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Tomasz Podzerek

Nowożytne cmentarzysko 
szkieletowe w Łaziskach 

– podsumowanie wyników badań

Pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, prowadząc w 2009 r. badania 
archeologiczne zlecone przez Urząd Gminy w Wągrowcu, objęli obserwacją prace 
ziemne realizowane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Łaziskach. Rowy 
instalacyjne wyniosły łącznie 6,6 km długości, ich głębokość nie przekraczała 4,2 m, 
natomiast szerokość mieściła się w zakresie 0,5 – 1,8 m. Na większości wykopów ob-
jętych prospekcją archeologiczną nie zarejestrowano kolizji realizowanej inwestycji 
z nawarstwieniami kulturowymi. Wyjątek stanowił rów instalacyjny zlokalizowany 
w okolicach kapliczki, tuż przy skrzyżowaniu dróg do Wągrowca i Ochodzy, w od-
ległości ok. 200 m na południowy zachód od drogi nr 190 prowadzącej z Wągrowca 
do Gniezna. W miejscu tym natrafiono na fragmenty szkieletów ludzkich (ryc. 1).

W obrębie zarejestrowanego cmentarzyska zaobserwowano 8 obiektów kulturo-
wych, w tym 6 będących jamami grobowymi oraz 2 obiekty o charakterze najpraw-
dopodobniej osadniczym: obiekt 1 datowany na przełom XV i XVI w. oraz obiekt 
2 – fundament wykonany z kamieni i gruzu ceglanego spojonego gliną (ryc. 3, 6). 
W trakcie prac pozyskano również materiał masowy w postaci 65 fragmentów ce-
ramiki naczyniowej, które można datować na okres późnego średniowiecza oraz 
okres nowożytny. Poza ceramiką, na badanym obszarze zarejestrowano również 
fragment butelki datowanej na XVIII – XIX w., 2 przedmioty żelazne oraz 1 fragment 
ceramiki budowlanej (cegły)1.

W przekopie, na przebadanej długości, obiekty zalegały na stosunkowo niewiel-
kiej głębokości (0,2 – 0,44 m). Na skutek realizowanej inwestycji część nekropolii 
została uszkodzona, a zniszczony materiał kostny został mechanicznie wyrzucony 
na hałdę wzdłuż rowu. Z tego też względu oraz z uwagi na liniowy charakter in-
westycji, ograniczający pole obserwacji, pozyskane dane na temat cmentarza należy 
traktować jako niekompletne. Konsekwencją tego był brak możliwości określenia 
zasięgu występowania pochówków na omawianym obszarze. Pomimo niewielkiego 
zasięgu badań można stwierdzić, że odkryte pochówki zorientowane były wzdłuż 
osi W – E, z głową skierowaną na W (groby 3 i 4) lub wzdłuż osi NW – SE (grób 2). 
Zmarli pochowani byli w pozycji wyprostowanej, na wznak, z rękami ułożonymi 
wzdłuż tułowia (grób 4) lub zgiętymi w łokciach i ułożonymi na miednicy (grób 3) 
(ryc. 3). Podczas badań nie natrafiono, niestety, na ślady w postaci drewna, gwoździ 
lub metalowych okuć, które mogłyby wskazywać na to, iż zmarli pochowani byli 

1 I. Dębowska, M. Krzepkowski, T. Podzerek, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych 
w Łaziskach, gm . Wągrowiec, w związku z budową kanalizacji sanitarnej – rurociągów grawitacyjnych, prze-
pompowni i rurociągów tłocznych oraz przyłączy w 2009 roku, Wągrowiec 2010, s. 3.
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Ryc. 2. Łaziska, gm. Wągrowiec. Profil NW i SE wykopu instalacyjnego. Rys. M. Kranc, T. 
Podzerek, M. Krzepkowski.

Ryc. 1. Łaziska, gm. Wągrowiec. Lokalizacja cmentarzyska nowożytnego. Oprac. komp. 
M. Krzepkowski, T. Podzerek.
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w trumnach. Pochówki nie zawierały również żadnego wyposażenia grobowego2. 
Pozyskany materiał kostny poddany został analizie antropologicznej3.

GRÓB 1
W profilu NW wykopu instalacyjnego jama grobowa o przekroju prostoką-

ta o zaokrąglonych narożnikach (ryc. 2), rejestrowana na głębokości 0,3 m poniżej 
współczesnego poziomu gruntu. Z obiektu o szerokości 0,78 m i miąższości 0,6 m, 
którego wypełnisko stanowił ciemnoszary piasek z domieszką żółtej gliny calcowej, 
pozyskano nieliczne fragmenty kości ludzkich4.

GRÓB 2
W profilu NW wykopu instalacyjnego jama grobowa w przekroju pionowym po-

siadała kształt schodkowy asymetryczny (ryc. 2), rejestrowana na głębokości 0,38 m 
poniżej współczesnego poziomu gruntu. Jej szerokość wynosiła 0,52 m, natomiast 
miąższość 0,32 m. Wypełnisko jamy stanowił szary piasek z domieszką żółtej gliny 
calcowej. W trakcie prac wykop poszerzono w kierunku NW w celu zarejestrowania 
i zadokumentowania części szkieletu, który ułożony był na wznak, wzdłuż osi NW 
– SE, głową skierowaną w kierunku NW (ryc. 3-4). W wyniku mechanicznych znisz-
czeń i wobec braku pełnego obrazu nie można wykluczyć, że grób 5, usytuowany 
po przeciwległej stronie wykopu, stanowił kontynuację grobu 2.

W wyniku analiz antropologicznych stwierdzono, że w jamie znajdowały się 
fragmenty układu kostnego czterech osobników5:

osobnik pierwszy – szkielet składał się z czaszki (na kości czołowej widoczne 
ślady cięć), całego odcinka szyjnego, kręgów odcinka piersiowego (Th1-Th8), żeber, 

2 Ibidem, s. 7.
3 A. Kubacka, Analiza antropologiczna materiału kostnego, Poznań 2012, s. 3-10.
4 W trakcie prac ziemnych, podczas nieobecności archeologów, okoliczni mieszkańcy wezwali policję, 

której funkcjonariusze pobrali materiał antropologiczny z wnętrza jamy grobowej.
5 A. Kubacka, op. cit., s. 9.

Ryc. 3. Łaziska, gm. Wągrowiec. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów oraz przekrój 
pionowy obiektu 2. Rys. M. Kranc, T. Podzerek, M. Krzepkowski.
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lewej i prawej łopatki, obojczyków, mostka, obu końców bliższych kości ramiennej 
oraz kości krótkich stopy. Wiek zmarłego – 12-18 lat w momencie śmierci – określony 
został w oparciu o kryteria rozwoju zębów, natomiast cechy morfologiczne czaszki 
wskazują, że osobą pochowaną w tym grobie była najprawdopodobniej kobieta.

osobnik drugi – pobrany materiał składał się z fragmentów kości strzałkowej, 
kości krótkich stopy oraz kości skroniowej. Niewielka ilość materiału uniemożliwiła 
wykonanie dalszych ekspertyz.

osobnik trzeci – nieliczny materiał w postaci kości ludzkich, na które składa-
ły się fragmenty żeber oraz kości ciemieniowej. Zarejestrowano również niewielką 
ilość kości zwierzęcych. Zbyt mała ilość materiału nie pozwoliła na przeprowadze-
nie dalszych badań antropologicznych.

osobnik czwarty – wyodrębniono trzy kości należące do płodu: lewa kość ra-
mienna, kość kulszowa oraz lewa kość potyliczna, na podstawie której oszacowano 
wiek na 16-24 tygodni prenatalnych.

GRÓB 3 i 4
W profilu NW wykopu instalacyjnego jama grobowa w przekroju pionowym po-

siadająca kształt trapezowaty, o zaokrąglonych narożnikach, rejestrowana na głęboko-
ści 0,36 m poniżej współczesnego gruntu (ryc. 2). Wypełnisko jamy o szerokości 1,4 m 
i miąższości 0,56 m stanowił ciemnoszary piasek z domieszką żółtej gliny. Ze względu 
na trudności z wydzieleniem poszczególnych jam grobowych oraz charakterystykę 
obiektów pochówki 3 i 4 można interpretować jako grób podwójny (ryc. 5).

Ryc. 4. Łaziska, gm. Wągrowiec. Grób 2. Widoczny fragment zachowanego szkieletu 
ludzkiego. Fot. T. Podzerek.
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W tym miejscu wykop poszerzono w kierunku NW w celu dalszej eksploracji 
pochówków. Bezpośrednio nad poziomem zalegania szkieletów zarejestrowano 
warstwę jasnożółtego piasku o miąższości 0,06 m. Po odsłonięciu szczątków kost-
nych kontynuowano eksplorację obiektów:

pochówek 3/osobnik pierwszy – zmarły ułożony na wznak wzdłuż osi W-E 
z głową skierowaną na W, kończynami górnym zgiętymi w łokciach i ułożonymi 
na miednicy. Analiza materiału kostnego wskazała na brak śladów wietrzenia, 
przemieszczeń oraz nacięć na kościach. Szkielet składał się wyłącznie z kręgów Th-
11-Th12, odcinka lędźwiowego, kości krzyżowej, kości miedniczej, obu kości pro-
mieniowych i kości łokciowych, dwóch górnych części kości udowej i kości pisz-
czelowej, lewego końca proksymalnego kości strzałkowej oraz kości krótkich dłoni. 
Wiek zmarłego, którego cechy pozwoliły wskazać na kobietę, określony został za po-
mocą powierzchni uchowej i spojenia łonowego kości miedniczej i wynosił 30-35 
lat. Należy zwrócić również uwagę, że podczas badań antropologicznych na dwóch 
kręgach piersiowych (Th11 Th12) i na jednym lędźwiowym (Lu2) stwierdzono obec-
ność dołków Schmorl’a (uwpuklenia krążka międzykręgowego) oraz zaobserwowa-
no występowanie osteofitów (Th11-12, Lu3-4), które mogłyby wskazywać na zbyt 
duże obciążenie kręgosłupa lub wykonywanie pracy siłowej6,

pochówek 4/osobnik drugi – zmarły ułożony na wznak wzdłuż osi W-E, z głową 
skierowaną na W i prawą ręką spoczywającą wzdłuż tułowia. Pozyskano materiał 
kostny w postaci fragmentów kości udowej, lewej kości piszczelowej i kości dłoni 
oraz fragmentu kości zwierzęcej. Na podstawie fragmentarycznego materiału kost-
nego nie określono płci oraz wieku osoby złożonej w grobie 4.
6 Ibidem, s. 9.

Ryc. 5. Łaziska, gm. Wągrowiec. Widoczny przekrój poziomy grobu 3 i 4. Fot. T. Podzerek.
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Należy również odnotować, że z wypełniska jamy grobowej, oprócz materiału 
kostnego, pozyskano również materiał w postaci 8 fragmentów ceramiki stalowo-
szarej oraz 4 fragmentów ceramiki ceglastej datowanych na XVI – XIX w. (ryc. 7).

GRÓB 5
W profilu SE wykopu instalacyjnego jama grobowa o nieckowatym przekroju 

pionowym, rejestrowana na głębokości 0,44 m poniżej współczesnego poziomu 
gruntu (ryc. 2). Wypełnisko jamy o szerokości 0,76 m i miąższości 0,44 m stanowił 
ciemnoszary piasek z domieszką żółtej gliny calcowej. Część materiału antropo-
logicznego z grobu 5, będącego być może kontynuacją grobu 2, została wyrwana 
z kontekstu archeologicznego podczas interwencji funkcjonariuszy policji7.

Na podstawie analizy antropologicznej wydzielono trzech osobników8:
osobnik pierwszy – posiadał ślady cięcia na prawej kości potylicznej i kości skro-

niowej. Pozyskany materiał składał się z kręgów odcinka szyjnego, kręgów odcinka 
piersiowego, lędźwiowego (obecność osteofitów na górnej powierzchni kręgów), ko-
ści krzyżowej, fragmentów żeber, obu łopatek i obojczyków, mostka (bez wyrostka 
mieczykowatego), kości miedniczej (bez kości łonowej), lewej rzepki, obu kończyn 
górnych i dwóch kości udowych oraz licznych kości krótkich nadgarstka i śródrę-
cza. Za pomocą powierzchni uchowatej kości miednicznej i obliteracji szwów czasz-
ki wiek osoby zmarłej określony został na 35-45 lat, natomiast cechy morfologiczne 
czaszki wskazują na kobietę. Warty odnotowania jest również niekompletny stan 
uzębienia w szczęce. Zachowane uzębienie, na którym widoczna jest hipoplazja, 
próchnica, kamień nazębny oraz ropień, charakteryzuje się podobnym stanem star-
cia.

osobnik drugi – zarejestrowano dodatkową trzecią kość śródręcza.
osobnik trzeci – materiał, który udało się określić, to kości dziecięce: kość udo-

wa, lewe żebro pierwsze, jedno żebro prawe, prawa część żuchwy bez zębów, prawa 
i lewa kość skroniowa, kości czaszki oraz jedna kość dłoni lub stopy. Dysponując tak 
nielicznym materiałem nie udało się podczas badań określić wieku oraz płci osoby 
zmarłej.

GRÓB 6
W profilu SE wykopu instalacyjnego jama grobowa o nieckowatym przekro-

ju pionowym rejestrowana na głębokości 0,42 m poniżej współczesnego poziomu 
gruntu (ryc. 2). Wypełnisko jamy o szerokości 1,92 m i miąższości 1,03 m stanowił 
ciemnoszary piasek z domieszką żółtej gliny calcowej. Podczas badań pozyskano 
materiał antropologiczny w postaci fragmentów czaszki, kręgosłupa złożonego 
z odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego oraz kości krzyżowej. Zarejestrowa-
no również obecność mostka, łopatek, obojczyków, kości miednicznej, kompletnej 
kończyny górnej oraz obie kości udowe i lewy koniec proksymalny kości piszczelo-
wej. Materiał kostny uzupełniały fragmenty żeber o różnym stopniu zachowania.

Dzięki analizie powierzchni uchowatej kości miednicznej wiek zmarłego okre-
ślony został na 27-30 lat, natomiast cechy morfologiczne czaszki pozwoliły określić 
płeć jako mężczyznę. Zachowane zęby stałe charakteryzowały się silnym stopniem 
starcia oraz obecnością kamienia nazębnego, próchnicy oraz ropnia, natomiast 

7 Por. przypis 4.
8 A. Kubacka, op. cit., s. 10.
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na kręgach zaobserwowano ślady reakcji litycznych oraz osteoporozy, co przy tak 
młodym wieku jest dość niespotykane9.

Poza materiałem kostnym, z wypełniska jamy grobowej pozyskano 5 ułamków 
naczyń wykonanych w technice tradycyjnej, 17 fragmentów naczyń stalowosza-
rych, 1 ułamek ceramiki ceglastej oraz jeden przedmiot żelazny (ryc. 7). Dalsza eks-
ploracja obiektu w kierunku SE okazała się niemożliwa z uwagi na bezpośrednie 
sąsiedztwo kapliczki stojącej na nowoodkrytym cmentarzysku.

OBIEKT 1
W profilu NW wykopu instalacyjnego zarejestrowano również obiekt, który za-

legał na głębokości 0,3 m poniżej współczesnego poziomu gruntu (ryc. 2). W prze-
kroju pionowym posiadał on kształt nieckowaty o długości 1,3 m i miąższości 0,8 m. 
Jego wypełnisko stanowił ciemnoszary piasek z niewielką domieszką żółtej gliny 
calcowej, w obrębie którego rejestrowano warstwę gruzu ceglano-wapiennego oraz, 
nieco poniżej, przewarstwienia intensywnie czarnej próchnicy. Na materiał rucho-
my, pozyskany w trakcie eksploracji obiektu, składały się 2 ułamki naczyń całkowi-
cie obtaczanych, wykonanych w technice tradycyjnej, 13 fragmentów naczyń stalo-
woszarych oraz 3 ułamki ceramiki tradycyjnej (ryc. 7). Na podstawie pozyskanego 
materiału obiekt można datować wstępnie na przełom XV i XVI w.

9 Ibidem, s. 8.

Ryc. 6. Łaziska, gm. Wągrowiec. Odsłonięty profil kamiennego fundamentu – obiekt 2. 
Fot. T. Podzerek.
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Ryc. 7. Łaziska, gm. Wągrowiec. Wybór materiału zabytkowego: 1,2 – obiekt 1; 3-5 – grób 
4; 6 – obiekt 2; 7-12 – grób 6. 1-5, 7-10, 12 – ceramika; 6 – szkło; 11 – przedmiot żelazny. Rys. M. 
Krzepkowski.
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OBIEKT 2
W profilu NE wykopu instalacyjnego zarejestrowano również obiekt, który 

prawdopodobnie był fundamentem starszej kapliczki lub krzyża wykonany z nie-
wielkich kamieni polnych oraz gruzu ceglanego spojonego gliną (ryc. 6). Obiekt 
o szerokości 1,4 m i miąższości 1,5 m zalegał na głębokości 0,2 m poniżej współcze-
snego poziomu gruntu. W trakcie prac pozyskano również ułamek ceramiki stalo-
woszarej i ceglastej oraz fragment szyjki butelki szklanej (ryc. 7).

W trakcie prac ratowniczych, oprócz materiału ruchomego z wypełniska obiek-
tów pozyskano również materiał luźny zebrany z hałd, na który składał się mate-
riał antropologiczny w postaci kości szkieletu postkranialnego: fragmenty kręgów 
odcinka lędźwiowego, dwie prawe kości krótkie śródręcza oraz kości krótkie stopy. 
Na podstawie nielicznego i pofragmentowanego materiału nie udało określić się płci 
oraz dokładnego wieku, można natomiast stwierdzić, iż zmarła osoba miała więcej 
niż 16 lat10. Ponadto zainwentaryzowano 9 ułamków ceramiki stalowoszarej oraz 1 
gwóźdź żelazny.

Nr obiek-
tu

ceramika
szkło przedmioty 

żelazne
ceramika 

budowlana chronologiatradycyj-
na

stalowo-
szara ceglasta

Obiekt 1 2 13 3 - - XV/XVI w.

Obiekt 2 - 1 1 1 - 1 fr. cegły XIX w.?

Grób 2 - - 1 - - - XVI – XIX w.

Grób 3 i 4 - 2 7 - - -
XVI – XIX w.

Grób 4 - 2 1 - - -

Grób 5 - - - - - - XVI – XIX w.

Grób 6 5 17 1 - 1 - XVI – XIX w.

Mat. luźny - 9 - - 1 gwóźdź - nowożytny

SUMA 7 44 14 1 2 1

Tabela 1. Zestawienie ilościowe materiału zabytkowego (oprac. M. Krzepkowski).
 
Cmentarzysko, na które natrafili archeolodzy, mimo iż było niespodzianką, to nie 

należy do zupełnie niespotykanych odkryć. Przykładem tego może być bardzo po-
dobna sytuacja w Siemianowie, gm. Łubowo, gdzie podczas instalacji wodociągu 
również zarejestrowano kilka grobów wraz z kamiennym fundamentem będącym 
pozostałością figury św. Wawrzyńca11. Skąd więc tego typu cmentarze, skazane 
na zapomnienie, usytuowane najczęściej w odosobnieniu czy na rozstaju dróg?

O istnieniu tego typu cmentarzy, zlokalizowanych „w polu” lub „polnych”, 
wspomina ks. Wacław Niemyski w wydanej w 1934 r. monografii Cmentarza Bród-
nowskiego: „Już w XVI w . Synody wydają wiele postanowień, zmierzających do nadania 
świętości i uszanowania cmentarzy „polnych”, czyli że już wtedy one istniały, choć były jesz-

10 Ibidem, s. 10.
11 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie – archeologiczne badania ratowni-

cze, [w:] Studia Lednickie, t. IV, red. Z. Kurnatowska, Lednica – Poznań 1996, s. 313-324.
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cze nieliczne”12 . Jak się później okazało, są one często spotykane w krajobrazie całego 
naszego kraju. Są to najczęściej położone w lasach lub na pustkowiach, ale i również 
na rozstajach dróg, niewielkie cmentarze, zazwyczaj zniszczone, niechętnie odwie-
dzane, datowane na okres nowożytny13. Przeznaczone one były głównie dla ludzi 
biednych, innowierców, samobójców, przestępców, ofiar wojennych, ale przede 
wszystkim ofiar epidemii. Na przestrzeni wieków, od starożytności aż po średnio-
wiecze, w Europie zmagano się m.in z dżumą, cholerą, gruźlicą oraz ospą. W na-
stępnych stuleciach ludność opierała się kolejno, w XII – ospie, w XIII – trądowi, XIV 
– dżumie, XV – syfilisowi, XVI – czerwonce, XVII – gruźlicy, w XVIII – tyfusowi oraz 
w XIX w. – epidemii cholery (łącznie pochłonęła 40 mln ofiar)14.

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie” - do dziś usłyszeć można 
w świątyniach błagalną prośbę, którą od setek lat wznoszono ku niebu, czekając 
na jedyny pochodzący stamtąd ratunek. Często wśród ludu panowało przekona-
nie, że śmiertelne choroby miały uchodzić za karę boską zsyłaną za grzechy. Epide-
mie często traktowane były przez ludność jako zjawiska niezrozumiałe, ale przede 
wszystkim jako niebezpieczne. Wywoływały one powszechny lęk oraz przeraże-
nie15. Nie znano ich przyczyny, nie potrafiono z nimi również skutecznie walczyć. 
Jedną z praktykowanych form ochrony była ucieczka na wieś, lecz pierwsze widocz-
ne oznaki jakiejkolwiek choroby powodowały, że osoba nią dotknięta mogła być 
usunięta z życia społecznego, nawet przy użyciu przemocy16.

W terminologii sprzed XIX w. ogólne pojęcie „zaraza” odnoszono do chorób 
pospolitych, szybko przenoszących się, natomiast wyrażenie „mór”, „morowe po-
wietrze” do chorób śmiertelnych w skutkach17. Badacz zagadnień dotyczących „mo-
rowego powietrza”, żyjący w XIX w. dr Franciszek Giedroyć, podaje wiele innych 
określeń, takich jak: „Mór, Powietrze, Powietrze Morowe, Zaraza, Łożnica, Pomarlica, 
Przymorek, Choroba łożna, Lues, Epidemia, Febris malgina et pestilentalis, Pestis, Aȅr pesti-
ferus, Aura pestifera, Pestis bubonum, Mortalitas Morbus inguiunarius”18. Określając daną 
jednostkę chorobową mianem pospolitej miano na uwadze takie choroby jak m.in. 
dżumę, cholerę, tyfus, ospę. Najczęściej jednak pod określeniami „zaraza” i mór” 
kryła się dżuma, która prawdopodobnie była tą chorobą, która w Wielkopolsce po-
jawiła się w połowie 1709 r., dając się najmocniej we znaki Poznaniowi. Czynnikiem 
powodującym rozprzestrzenianie się choroby oraz drobnoustrojów był zły stan sa-
nitarny ówczesnych miast19. Na skutek migracji ludności choroba rozprzestrzenia-
ła się, a jako przykład posłużyć może historia karmelitanek bosych, wśród których 
w 1709 r. umierają dwie zakonnice. Nie mając styczności wcześniej z kimkolwiek 

12 W. Niemyski, Warszawski rzymsko-katolicki Cmentarz św . Wincentego na Bródnie: 1884-1934, Warszawa 
1934, s. 9 i 11.

13 A. Ciesielska, Wykluczenie społeczne chorych i jego odzwierciedlenie w układach przestrzennych, [w:] Epi-
demie, klęski, wojny, Funeralia Lednickie – spotkanie 10, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 
2008, s. 127.

14 J. Kozak, Cmentarzysko epidemiczne w Łowyniu na tle innych obiektów sepulkralnych nowożytnej Polski, [w:] 
Epidemie, klęski, wojny…, Poznań 2008, s. 175.

15 A. Drążkowska, Kilka uwag na temat sposobów walki z dżumą w XVII i XVIII wieku na podstawie wybra-
nych źródeł, [w:] Epidemie, klęski, wojny…, s. 270.

16 J. M. Łapo, Zarazy w Prusiech . Między historią, archeologią i etnografią, [w:] Epidemie, klęski, wojny…, s. 
276.

17 M. P. Czapliński, Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1894, Rybnik 2012, s. 238.
18 F. Giedroyć, Mór w Polsce w wiekach ubiegłych . Zarys historyczny, Warszawa 1899, s. 2.
19 J. Burchardt, D. Burchardt, Morowe powietrze – krótki szkic do historii zarazy na ziemiach polskich w pierw-

szej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie”, nr 4 (77), 2008, s. 337.
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ze świata zewnętrznego, postanawiają po tym wydarzeniu przenieść się do powiatu 
wągrowieckiego. Krótko po tym umiera trzecia zakonnica. Poddane kwarantannie, 
żyjące w azylu, zmuszone są przez lokalną społeczność same chować swoje zmarłe20.

Również od XIX w. terminem „cholera” określano potocznie, szczególnie wśród 
lokalnych społeczności, inne choroby wybuchające epidemicznie. Szalejące epide-
mie cholery siały spustoszenie oraz wywoływały przerażenie dotkniętej nią ludno-
ści, stąd „cholerą” nazywano później zwłaszcza dżumę i tyfus21.

W przypadku tak zastraszających statystyk umieralności spowodowanych „mo-
rowym powietrzem”, sprawą niecierpiącą zwłoki było grzebanie zmarłych. Począt-
kowo zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzach, lecz w miarę szybkiego 
zapełniania zaczęło brakować na nich miejsca. Dlatego też osoby zmarłe zaczęto grze-
bać na cmentarzach pozakościelnych – epidemicznych, cholerycznych, czy po prostu 
morowych, poza strefami osadnictwa, najczęściej za wsiami czy bramami miejskimi. 
Taki cmentarz założony mógł być z kilku powodów. Po pierwsze, ze względów sa-
nitarnych zmarłych na np. cholerę, dżumę czy tyfus przywożono z sąsiednich miej-
scowości w okolice nie dotkniętej zarazą wsi, aby zniwelować ryzyko rozwleczenia 
zarazy22. Z drugiej strony, proces ten wiązał się z zakorzenionym wśród ludności 
strachem przed opuszczeniem przez chorobę zakażonego ciała, jak również porzuce-
niem grobu przez samego zmarłego. Osoby zmarłe w wyniku „morowego powietrza”, 
zmarli w sposób tragiczny, topielcy, samobójcy, przestępcy czy innowiercy należeli 
do grupy osób szczególnie podejrzanych o możliwości powrotu z zaświatów, a ich 
dusze wręcz szkodliwe dla osób żywych23. Wskazywać mogłaby na to lokalizacja ne-
kropolii. Ofiary cholery mogły być grzebane na cmentarzach komunalnych, ale gdzieś 
w jego odosobnionej części. W przypadku braku miejsca jego dobór i lokalizacja mo-
gły być przypadkowe, jak np. w Mikołajkach: „cmentarz nie mógł pomieścić wszystkich 
zmarłych, dlatego grzebano ich w ogrodach i na polach, a zwłaszcza na piaszczystych łanach, 
leżących na zachód od Mikołajek przy drodze do Mrągowa”24 . Najczęściej jednak lokowane 
były w dość dużej odległości od miast i wsi. W zależności od potrzeb powstawały one 
w krótkim czasie i równie szybko o nich zapominano. Takie cmentarze mogły być 
później wykorzystywane ponownie lub wręcz nawet powiększane, przez co rozwijały 
się w nekropolie funkcjonujące aż do czasów dzisiejszych.

Najczęściej jednak odchodziły one w niepamięć, a jedynym znakiem w terenie 
upamiętniającym taki cmentarz były kapliczki, figury i krzyże. Stawianie tego typu 
konstrukcji miało wielorakie znaczenie. Wierzono, że ich budowa zatrzyma sza-
lejącą w okolicy zarazę lub wyrażano w ten sposób wdzięczność za wysłuchanie 
próśb i ocalenie miejscowości przed epidemią25. Budowano je najczęściej w central-
nych miejscach miast i wsi, przed kościołem, na rozwidleniu i skrzyżowaniu dróg, 
na polach, nad brodami rzek, na cmentarzach i wokół cmentarzy. Przywoływać pa-
mięć o zarazach miały również charakterystyczne krzyże, tzw. karawki – krzyże 
z dwoma poprzecznymi ramionami, z których górne ramię było krótsze. Jako środek 

20 J. Burchardt, R. K. Meissner, D. Burchardt, Oddech śmierci – zaraza dżumy w Wielkopolsce i w Poznaniu 
w Pierwszej Połowie XVIII wieku, Nowiny Lekarskie, 1 (78), 2009, s. 82.

21 M. P. Czapliński, op. cit., s. 238.
22 Ibidem.
23 Ł. Miechowicz, Zaraza i „morowe mogiły” na nowożytnej wsi, [w:] Epidemie, klęski, wojny…, s. 291.
24 S. Flis, Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708-1711, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 4 (70), 

1960, s. 500-501.
25 M. P. Czapliński, op. cit., s. 237.
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ochronny stawiano je na krańcach miejscowości. Ewentualnie kapliczki, figury, czy 
krzyże wznoszono po ustaniu epidemii jako podziękowanie Bogu za jej odejście26.

Sposób grzebania zmarłych na zarazę wskazuje na pośpiech w wykonywaniu 
czynności związanych z pochówkiem, choć w XVIII w. pierwsze pogrzeby epide-
miczne odbywały się z zachowaniem pełnego ceremoniału i obrzędowości. Przy-
kładem tego może być cmentarzysko w Ławkach, powiat giżycki, gdzie odbyły się 
archeologiczne badania ratownicze. Podczas ich realizacji zarejestrowano drewnia-
ne relikty oraz żelazne gwoździe świadczące o tym, iż zmarli chowani byli w trum-
nach27. Układ ciał był podobny do tych z pochówków w Łaziskach, ich orientacja 
przebiegała wzdłuż osi NW-SE, z rękoma ułożonymi na piersiach, w obrębie miedni-
cy lub z wyciągniętymi wzdłuż ciała, z głową skierowaną na NW. Wyjątek na cmen-
tarzysku w Ławkach stanowił grób podwójny, z tą tylko różnicą, że w odróżnieniu 
do podwójnego pochówku w Łaziskach, zarejestrowano tam szkielety leżące jeden 
na drugim. Atypowy pochówek może świadczyć o pośpiesznym dokonaniu czyn-
ności pogrzebowych, a to z kolei może wskazywać na końcową fazę zarazy, kiedy 
to brakowało już osób do kopania grobów. Z tym problemem borykało się wiele 
miejscowości, ponieważ w czasie epidemii prawie każda posiadała wydzielony 
kawałek ziemi przeznaczony na pochówki dla zmarłych. Nierzadko zaraza mogła 
doprowadzić do całkowitego wymarcia wsi. Taka sytuacja miała miejsce w miejsco-
wości Łowyń, gmina Międzychód, gdzie zarejestrowano nowożytne cmentarzysko 
epidemiczne28.

Dysponując wiedzą i źródłami archiwalnymi wiemy, że Wągrowiec i jego okolice 
na przestrzeni dziejów nękane były różnego rodzaju epidemiami. Liczne wzmian-
ki dotyczą morowego powietrza, które najbardziej dało się we znaki w 1572, 1603, 
1655 r.29 Dalsze przypadki zarazy odnotowano w 1658 r., kiedy to morowa zaraza spo-
wodowała śmierć 100 mieszkańców. Ustąpiła ona zimą, lecz powróciła w roku kolej-
nym, powodując, że okoliczna ludność w pośpiechu uciekała poza miasto szukając 
schronienia w Lesisku i Wielbie30. Najbardziej zabójcza jednak dla całej Wielkopolski, 
w tym także dla Wągrowca i okolic, okazała się zaraza, która pojawiła się w mieście 
17 czerwca 1709 r. W trakcie zmagań z epidemią w latach 1709-1710 łącznie zmarło 
867 osób, a „Umarłych chowano początkowo na cmentarzach mianowicie na Bielawach (stary 
cmentarz), później na miejscach, gdzie zastano zwłoki umarłych: po ulicach i drogach, w ogro-
dach i na polu, w lasach – jak się rzekło – Lesisku i Wielbie, dokąd nieszczęśliwi się schronili, 
by ujść śmierci” 31 . Ostatecznie zaraza spowodowała śmierć co najmniej jednej trzeciej  
części ludności Wielkopolski32. W 1847 r. w efekcie zachorowań na cholerę zmarło 200 
osób, natomiast w 1866 r. epidemia pochłonęła 147 mieszkańców miasta33.

Ze względu na niewielki charakter i zakres prac ziemnych wchodzących w ko-
lizję z pochówkami, ciężko jednoznacznie określić potencjalny zasięg cmentarza 

26 Stawianie krzyży lub figur, które upamiętniają inne lokalne wydarzenie historyczne, nie mające nic 
wspólnego z „morowym powietrzem”, może być też często błędnie interpretowane przez lokalną 
społeczność czy historyków jako „choleryczne”.

27 J. M. Łapo, op. cit., s. 277-278.
28 J. Kozak, op. cit., s. 175-181.
29 P. Paliński, Powiat wągrowiecki, Wągrowiec 1932, s. 230.
30 Ibidem, s. 233.
31 Ibidem, s. 234.
32 Z. Boras, W dobie szlacheckiej Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Wągrowca, red. E. Makowski, Poznań 1994, s. 

83.
33 P. Paliński, op. cit., s. 239.
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w Łaziskach. Z informacji ustnych, zaczerpniętych od mieszkańców Łazisk, wy-
nika, że w najbliższym otoczeniu skrzyżowania, przy którym znajduje się cmen-
tarzysko, w latach ubiegłych, podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji i prac 
ziemnych, znaleziska szczątków ludzkich były dość powszechne. Z tego też wno-
sząc można zakładać, że zasięg odkrytego cmentarzyska jest większy, niż zdołano 
to określić na podstawie poczynionych obserwacji.

Niewiadomą jest również pochodzenie oraz czas powstania figury stojącej obec-
nie przy skrzyżowaniu dróg, na obszarze dawnego cmentarza. Z relacji mieszkań-
ców wynika, że pamiętają ja „od zawsze”, a obecnie jest miejscem modlitewnym 
lokalnej ludności.

Tego typu miejsc w okolicach Wągrowca jest więcej, jak choćby drewniany krzyż 
we wsi Ochodza, przy drodze w kierunku Jankowa. Według lokalnych podań, 
w tym miejscu spoczywają ci, którzy zmarli w czasie epidemii cholery, a według 
innych pod krzyżem spoczywa tutejsza czarownica, którą spalono na stosie34.

Dla cmentarza w Łaziskach nie dysponujemy jak dotąd wzmiankami archiwal-
nymi, nie można wiec zakładać a priori, że był on cmentarzem epidemicznym, jest 
jednak wielce prawdopodobne, że pełnił taką właśnie funkcję.

34 Informacje zaczerpnięte z broszury przygotowanej w ramach programu „Kapitał Ludzki”, pt. „Zain-
teresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie 
wągrowieckim”, zrealizowanego przez Szkołę Podstawową w Łaziskach pod opieką Beaty Woźniak.
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Modern Cemetery in Łaziska – Research Results 
Overview

In 2009, during the process of constructing sanitation system in Łaziska, the em-
ployees of the Regional Museum in Wągrowiec came across fragments of human 
skeletons. The discovery turned out to be a part of a cemetery located in close prox-
imity to a figure, on the road crossing between Wągrowiec and Ochodza.

Six graves and two burrow-like objects (dated between 15th and 16th century), 
along with stone and rubble clay-bound foundations were registered within the 
sanitation digging site. The arrangement of bodies within graves did not vary from 
the usual standards and was aligned along a West-East axis, with heads directed 
towards West, along a NW – SE axis. The buried were placed in upright position, on 
their backs, with arms set along their bodies or crossed along pelvis. The fieldwork 
allowed obtaining historical material which included several dozen pottery frag-
ments, bottles and iron items. However, no trace of coffins was found.

The anthropological study allowed estimating that within the discovered frag-
ment of cemetery ten people of different age and sex were buried. The incomplete 
bone material was characterised by a different degree of preservance. It partly bore 
traces of mechanical trauma, or experienced diseases.

It was an often practice to place commemorative crosses, figures or chapels in 
close vicinity of “lost” necropolises. They are situated in isolation, often on fields 
or road crossings. They are usually interpreted as symbols of commemoration of 
old epidemic cemeteries, often called choleric, that functioned in a particular place. 
Modern Europe was haunted by numerous epidemics, that created a need for organ-
ising separate cemeteries. Wągrowiec and its surroundings was not an exception, as 
there were also various epidemics taking place throughout the times. It is probable 
that the cemetery discovered by archaeologists was a resting place for victims of one 
of such epidemics.


