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

(Fragment)  

 

 

limeccy do Buku przybyli w latach dwudziestych XVIII wieku. Stanisław 

Klimecki (sławetny) z żoną Marianną z Brachlewiczów w dn. 17 lipca 1728 

roku ochrzcili syna Jakuba Aleksandra. Kolejnymi ich dziećmi byli: Jadwiga 

(*14.10.1730), Marcin (*12.11.1732), Wojciech (*9.04.1735), Regina (*4.08.1738 – 

wyszła za Piotra → Gintera /ślub przed 1763 poza Bukiem/, a w 1794 za Andrzeja → 

Woytkowskiego) i Karol (*3.11.1741). W pierwszym zapisie podano, że Klimeccy byli 

mieszkańcami folwarku bukowskiego, a w kolejnym, że mieszkali na przedmieściu 

zwanym Pułwsią. W następnych podano, że mieszkali w Buku. W 1741 roku Stanisław 

Klimecki z żoną przekazali fundusz na ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP w farze 

bukowskiej fundacji Gostyńskich. Fundusz ten od 1730 roku był w depozycie w 

konsystorzu poznańskim
1
.  

Ks. Jakub Klimecki (ur. 17 VII 1728 w Buku, zm. 4 VI 1794 w Buku) – 

prebendariusz i kapelan kaplicy Gostyńskich w kościele bukowskim. Był również 

altarystą w parafii Dakowy w dekanacie grodziskim. Był pierworodnym synem 

Stanisława i Marianny Klimeckich. Zmarł w Buku w 66 roku życia. Został pochowany 

w klasztorze OO. Franciszkanów w Woźnikach k. Grodziska Wlkp. 

W dn. 4 czerwca 1796 roku wdowiec Wojciech Klimecki ożenił się z panną 

Anną, córką muzyka bukowskiego Wacława → Neymana (*20.12.1768). Wojciech 

miał wówczas 60 lat. Z różnicy wynika, że był synem Stanisława, urodzonym w 1735 

roku. Jeszcze przed ślubem (*28.04.1796) urodziła im się Katarzyna Marianna. Córka 

była dzieckiem nieślubnym, lecz pierwotnie zapisana uwaga o tym fakcie została w 

metryce wykreślona. 27 stycznia 1802 roku ochrzczono Piotra, syn Wojciecha i Anny. 

Wojciech Klimecki mieszkał w domu o numerze 72. Był znaną i poważaną osobą w 

mieście. Anna z Neymanów Klimecka (pauper – biedaczka) zmarła 2 listopada 1839 

roku w Buku. Jej wiek określono na 80 lat (79).  

W bukowskich księgach zaślubionych odnajdujemy cztery zapisy dotyczące 

osób raczej niezwiązanych z wyżej omówioną rodziną. W 1737 roku Walenty, syn 

Melchiora Klimeckiego z Poznania ożenił się z wdową Anną Zaleszczyną z Buku. 

Zmarł w 1737 roku. Wspomniana Anna – już jako wdowa Klimecka – w tym samym 

1737 roku, wyszła za wdowca Jana → Wurche. Paweł Jan, syn Walentego → 

Mórkowskiego z Buku, ożenił się z Rozalią Klimecką (imienia ojca nie zapisano). Ślub 

odbył się poza Bukiem, przed 1769 rokiem. Po śmierci Pawła, wdowa Rozalia 

Murkowska z Klimeckich wyszła za Wiktora Mórkowskiego, młodszego brata 

swojego zmarłego męża (czyli swojego szwagra). Ślubowali 12 maja 1786 roku,  

*  *  * 

                                                           
1
 Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Josephi de Werbno Pawłowski archidiaconi 

Pszczevensis, 1741, AAP sygn. AC 208, k. 150. 
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W drugim półwieczu XVIII wieku rodzinę Klimeckich spotykamy także w 

Sędzinku. W 1775 roku młynarz Bartłomiej Klimecki z żoną Katarzyną ochrzcili syna 

Michała. Dwa lata później także w Sędzinku, urodził im się jeszcze Marcin. Katarzyna 

Klimecka zmarła w 1778 roku. Wdowiec Bartłomiej Klimecki w 1779 roku ożenił się 

z Franciszką, córką Jana Fajerskiego z Opalenicy
2
.  

                                                           
2
 Inni Klimeccy: Ks. Maciej Klimecki prepozyt św. Ducha w Wolsztynie (sierpień 1762). 

Michał Klimecki i Regina, rodz. Marianny (*2.02.1768 Bukowiec).  
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