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RODOWODY MIESZCZAN BUKOWSKICH 
WSTĘP DO GENEALOGII BUKOWIAN (XVI–XIX WIEK)  

(Fragment)  

 

 

ostyńscy mieszkali w Buku co najmniej od XVI wieku. W zapisach najstarszej bukowskiej 

księgi miejskiej z lat 1589-1594, wdowa Gostyńska była właścicielką domu stojącego przy 

Rynku, ogrodu „nad Przekopem” oraz opłacała czynsz „z ról”. W 1594 roku oprócz 

Gostyńskiej, czynsz „z ról” odprowadzał mężczyzna o tym samym nazwisku (bez imienia)
1
. 

Informacje te uzupełnia poznańska księga grodzka. Z jej zapisów wynika, że zmarłym mężem 

Gostyńskiej był Andrzej, a ich synem Piotr
2
. Piotr Gostyński (czy ten sam?) mieszkał później w 

Poznaniu. W 1634 roku podpisał dokumenty znajdujące się w aktach miejskich
3,4

,
 

a w 1638 

odnotowany jako mieszczanin poznański
5
.  

Można domniemywać, że drugim synem Andrzeja 

Gostyńskiego był Jakub. Ten ożenił się w Buku z Jadwigą 

Pinakówną
6
. Dzięki ich staraniom przy południowej ścianie 

kościoła parafialnego w Buku, powstała kaplica nazywana 

później ich nazwiskiem
7
. Niedługo po jej wzniesieniu 4 

kwietnia 1629 roku ufundowali i uposażyli znajdujący się w 

kaplicy ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP
8
. Obok 

przedstawiam reprodukcję aktu fundacyjnego, a w aneksach do 

książki jego treść, po przełożeniu na j. polski. Z dokumentu 

wynika, że synem fundatorów był Jan Gostyński, w dniu 

spisania aktu sławetny – więc bez wątpienia dorosły. 

Fundatorzy otrzymali przywilej obsadzania opiekuna ołtarza, który zwyczajem innych altarystów, w 

procesjach i okadzaniach będzie uczestniczyć, a przy ołtarzu będzie katechetą. Po śmierci fundatorów 

przywilej ów przysługiwał ich następcom, a którzy przedstawią – ilekroć zdarzy się wakat tego 

beneficjum. 

Przez prawie 180 lat kaplica pozostawała trwałym śladem obecności rodziny Gostyńskich w 

Buku. W osiemnastym stuleciu chowano w niej co znamienitszych obywateli bukowskich, a także ich 

dzieci. Runęła wraz z kościołem w 1806 roku.  

W księdze cechu rzeźników bukowskich znajdujemy informacje o kilku Gostyńskich będących 

członkami bractwa. Piotr Gostyński był uczniem fachu rzeźnickiego w 1644. W kolejnych latach nie 

był wymieniany. Wawrzyniec Gostyński w 1656 roku uczył się rzemiosła rzeźnickiego u mistrza 

Wojciecha Pniewity. Został przyjęty do cechu w 1658 roku
9
. Od 1659 roku suchodzienne opłacał 

Młodzieniec Jan Gostyński. Przypuszczam, że zgodnie z ówczesnym zwyczajem prowadził jatkę po 
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swoim zmarłym ojcu. W 1666 roku został wpisany do grona młodszych mistrzów. W kolejnych latach 

nie był wymieniany.  

Kacper Gostyński uczył się rzemiosła u Sebastiana Komorka. Został wyzwolony 29 stycznia 

1760 roku: Die 29 Januarij P. Sebastian Komorek Kacpra Gostyńskiego wolnym czyni od uczenia. 

Został przyjęty do cechu 26 stycznia 1666 roku (tego dnia wstępne oddał)
10

. Przypuszczam, że urodził 

się około 1640–45 roku. Zmarł w 1677 roku. W zapisach suchodziennego z 1678 roku wymieniono 

wdowę Kacprową Gostyńską. Synem Kacpra był Jan, który w 1683 prowadził zakład (jatkę) rzeźniczą 

odziedziczoną po swoim ojcu. Młodzieniec Jan Gostyński (adolescens Joannes), syn nieżyjącego już 

wówczas Kacpra, zmarł 10 lipca 1694 roku. Został pochowany w kościele św. Wojciecha (in Ecclesia 

S. Adalberti)
11

. Jego ojciec został wymieniony na pierwszej stronie księgi zmarłych, w gronie osób 

pochowanych przed 1686 rokiem.  

Także Łukasz Gostyński wstąpił do cechu rzeźników bukowskich. Protokół z przyjęcia jest 

datowany na 11 kwietnia 1677 roku. Wynika z niego, że Łukasz uczył się rzemiosła poza Bukiem. 

Odnotowano bowiem, że przedłożył cechowi …list od uczenia albo dobrego zachowania. Przyjmuję, 

że Łukasz Gostyński urodził się około 1655 roku.  

Łukasz (Lucas) i Wawrzyniec (Laurentius) Gostyńscy zostali wymienieni na pierwszej stronie 

księgi zmarłych, w gronie osób pochowanych przed rozpoczęciem chronologicznych zapisów. Z 

zapisów księgi cechowej wynika, że Wawrzyniec Gostyński zmarł przed 1682 rokiem, a jego synem 

był małoletni wówczas Andrzej syn i Dziedzic dobr oyczystych. To samo imię miał syn Łukasza 

Gostyńskiego (mistrzewicz), opłacający suchodzienne w roku 1688. Znajdujemy go również w księdze 

zaślubionych. Andrzej Gostyński syn Łukasza ożenił się z Katarzyną córką bukowskiego szewca Jana 

→ Rybickiego. Ślub odbył się w lutym 1709 roku. Świadkami byli burmistrz Grzegorz Dzierzbon(-

ski) i rzeźnik Jan Czochran. Parze młodej pobłogosławił ks. Kazimierz Gostyński. Przypuszczam, że 

ślub odbył się w 1708 roku i został dopisany do księgi prowadzonej od 1709
12

. Małżonkowie 

mieszkali przedmieściu Buku zwanym Pułwsią. W pierwszych dniach maja 1709 roku (6 ?) ochrzcili 

syna Stanisława. Ojcem chrzestnym chłopca został organista bukowski Andrzej Zaworski, a matką 

wdowa Zofia Łomowska.  

Ks. Sebastian Gostyński prepozyt kościoła św. Wojciecha w Buku (Adm[oru] R[evere]ndus 

D[omi]nus Sebastianus Gostyński Praepositus Sancti Adalberti) zmarł 26 października 1708 roku w 

Buku. Został pochowany w kościele św. Wojciecha (in Ecclesia ejusem Sancti)
13

.  

Już w czasie epidemii dżumy szalejącej w latach 1709-1711 zmarł kolejny ksiądz z omawianej 

rodziny. Był nim ks. Kazimierz Gostyński, altarysta ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP 

(Capel[lanus] Immaculatae Conceptionis B[eatae] V[irginis] M[ariae]). Służył w parafii bukowskiej 

od co najmniej 1688 roku
14

. Jeszcze w lipcu 1709 roku był ojcem chrzestnym. Można przyjąć, że 

urodził się około1660 roku. Czy był synem Wawrzyńca ? 

Z przedstawionych wyżej informacji wynika, że w drugiej połowie XVII wieku rodzina 

Gostyńskich w Buku była stosunkowo liczna. Przypuszczam, że opuścili miasto przed wybuchem 

epidemii dżumy. Z akt konsystorza poznańskiego, w których znajdujemy dokumenty przeniesione z 

ksiąą miejskich Buku, wynika, że siostrą ks. Kaźmierza Gostyńskiego była Małgorzata (żona Andrzeja 

Lassockiego ?), zamieszkała w Skwierzynie
15

. W metrykach bukowskich znajduje się akt zgonu 

sławetnego Kazimierza Bracholewicza (Famatus), urodzonego z matki z domu Gostyńskiej (ex matre 

Gostinska procretus), obywatela (obywatelki?) Międzychodu, a wcześniej Buku (Civis 

Miedzychodzensis et Bucoviensis Seniculus). Zmarł w styczniu 1737 roku. Pochowany został w 
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kaplicy Gostyńskich (in depositorio Gostiniano). Nietypowe nazwisko zmarłego wiążę z Marianną z 

Brach[o]lewiczów, żoną Stanisława → Klimeckiego. W drugiej połowie XVIII wieku ich syn ks. 

Jakub Klimecki (1728-1794) był kapelanem kaplicy Gostyńskich w kościele bukowskim.  

Poniżej przedstawiam schemat będący zbiorem informacji mogących pomóc przy budowie 

przyszłego drzewa genealogicznego Gostyńskich z Buku. Brak dostępnych źródeł uniemożliwia mi 

obecnie powiązanie poszczególnych osób.  
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