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Okolice Wągrowca od najdawniejszych czasów zasiedlane były przez ludność 
z różnych kręgów kulturowych. Już najwcześniejsze zapiski zawierają 
informacje o przybyszach z obcych krain. Dobrym przykładem są zakonnicy 
cysterscy sprowadzeni do Łekna z Nadrenii w połowie XII wieku. Wkrótce 
po tym wydarzeniu podjęli oni decyzję o przenosinach siedziby opactwa do 
pobliskiego Wągrowca i rozpoczęli budowę nowego klasztoru. 
Od początku istnienia miasta sąsiadowali w nim ze sobą Polacy (większość 
mieszczan) i Niemcy (cystersi). Z dokumentów miejskich z XVI-XVIII 
wieków wynika, że ludność była dość jednolita pod względem językowym  
i wyznaniowym (szczególnie po przejęciu klasztoru przez polskich mnichów, co 
nastąpiło w połowie XVI stulecia). W różnych okresach sporadycznie przybywały 
do Wągrowca osoby z innych regionów Europy (głównie Niemcy, ale również na 
przykład Szkoci). 
Niemal do końca XVIII wieku Wągrowiec stanowił własność opatów miejscowego 
klasztoru. W tym czasie było to miasto duchowne, w którym prawo zabraniało 
osiedlania się osobom innych wyznań niż katolickie. W ten sposób powstała  
w najbliższym regionie ciekawa sytuacja, gdyż „katolicki Wągrowiec” 
sąsiadował z „protestanckimi Skokami” (był to jeden z największych 
ośrodków wspólnoty wyznaniowej „braci czeskich”) i z ośrodkami, w których 
istniały duże gminy żydowskie, jak Rogoźno, Margonin czy Chodzież. 
Poszczególne grupy ludności kultywowały swoje tradycje, a jednocześnie nie 
zamykały się we własnych środowiskach. Znane są wzmianki o dysputach 
teologicznych prowadzonych pomiędzy cystersami a protestantami, zaś Żydzi 
mogli prowadzić handel na wągrowieckich targach i jarmarkach (musieli jednak 
miasto opuścić przed zachodem słońca).  
Po drugim rozbiorze Wągrowiec znalazł się w granicach państwa 
pruskiego. Wkrótce został odebrany cystersom i przejęty na własność przez 
króla Prus. Anulowano wówczas dawne uchwały miejskie, dając możliwość 
swobodnego osiedlania się osób różnych wyznań. Od końca XVIII wieku liczba 
mieszkańców dynamicznie wzrastała; osiedlały się głównie rodziny żydowskie 
i niemieckie (w przewadze protestanci). Odtąd, aż do kataklizmu drugiej wojny 
światowej, Wągrowiec był miastem wzrastającym na skrzyżowaniu trzech kultur. 
Warto zwrócić uwagę, że  zabytkowa architektura miasta pochodzi  
z tych właśnie czasów (wyjątkiem są obiekty pocysterskie i kościół farny). 
Styl budownictwa typowy dla wągrowieckiego rynku, pobliskich ulic czy też 
„reprezentacyjnej” ulicy Kościuszki, jest materialnym odwzorowaniem „ducha 
czasów” epoki, w której miasto stanowiło kulturowy tygiel. W tych murach  
i miejscach „zamknięte są” historie ich dawnych mieszkańców, które można 
opowiedzieć równie dobrze po polsku, niemiecku, jak i w jidysz. Uczniowie dwóch 
wągrowieckich szkół – I Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec – podjęli próbę „uwolnienia” tych opowieści od brzemienia 
niepamięci.
 

WSPINALNIA STRAŻACKA – wieża widokowa, ul. Powstańców Wlkp.

Jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń, które wpłynęły na kształt krajobrazu 
kulturowego ziemi łekneńsko-wągrowieckiej, było sprowadzenie cystersów. 
Zakonnicy przybyli do Łekna w 1153 roku na zaproszenie 
Zbyluta z rodu Pałuków. Pochodzili  
z klasztoru w Altenbergu pod Kolonią  
i dlatego w późniejszych czasach łekneński 
konwent składał się głównie z mnichów 
pochodzących z tamtych stron. Zbylut 
darował im na początku kościół klasztorny 
nad brzegiem jeziora i kilka okolicznych 
wsi. Jedną z nich było Straszewo nad 
rzeką Wełną. Ponad dwa stulecia później  
w sąsiedztwie tej wsi cystersi założyli 
nowe miasto – Wągrowiec. Wkrótce 
przenieśli tutaj swoją siedzibę i zbudowali 
nowy klasztor.
Mieszkańcy miasta od początku  
w większości byli polskojęzyczni, 
a z niemieckimi zakonnikami porozumiewano 
się głównie po łacinie. Nie można też wątpić, 
że wielu mieszczan, dzięki edukacyjnej 

działalności klasztoru, posiadło umiejętność posługiwania się niemczyzną. 
Podobnie zakonnicy, spędzając wiele lat w Wągrowcu, mogli nieźle władać 
miejscowym narzeczem. Korzyści były obopólne. Warto wspomnieć, że 
Kolonia – rodzinne miasto zakonników – należała do największych ośrodków 
handlowych ówczesnej Europy. Zapewne niejeden wągrowczanin mógł dzięki 
temu odwiedzić nadreńską metropolię.
W księgach miejskich Wągrowca z czasów dawnej Rzeczypospolitej napotykamy 
szereg drobnych wzmianek o niemieckich mieszkańcach miasta. Byli to jednak 
nieliczni osadnicy, którzy dość prędko ulegali polonizacji. W dodatku od połowy 
XVI wieku klasztor został opuszczony przez kolończyków, a ich miejsce zajęli 
polscy cystersi. W ten sposób związki z Nadrenią rozluźniły się. 
Ludność niemiecka zaczęła w znaczniejszej ilości napływać do Wągrowca 
dopiero w XIX wieku, gdy po rozbiorach Polski i wojnach napoleońskich miasto 
na dobre znalazło się w granicach Prus. Przykładowo w 1816 roku Niemcy 
stanowili około 10% ludności miasta, dwadzieścia lat później blisko 18%, 
a w drugiej połowie stulecia ponad 20%. W okresie międzywojennym około 
10% mieszkańców było narodowości niemieckiej.

LAPIDARIUM – na terenie cmentarza ewangelickiego,  
                         ul. Gnieźnieńska

Niemieccy mieszkańcy Wągrowca posiadali także swoją nekropolię, która 
przylegała do katolickiego cmentarza farnego. W 2001 roku na tym terenie 
odbył się workcamp, który miał na celu uporządkowanie grobów 
niemieckich. Uczestniczyła w nim młodzież z różnych krajów – z Polski, 
Niemiec oraz Rosji. Nagrobki umieszczono w jednym miejscu, układając 
z nich krzyż, a na środku posadzono platan. W 2011 roku, podczas prac 
archeologicznych poprzedzających budowę w jej sąsiedztwie parkingu, 
odkryto groby żołnierzy niemieckich i cywilnych ofiar drugiej 
wojny światowej. Liczne ślady interwencji chirurgicznych, jak chociażby 
trepanacje czaszek, czy też amputacje kończyn wskazują na to, że żołnierze 
zmarli w wągrowieckim szpitalu wojskowym. Odkryto również trzy groby 
zbiorowe. W jednym z nich pochowano cywilne ofiary eksodusu ludności 
niemieckiej z końcowej fazy drugiej wojny światowej. Ciała ofiar cywilnych 
zostały pochowane na lapidarium, natomiast szczątki żołnierzy zostały 
przewiezione do Poznania, gdzie spoczywają w mogile na cmentarzu 
Miłostowo.

SIEDZIBA PRZEDWOJENNEGO RATUSZA – ul. Gnieźnieńska

W chwili rozpoczęcia drugiej wojny światowej, z uwagi na bliskość granicy, 
Wągrowiec od razu znalazł się na „pierwszej linii frontu”. 1 września 
1939 roku samoloty Luftwaffe przeprowadziły pierwsze bombardowanie. 
Następnego dnia bomby spadły na budynek ratusza znajdujący się przy ulicy 
Gnieźnieńskiej; w wyniku nalotu zginął burmistrz Szymon Wachowiak 
oraz pięciu innych pracowników magistratu. 6 września do Wągrowca wkroczyli 
żołnierze Wehrmachtu. Miasto wcielono do III Rzeszy. Jeszcze we wrześniu 
1939 przemianowano je na Wongrowitz, a w 1942 roku – na Eichenbrück 
(Dębowy Most). Polaków poddano represjom – rozstrzeliwano, aresztowano, 
wysiedlano do Generalnego Gubernatorstwa. Mimo to rozwijała się konspiracja, 
w której znaczny był udział przedwojennego harcerstwa (Szare Szeregi  
i Armia Krajowa); prowadzono tajne nauczanie.

Nazyfikację miasta popierało 
wielu miejscowych Niemców. 
Szczególnie negatywną 
rolę odegrał pisarz Erhard 
Wittek (urodzony 3 grudnia 
1898 roku w Wągrowcu), 
którego działania na tym 
polu docenił sam Arthur 
Greiser, namiestnik Kraju 
Warty, przyznając mu w 1942 
roku – z okazji „Dnia Wolności” 
– Nagrodę imienia 
Clausewitza i nazywając 

jego imieniem miejską bibliotekę. Wcześniej, przed wybuchem wojny, Wittek 
(członek NSDAP) zdobył w Niemczech wielką popularność, publikując – pod 
pseudonimem Fritz Steuben – cykl powieści przygodowych dla młodzieży o 
indiańskim wodzu Tecumsehu.

KRÓLEWSKIE GIMNAZJUM KLASYCZNE  
(obecne I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) – ul. Klasztorna 17

W połowie XIX wieku w Wągrowcu istniała wyższa szkoła dla chłopców; 
jej ukończenie nie uprawniało jednak do wstępu na studia. Jako że miasto 
w tym czasie bardzo szybko rozwijało się pod względem demograficznym, 
władze podjęły starania o utworzenie szkoły średniej „z prawdziwego 
zdarzenia”. Decyzja zapadła 18 sierpnia 1869 roku, a już 6 maja 1872 roku 
nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Początkowo – zanim wybudowano okazały 
główny gmach, salę gimnastyczną i willę dyrektorską – lekcje odbywały się  
w sąsiednich zabudowaniach klasztoru pocysterskiego. Przenosiny do nowego 
budynku Królewskiego Gimnazjum Klasycznego nastąpiły w 1878 
roku. Do wybuchu drugiej wojny światowej szkoła  parokrotnie zmieniała 
nazwę oraz mogła poszczycić się wieloma wybitnymi nauczycielami, uczniami  
i absolwentami. Byli wśród nich zarówno Niemcy (Heinrich Hockenbeck, 
Carl Hermann Busse, Georg Busse), Polacy (Stanisław Przybyszewski, 
Władysław Rabski, Napoleon Rutkowski, Stanisław Łęgowski, Jan 

Spychalski), jak i Żydzi (Ludwig 
Chodziesner, Ephraim Pinczower, 
Heinrich i Bruno Becherowie, 
Salomon Rothmann).

Heinrich Hockenbeck (1842-1905) 
pochodził z obszaru dzisiejszej Nadrenii 
– Północnej Westfalii. Ukończył studia 
historyczne, brał udział w wojnie 
francusko-pruskiej; w 1873 roku 
trafił – jako nauczyciel gimnazjalny 
– do Wągrowca. Był założycielem  
i kierownikiem wągrowieckiej 
sekcji poznańskiego Towarzystwa 
Historycznego; zajmował się historią 
Łekna i Wągrowca, szczególnie 

interesowali go cystersi. Prowadził badania archeologiczne  
w okolicach miasta, które swymi rysunkami dokumentował uczeń Hockenbecka, 
Stanisław Przybyszewski. Opuścił Wągrowiec w 1893 roku, by wrócić w 
rodzinne strony. Jego publikacje – „Przyczynek do historii klasztoru i miasta 
Wągrowiec” oraz poświęcone parafii farnej, napisane wspólnie z księdzem 
Ciesielskim „Wiadomości historyczno-statystyczne o parafii katolickiej 
w Wągrowcu” – są ważnymi źródłami wiedzy o historii miasta w XIX wieku.

Uczniem Hockenbecka był Carl Hermann Busse (1872-1918). Do Wągrowca 
przybył jako dziesięciolatek, wraz  
z rodzicami (ojciec otrzymał pracę  
w miejscowym sądzie) i dwoma braćmi. Po 
śmierci rodziców przeniósł się do Berlina, 
gdzie pozostał aż do śmierci. Karierę 
literacką rozpoczął w 1892 roku; 
opublikował kilka tomików wierszy, ale 
najwartościowsze dla nas są oparte na 
wątkach autobiograficznych powieści 
oraz nowele, w których opisywał relacje 
polsko-niemieckie w Wielkopolsce, 
również w Wągrowcu („Gimnazjum  
w Łęgowie”, „Uczniowie z Połajewa”, 
„Iga”). Jako krytyk stał się odkrywcą 
i pierwszym propagatorem talentu 
Hermanna Hessego. Warto dodać, 
że pisarzem został także młodszy brat 
Carla, Georg Busse (posługujący się 
przydomkiem Palma).

KLASZTOR PAULIŃSKI (dawniej cysterski) – ul. Klasztorna

Translokacja klasztoru z Łekna do Wągrowca trwała około stu lat; ostatecznie 
zakończyła ją konsekracja ołtarza głównego w nowym kościele przyklasztornym, 
co miało miejsce w 1493 roku. Sześćdziesiąt lat później nastąpiła zasadnicza 
zmiana – zakonników niemieckich odesłano do ojczyzny, a zastąpili ich Polacy. 
W XVII i XVIII wieku miasto często nawiedzane było przez klęski żywiołowe;  
w 1747 roku niemal doszczętnie spłonął klasztor, którego odbudowa trwała 
pół wieku. Po drugim rozbiorze Polski władze pruskie przejęły majątek cystersów, 
a w 1835 roku zmusiły ich do opuszczenia miasta. W dawnym klasztorze, 
do czasu wzniesienia osobnych budynków, usytuowano sąd powiatowy  
i więzienie, a nawet przez kilka lat Królewskie Gimnazjum Klasyczne. Obecnie 
opiekę nad kościołem sprawują ojcowie paulini.

Ze znajdującym się w budynku klasztornym sądem wiąże się historia 
Friedricha Wilhelma Voigta (1849-1922), bardziej znanego 
jako „Kapitan z Köpenick” – legendarnego hochsztaplera, oszusta  

i złodzieja. Swój przydomek 
zawdzięczał słynnej akcji  
z 1906 roku, dzięki której 
przeszedł do historii, stając 
się bohaterem wielu książek 
i filmów. Wcielając się  
w oficera armii niemieckiej, 
dokonał „przejęcia” ratusza  
w Köpenick pod 
Berlinem, gdzie ukradł 
miejskie pieniądze. 
Szesnaście lat wcześniej 
próbował obrabować 
kasę sądu w Wągrowcu, 
ale złapano go na gorącym 
uczynku. Skazany na 

piętnaście lat więzienia, 
wyrok odsiedział w Rawiczu. Po wyjściu na wolność zaplanował „skok”, który 
uczynił go sławnym w całym świecie. Pisały o nim nawet gazety amerykańskie, 
przypominając przy okazji epizod wągrowiecki w złodziejskim życiu Voigta.

KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI – ul. Cysterska

Po wcieleniu Wągrowca do Królestwa Prus, co nastąpiło 
po drugim rozbiorze Polski, szybko zaczęła rosnąć 
w mieście liczba ludności niemieckiej. Z tego też 
powodu zapadła decyzja o budowie dla niej kościoła 
protestanckiego (ewangelickiego); wzniesiono go 
– w stylu późnoklasycystycznym – w latach 1835-
1837; w 1895 roku został on jeszcze rozbudowany. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
przekazano go Kościołowi rzymskokatolickiemu 
jako rekompensatę za zniszczony przez Niemców 
w ostatnich dniach okupacji kościół poklasztorny. 
We wnętrzu znajdują się rzeźby wykonane przez 
Ignacego Boruckiego, nauczyciela plastyki  
w miejscowych szkołach średnich. Obecnie 
patronami kościoła są święci Apostołowie Piotr 
i Paweł. W XIX wieku naprzeciwko świątyni, na 
skwerze przy dawnej siedzibie niemieckich władz 
powiatowych, znajdował się pomnik cesarza 
Wilhelma I Hohenzollerna, który zrzucony 
został z cokołu po wybuchu powstania wielkopolskiego pod koniec 
1918 roku. Obok kościoła natomiast, w dzisiejszym budynku urzędu Gminy 
Wągrowiec, mieściła się szkoła ewangelicka.  

W latach 90. XX wieku na tyłach kościoła odnaleziono masową mogiłę Niemców 
prawdopodobnie zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej zimą 1945 
roku. W kwietniu 1998 roku przeprowadzono w tym miejscu ekshumację. 

Odnaleziono szczątki 99 
osób, w tym dziewięciu 
kobiet i jednego dziecka. 
Ostatecznie po zakończeniu 
prac ekshumacyjnych wszystkie 
szczątki spoczęły na 
niemieckim cmentarzu 
wojennym w Nadolicach 
Wielkich pod Wrocławiem.

KATOLICKA SZKOŁA POWSZECHNA  
(obecne GIMNAZJUM NR 1 GMINY WĄGROWIEC) – ul. Kolejowa

W latach 1890-1893 przy głównej ulicy miasta, w sąsiedztwie dworca 
kolejowego, wzniesiono dwa położone obok siebie budynki z przeznaczeniem 
pod Szkołę Powszechną. W większym uczyły się dzieci wyznania 
katolickiego, a w mniejszym (do 1905 roku) ewangelickiego. W 1906 roku 
w szkole miał miejsce strajk spowodowany zakazem używania na jej terenie 
mowy polskiej; zabroniono również nauczania religii i innych przedmiotów  
w języku ojczystym. Dzieci, które przystąpiły do strajku, polegającego na 
odmowie posługiwania się językiem niemieckim, były zamykane w „areszcie” 
– najpierw na dwie, a następnie 
siedem godzin dziennie. 
Pod wpływem represji część  
z nich załamała się psychicznie.  
W niepodległej już Polsce, w 1934 
roku, szkoła ponownie została 
podzielona: budynek piętrowy 
przeznaczono dla chłopców,  
a parterowy – dla dziewcząt. 
W czasie okupacji niemieckiej, 
od 1941 roku, mieściła się tutaj 
szkoła rolnicza dla dzieci 
niemieckich. Pod koniec 
wojny Niemcy zorganizowali  
w niej natomiast szpital 
wojskowy. Obecnie w placówce mieści się Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec 
imienia Marii Konopnickiej.  

RYNEK 

30 października 1912 roku urodził się w Wągrowcu Martin Kochmann  
– komunista, bohater antynazistowskiego ruchu oporu. Wcześnie opuścił miasto; 
będąc nastolatkiem, znalazł się w Berlinie, gdzie pracował jako robotnik. Po 
wybuchu wojny, wraz ze swoją pochodzącą z Rzeszowa żoną, Salą, przystąpił do 
konspiracyjnej grupy Herberta Israela Bauma. Jej członkowie zostali aresztowani 
przez Gestapo i skazani na śmierć: Salę zgilotynowano w berlińskim więzieniu 
Plötzensee 18 sierpnia 1942 roku, Martina – 8 września następnego 
roku. Dzisiaj ich groby znajdują się na cmentarzu żydowskim w Berlinie-
Weißensee. Ich nazwiska umieszczone zostały także na umiejscowionym tam 
pamiątkowym monumencie. 

Z wągrowieckim Rynkiem wiąże się także historia słynnego, zakończonego 
dramatem romansu pisarza Stanisława Przybyszewskiego (w tamtym czasie 
ucznia Królewskiego Gimnazjum Klasycznego) z córką mieszkającego  
w tym miejscu żydowskiego kupca Józefa Foerdera, Martą. Po śmierci ojca  
w październiku 1890 roku Marta wraz z matką i rodzeństwem przeprowadziła 
się do Berlina, gdzie już od ponad roku mieszkał i studiował jej ukochany. Nigdy 
nie została jego żoną, choć urodziła mu troje dzieci; zmarła tragicznie 9 czerwca 
1896 roku, będąc w kolejnej ciąży. Przybyszewski został wybitnym pisarzem 
epoki modernizmu, współtwórcą Młodej Polski. Wiele ze swych dzieł napisał 
w języku niemieckim, do najwybitniejszych zaliczyć należy: powieść „Dzieci 
szatana”, trylogię „Homo sapiens”, esej „Synagoga szatana” oraz tomiki 
poezji „Totenmesse”, „Vigilien” i „Am Meer”. 
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