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ymiar sprawiedliwości
W pierwszych wiekach istnienia Wągrowca miejscowy wymiar
sprawiedliwości opierał się na działalności „samorządowych” sądów
miejskich. Przestępstwa popełnione na terenie miasta i w jego okolicach
były zwykle rozpatrywane przez burmistrza i rajców lub wójta
i ławników. W czynnościach procesowych uczestniczył też pisarz miejski,
a jeśli zadecydowano o przeprowadzeniu tortur, niezbędna była obecność
kata.

Oskarżony przed sądem
(Laijen Spiegel, Straßburg 1510).

Postępowanie procesowe
Postępowanie procesowe trwało zaledwie kilka dni. Po schwytaniu
umieszczano podejrzanego w improwizowanym więzieniu. Takim
miejscem mogło być na przykład jedno z pomieszczeń
wągrowieckiego ratusza. Następnie zbierał się sąd, w którego
obecności
przesłuchiwano
oskarżycieli,
świadków
i oskarżonego. Koronnym dowodem na popełnienie przestępstwa
było przyznanie się do winy. Jeśli podejrzany nie zechciał
dobrowolnie zeznawać, sędziowie mogli zarządzić zastosowanie mąk
fizycznych. Tortury należało zakończyć w trzech sesjach,
przeprowadzonych w ciągu trzech dni. Na podstawie uzyskanych
informacji orzekano wyrok, który zazwyczaj wykonywano tego
samego lub następnego dnia.

at (mistrz małodobry)
W okresie późnego średniowiecza i w czasach wczesnonowożytnych
tylko znaczniejsze miasta wielkopolskie posiadały własnego kata
(np. Poznań, Kalisz i Kościan). Pozostałe 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 Wągrowiec. Nie wiadomo, czy
wągrowieckie władze miejskie zatrudniały własnego mistrza w XVII
i w początkach XVIII wieku. Najczęściej wymienianym
i prawdopodobnie najdłużej pracującym mistrzem wągrowieckim był
Bernard Szubert. Jego nazwisko po raz pierwszy występuje
w 1759 roku, kiedy sąd nakazał ścięcie mieczem Marcina Makoskiego
z Tuczna. Ostatnim znanym z imienia mistrzem wykonującym

wyroki w Wągrowcu,
kat z Łobżenicy.

był
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Kat wykonujący łamanie kołem
(Chronik des Johann Stumpf, Augsburg 1586).

Umiejętności kata
Profesja kata wymagała
znacznych umiejętności. Mistrz
małodobry
musiał
między
innymi
posiąść
gruntowną
znajomość ludzkiej anatomii, co było warunkiem skutecznie
przeprowadzonych tortur (zasadniczą kwestią było zachować
torturowanego przy życiu). Zważano też na profesjonalizm katów

przy egzekwowaniu wyroków. Dobrze przeprowadzona egzekucja
nie mogła narazić skazanego na dodatkowe cierpienia, wywołane na
przykład źle założoną pętlą (przy powieszeniu), czy też
nieprecyzyjnym cięciem (podczas dekapitacji).
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Krzepkowski, O szubienicy,
skazańcach, mistrzach sprawiedliwości w XVII i XVIII-wiecznym Wągrowcu, [w:]
Wangrovieciana
–
Wągrowieckie
Studia
Muzealne,
tom
I,
Wągrowiec 2013.

zubienica
Egzekucja wyroków ferowanych przez sąd wągrowiecki odbywała się
zwykle w jednym z dwóch miejsc wyznaczonych do tego celu. Karę
chłosty lub wystawienia przestępcy na widok publiczny wymierzano
na rynku, przy pręgierzu ustawionym w pobliżu ratusza.
W Wągrowcu pręgierz był nazywany Piłatem. Najcięższe
przestępstwa karane były śmiercią, a wyroki wykonywano
na miejskiej szubienicy, stojącej na skraju drogi wychodzącej
w kierunku Kcyni. 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 utrzymywanie porządku wokół
miejsca kaźni. Pochówki skazańców tworzące tzw. „fałszywe” czy też
„przeklęte” cmentarze lokalizowano najczęściej w najbliższym
sąsiedztwie szubienicy. Teren ten był nie tylko miejscem pochówku
powieszonych, ale też złoczyńców straconych w inny sposób,
np. ściętych mieczem.

Egzekucja na szubienicy (rycina z epoki).

Jednym z wielu skazanych w Wągrowcu na śmierć złodziei był Szymon
– ekonom z Durowa. W 1644 roku został on oskarżony
o kradzież zboża. Po kilku dniach przesłuchań i tortur, sąd wydał
wyrok, oznajmiając, że „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 majde-

burskiego które to łykiem albo powrozem karać każe, [sąd]
dekretem swym nakazuje aby powrozem był skarany i na szubienicy
ob(w)ieszony”.
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Krzepkowski, O szubienicy,
skazańcach, mistrzach sprawiedliwości w XVII i XVIII-wiecznym Wągrowcu, [w:]
Wangrovieciana
–
Wągrowieckie
Studia
Muzealne,
tom
I,
Wągrowiec 2013.

więtokradztwo
W 1719 roku przed sądem wągrowieckim stanął kantor kościoła
farnego Grzegorz Woyewodkiewicz. Kantor okazał się być
sprawnym złodziejem. Wielokrotnie dorabiał klucze i rabował
kościelne skarbony oraz schowki, w których mieszczanie
deponowali swoje kosztowności. Kradzieży dokonał w kościele, więc
sędziowie zakwalifikowali przewinienie jako świętokradztwo.
Wprawdzie karą za świętokradztwo było spalenie na stosie, jednak
na prośbę osób duchownych wyrok zamieniono na ścięcie mieczem.
Jednakże tuż przed wykonaniem wyroku egzekucja została
odwołana, ze względu na usilne prośby mieszczan i duchowieństwa.
Kantor musiał złożyć uroczystą przysięgę, w której deklarował
poprawę. W przypadku jakiegokolwiek kolejnego występku, miał
zostać spalony na stosie. Kilka lat później kantor Grzegorz został
zatrzymany w Poznaniu podczas próby sprzedaży kosztowności
skradzionych z wągrowieckiej fary. Woyewodkiewicz ponownie
stanął przed wągrowieckim sądem. Wina kantora nie ulegała
wątpliwości, jednak po raz kolejny wstawiły się za nim „godne

osoby”. Ostatecznie sąd nakazał „aby mu była ręka prawa palona

przez pół kwadransa, po tym aby mieczem był karany”.

zieciobójstwo
Do najsurowiej karanych przestępstw należało dzieciobójstwo.
Wśród spraw odnotowanych w wągrowieckich księgach
kryminalnych zwraca uwagę proces z 1698 roku. Przed sądem
miejskim postawiono wówczas Jadwigę Rosołkównę, młodą
dziewczynę, która doczekała nieślubnego dziecka z jednym
z wągrowieckich mieszczan. Zarówno ciąża, jak i poród pozostały
ukryte. Kilka dni po rozwiązaniu Jadwiga została schwytana nad
brzegiem jeziora, podczas przygotowywania improwizowanego
pochówku. Posądzono ją o utopienie dziecięcia. Zgodnie z przepisami
prawa za dzieciobójstwo groziła okrutna śmierć: utopienie
w zaszytym skórzanym worku wypełnionym „bestiami żarliwymi
i okrutnymi” (np. z pszczołami). Pomimo zastosowania tortur
Jadwiga utrzymywała, że dziecko zmarło krótko po porodzie i nie
zostało przez nią celowo uśmiercone. Sędziowie złagodzili karę i
uznali,
że z uwagi na brak dbałości o godny pochówek dla swojego dziecka,
dziewczyna zostanie ścięta mieczem. Wówczas w jej obronie stanęli
zamożni mieszczanie i osoby duchowne. Pojawił się też niejaki
Tomasz z miasteczka Kazimierza spod Szamotuł, który oznajmił, że
bierze Jadwigę za żonę. W tych okolicznościach uwolniono ją od kary

śmierci, zobowiązując jedynie do „leżenia krzyżem” przed ołtarzem
głównym w kościele farnym przez 12 niedziel oraz zapłacenie
30 grzywien na remont budynku szkolnego.

Taniec śmierci
(drzeworyt Hansa Holbeina młodszego, ok. 1547 r.)

arzędzia męki

Zapisy z procesów toczących się przed sądem wągrowieckim
wymieniają tylko dwa rodzaje katuszy zadawanych złodziejom
przesłuchiwanym przez sąd wągrowiecki. Pierwszym, najczęściej
stosowanym „zabiegiem” były „traktury”, czyli rozciąganie ciała
złoczyńcy. 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 źródłach, było „szrubowanie”, czyli zgniatanie
palców.
Przed egzekucją przestępcę dobywano z ratuszowego więzienia
i niekiedy przywiązywano do pręgierza aby „ode wszystkich ludzi
mógł być widzian” , 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 miasta. Ważnym momentem
mającym miejsce już pod samą szubienicą, było ostatnie
rozliczenie złoczyńcy z Bogiem i sędziami.
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Krzepkowski, O szubienicy,
skazańcach, mistrzach sprawiedliwości w XVII i XVIII-wiecznym Wągrowcu, [w:]
Wangrovieciana – Wągrowieckie Studia Muzealne, tom I, Wągrowiec 2013.

iłat i biskup
Karę chłosty lub wystawienia przestępcy na widok publiczny
wymierzano na rynku, przeważnie przy pręgierzu ustawionym
w pobliżu ratusza. Miejskie pręgierze miały postać pionowego słupa,
często murowanego lub wykonanego z piaskowca, do którego
przytwierdzano skazańca kajdanami. W Wągrowcu pręgierz był
nazywany Piłatem i domyślamy się, że było to nawiązanie
do rzeźbionej postaci kata, być może umieszczonej na jego szczycie.
Chłosta
mogła
być
również
egzekwowana
po przytwierdzeniu skazanego do poziomej belki, czyli „na
przyciesi”. W 1736 roku karano w ten sposób w Wągrowcu Józefa
Harkiewicza. Pomimo wielu popełnionych przestępstw, darowano
mu życie, jednak czekało go wypędzenie z miasta i „sto plag na
przyciesi pod ratuszem”.
Kolejnym urządzeniem służącym do wymierzania kary chłosty był
biskup, czyli gruby pień, na który kładziono skazańca odbierającego
chłostę na pośladki. Chłosta na biskupie odbywała się zazwyczaj
w zamkniętym pomieszczeniu i w przeciwieństwie do kary na
Piłacie, nie była wymierzona publicznie. Bywały jednak odstępstwa
od tej zasady. W 1720 roku doszło w Wągrowcu do tragicznego
wypadku, w którym Jan Jarmuszek nieumyślnie przyczynił się do
śmierci Kazimierza Kępki. Ze względu na okoliczności zdarzenia, Jan
został skazany „jedynie” na pięćdziesiąt plag na biskupie „w pół
rynku”, czyli na środku głównego placu miejskiego.

ierwszy wągrowiecki proces o czary
(1578 rok)
W 1578 r. burmistrz, rajcy i starszyzna wągrowieckich cechów zebrali
się w miejscowym ratuszu, by rozpatrzyć sprawę staruszki Apolonii
Stawinczyny i jej córki. Oskarżenie dotyczyło rzucania zaklęć i innych
praktyk magicznych. Kobiety publicznie wyznały swoje winy
i
skierowały
do
sędziów
prośbę
o okazanie
łaski.
Za wstawiennictwem synów Apolonii oraz przy wsparciu
cechmistrzów, podjęto decyzję o uwolnieniu kobiet. Musiały one
przyrzec wieczny spokój miastu, okolicznym wsiom i ich
mieszkańcom. Sąd zastrzegł, że w przypadku ujawnienia kolejnych
prób zaklinania i rzucania uroków, obie zostaną pozbawione życia.

Sąd nad czarownicami.

Polowanie na czarownice: procesy o czary w latach 1689-1741
Nasilenie procesów o czary prowadzonych przez sąd wągrowiecki
nastąpiło w ostatnich dekadach XVII wieku i trwało ponad pół wieku.
Sąd miejski rozpatrywał sprawy nie tylko w Wągrowcu, ale również
podejmował sesje wyjazdowe do pobliskich miejscowości. W latach
1689-1741 w Wągrowcu odbyło się co najmniej 6 procesów
(łącznie 15 oskarżonych). W okolicznych wsiach przeprowadzono
17 procesów (34 oskarżonych). Spośród 49 oskarżonych co najmniej
36 osób skazano na karę śmierci (spalenie na stosie). Zdecydowana
większość oskarżonych to kobiety (44 osoby, blisko 90%). Znamy też
5 przypadków sądów nad „czarownikami”.
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Moeglich, Procesy o czary przed sądem
miejskim wągrowieckim – chronologia i dynamika zjawiska, [w:] Wangrovieciana –
Wągrowieckie Studia Muzealne, tom III, Wągrowiec 2016.

ielki proces o czary z 1693 roku
Największy w Wągrowcu proces o czary odbywał się
od 15 do 18 czerwca 1693 roku. Oskarżonymi były trzy zamożne
mieszczanki wągrowieckie: Agnieszka Piwkowa, Jadwiga Sławęcka
(wdowa po dawnym burmistrzu) i Konstancja Kicina. Oskarżycielem
był Stanisław Dembicki, dzierżawca dóbr królewskich w Mieścisku.
Dembicki obwiniał kobiety o podpalenie jego dworu,
udział w sabatach i szkody na zdrowiu i dobytku.
Poddane mękom kobiety przyznały się do wszystkich insynuowanych

przestępstw. Centralne miejsce w ich zeznaniach zajmowały obszerne
opisy tajemnych spotkań czarownic na łysej górze. Wchodzący w
skład sądu pisarz miejski skrupulatnie odnotował imiona rzekomych
uczestników tych spotkań. W ten sposób krąg podejrzanych
stopniowo
ulegał
rozszerzeniu,
dając
podstawę
do kontynuowania przesłuchań i procesów w kolejnych latach.
Wszystkie trzy oskarżone zostały spalone na stosie, ustawionym
zapewne w pobliżu szubienicy, przy granicy miasta.
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Moeglich, Procesy o czary przed
sądem miejskim wągrowieckim – chronologia i dynamika zjawiska, [w:]
Wangrovieciana
–
Wągrowieckie
Studia
Muzealne,
tom
III,
Wągrowiec 2016.
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Liczba oskarżonych

Liczba procesów i oskarżonych o czary przed sądem wągrowieckim w latach
1689-1741.

roces o czary w Ochodzy (1695 rok)
W 1695 r. wągrowieccy sędziowie przybyli do sąsiadującej
z miastem wsi Ochodza. Wezwał ich dzierżawca tej miejscowości,
zaniepokojony pomorem zwierząt gospodarczych oraz szerzącymi
się pogłoskami, że zostały one otrute. Przed oblicze sądu
przyprowadzono służącą we dworze nieletnią Kasię, córkę mieszczki
poznańskiej. Dziewczyna opowiedziała o swoim związku z czartem,
który namawiał ją do otrucia zwierząt, a gdy tego nie uczyniła
„…w ten czas mnie pobił, aż mi były podsiniały oczy”. Całą winę
zrzuciła jednak na staruszkę Zofię, rzekomą czarownicę, która kilka
dni wcześniej opuściła Ochodzę. Sędziowie nie mogli pozostawić Kasi
bez kary z uwagi na jej kolejne zeznania, dotyczące spotkań z czartem
i pobytów na Łysej Górze. Wyrok spalenia na stosie,
ze względu na nieletność Kasi, zamieniono na ścięcie mieczem.
Gdy o łaskę dla niej zaapelowali „ludzie stanu szlacheckiego, jako
i
duchownego”,
karę
śmierci
zastąpiono
wygnaniem
ze wsi oraz stu plagami. Oskarżoną przez Kasię staruszkę Zofię
schwytano kilka miesięcy później. W trakcie trzech sesji tortur kobieta
nie uległa perswazjom i nie przyznała się do zarzucanych czynów. W
tych okolicznościach sąd uznał jej niewinność i uwolnił od kary
śmierci, skazując na wieczne wygnanie.

róba wody
Próba wody (tzw. pławienie) miała charakter dowodowy.
Skrępowaną powrozem osobę opuszczano na sznurze na stojącą
wodę i jeśli utrzymywała się na powierzchni, było to oznaką jej winy,
natomiast natychmiastowe zanurzenie „do gruntu” było odczytywane
jako dowód niewinności. Pomimo zakazu synodów kościelnych,
pławienie cieszyło się w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej dużą
popularnością i często było stosowane podczas procesów o czary.

Próba wody, czyli „pławienie czarownicy”
(angielski drzeworyt z 1613 r.)

W maju 1723 r. Fabian Majeski, dzierżawca Lechlina, wezwał sąd
wójtowski wągrowiecki dla rozpatrzenia sprawy Michała Świtały
i jego żony Jadwigi. Po trzech dniach tortur zadecydowano
o przeprowadzeniu dla Jadwigi próby wody. Efekt ordaliów
skomentowano w słowach: „A taż Michałowa, bywszy pławiona
i pływała po wierzchu”. Po zakończeniu dochodzenia sąd ogłosił
wyrok, skazując małżonków na spalenie na stosie.
*
W czerwcu 1738 r. sędziowie z Wągrowca zostali wezwani do wsi
Dziewoklucz, której sołtys uwięził podejrzanego o uprawianie
czarów Grzegorza Dubelstreyna. Oskarżony, chcąc dowieść swojej
niewinności, prosił sędziów o poddanie go próbie wody. Próba
wypadła dla niego niekorzystnie. W aktach procesowych zapisano,
że Grzegorz, choć związany „w kłąb” powrozem, „jako kaczka po
jeziorze pływał”. Trudy związane z przebytą próbą wody sprawiły,
że Grzegorz zmarł po kilku godzinach. W księdze miejskiej
wyjaśniano: „Po tym diabli w kłodzie go zadusili, więc sąd

niniejszy wójtowski wągrowiecki, stosując się do prawa saskiego
magdeburskiego, że i takie cielska, choć po śmierci, na stosie spalić
rozkazuje, dekretem swoim nakazał, aby cielsko jego na stosie
spalone było”.
W opracowaniu wykorzystano artykuł: Marcin Moeglich, Procesy

o czary przed sądem miejskim wągrowieckim – chronologia i dynamika
zjawiska, [w:] Wangrovieciana – Wągrowieckie Studia Muzealne, tom III,
Wągrowiec 2016.

ysa góra
Łysa góra to powszechne określenie miejsc, w których rzekomo
dochodziło do spotkań czarownic z siłami nieczystymi. Pierwsze
wzmianki o miejscu takich spotkań w okolicach Wągrowca wystąpiły
w zeznaniach Agnieszki Piwkowej. Poddana mękom kobieta,
w odpowiedzi na sugestywne pytania przesłuchujących
odpowiedziała, że takie schadzki odbywają pod Wągrowcem, idąc
ku Łaziskom . To samo miejsce wskazała następnie Jadwiga Sławęcka.

Taniec czarownic
(Francesco Maria Guazzo, Compendium Maleficarum, Milan 1608).

Kolejne wzmianki pozwalają na jednoznaczne określenie, że
miejscem odgrywającym pierwszorzędną rolę w geografii
imaginacyjnej ówczesnych mieszkańców, były wzniesienia
usytuowane przy wschodniej granicy miasta, zwane niegdyś „Górami
Łaziskami”, a dziś „Łakiną”.
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