took up part-time work, while their 
main source of income resulted from petty theft. Among the “clients” of Wągrowiec 
gallows one can also Ànd horse thieves, cattle or grain thieves.

The presented text is the Àrst elaborate, but not comprehensive, approach to the 
subject of crime and judicature in Cistercian-owned Wągrowiec estates of modern 
times.


