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

(Fragment)  

 

 

rykaliczowie mieszkali w Buku już w pierwszej połowie XVII wieku. Mistrz 

Wojciech Trykalicz był zapisywany od początku prowadzenia najstarszej księgi 

cechu rzeźników bukowskich, tj. od 1641 roku. Zmarł 9 listopada 1644 roku. 

Był wówczas burmistrzem Buku (lub rajcą). Zgon Wojciecha odnotowano we wspo-

mnianej księdze cechu rzeźników
1
. Członkiem cechu rzeźników w tym czasie była 

również wdowa Trykalina, wcześniejsza żona mistrza rzeźnickiego o nieznanym imie-

niu. Po śmierci Wojciecha Trykalicza, suchodzienne opłacały dwie: wdowa Trykalina 

Wojciechowa i Stara Trykalina. Synami Wojciecha Trykały byli Wojciech jr i Adam 

Trykaliczowie (również rzeźnicy) opłacający suchodzienne od 1653 roku. Mistrz Woj-

ciech Trykalicz jr został burmistrzem Buku w roku 1694
2
. Był pierwszą osobą dorosłą 

z tej rodziny, której śmierć odnotowano w księdze zmarłych. Zmarł 29 lipca 1696 roku 

i został pochowany w kościele parafialnym przy ołtarzu piwowarów (munitus in Eccl 

Paroch. buc. ante Altare Braxatoris). 

Adam Trykalicz (syn Wojciecha) wstą-

pił do cechu rzeźnickiego w Palmową Nie-

dzielę roku 1668. Zmarł w wieku około 35 lat 

w II połowie 1681 lub w pierwszych miesią-

cach kolejnego roku. Od 1682 roku w księdze 

cechu rzeźników zapisywano wdowę Annę 

Jadamową Trykaliczową. Ich synem był Jan 

zmarły 20 stycznia 1687 roku. Chłopiec (nie 

podano wieku) został pochowany na cmenta-

rzu bukowskim. Obok załączam kopię aktu 

zgonu.  

Na pierwszej stronie księgi zgonów, jeszcze przed rozpoczęciem chronologicz-

nych zapisów, odnotowano Jana Trykalicza zmarłego przed 1686 rokiem. Synem Jana 

był Franciszek Trykalicz, który został przyjęty do grona mistrzów rzeźnickich 16 mar-

ca 1687 roku
3
. 25 lipca 1690 roku zmarł syn (filius in puertia) rzeźnika Franciszka 

Trykalicza (Famatus, Civis Bucoviensis). Został pochowany w kościele (Sepultus in 

Ecclesiæ). Kolejne dzieci Franciszka Trykalicza zmarły 29 kwietnia 1697 roku i 16 

maja 1698. Ostatnie z wymienionych (nie podano imienia) zostało pochowane w kapli-

                                                           
1
 Famatus A[da]lbertus Trykalicz (Pro)Consul Civitatis Bucoviensis […] eiusdem […] obit 

circa hora secunda nocta. 9 Novembris 1644
 
; APP, księga rzeźników z Buku (1641–1667), s. 

32.  
2
 APP, księga rzeźników z Buku (1666–1744), s. 334.  

3
 APP, księga rzeźników z Buku (1666–1744), s. 138, 158. 
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Akt zgonu Jana  

syna Adama Trykalicza. 
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cy św. Trójcy i Niepokalanego Poczęcia NMP (in fornice Immaculatae Conceptionis 

Beatae Virginis Mariae). 

Z omawianą rodziną łączę księdza Stanisława Trykalskiego służącego jako alta-

rysta w kościele bukowskim co najmniej od 1688 roku
4
. Zmarł 1 grudnia 1696 roku. 

Został pochowany przy wielkim ołtarzu w kościele parafialnym w Buku.  

W pierwszych latach XVIII wieku jedyną rodziną posługującą się nazwiskiem 

Trykalicz, był wspomniany wyżej rzeźnik Franciszek (Famatus, lanio) i jego żona 

Helena. Chrzest ich pierwszego dziecka odbył się 23 kwietnia 1701 roku. Dziewczynce 

nadano imię Katarzyna, a rodzicami chrzestnymi zostali Kacper Ryżycki (prawdopo-

dobnie ksiądz) z Ceradza Kościelnego i Katarzyna Radkowska ze wsi Gaj. Kolejnymi 

dziećmi Franciszka i Heleny Trykaliczów byli: Kazimierz, ochrzczony 26 lutego 1704 

roku i Wawrzyniec ochrzczony 22 lipca 1709 roku. Trykaliczowie mieszkali przez cały 

ten okres w domu przy bukowskim Rynku.  

W kolejnych latach nie odnotowano urodzin dzieci Trykaliczów. Panna Jadwiga 

Trykalicz w maju 1711 roku została matką chrzestną. Z późniejszych zapisów wynika, 

że w II połowie 1711 lub na początku 1712 roku Jadwiga Trykaliczówna wyszła za 

Andrzeja → Pachowicza. Z akt Konsystorza Poznańskiego, do których Pachowicz 

podał oblatę z bukowskich ksiąg wójtowskich (1713), wynika, że jego zmarła żona 

była córką Franciszka i Heleny  Trykaliczów
5
. Jadwiga, żona Andrzeja Pachowicza 

zmarła w marcu 1712 (rok po wygaśnięciu epidemii). Została pochowana przy ołtarzu 

św. Krzyża, podobnie jak wcześniej zmarli członkowie rodziny Pachowiczów.  

Helena Trykalewiczowa została matką chrzestną w styczniu 1718 roku. Sławetna 

(Famata) Regina [sic!] Trykaliczowa zmarła 14 lutego 1732 roku. Została pochowana 

w kaplicy Gostyńskich. Przypuszczam, że chodziło o Helenę, byłą żonę Franciszka 

Trykalicza. Błędy w zapisie imion kobiet zdarzały się nader często. Jest to jednocze-

śnie ostatni zapis nazwiska Trykalicz w księgach metrykalnych parafii bukowskiej.  

 

 
 

                                                           
4
 Acta Causarum Consistorii Posnaniensis 1688-1690, AAP sygn. AC 177, k. 223.  

5
 Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, in-

scriptionum, quietationum, ingrossationum... 1720-1724, AAP sygn. AC 188, k. 195 

(luty, 1724).  
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