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 Wiek XVI w Gostyniu nie zosta  dot d 
opisany. Regionali ci okresu mi dzywojenne-
go mieli spory zasób dokumentów- wówczas 
jeszcze nie przeanalizowanych dok adnie 
zapisków ksi g parafialnych czy miejskich. 
Niestety, wi kszo  z nich w czasie wojny 
zagin a. Szukaj c informacji historycznych, 
trafiamy jednak cz sto na szereg oderwanych 
faktów z czasów barwnego XVI wieku. 

W a ciciele: Opali scy 
i Gosty scy
 Gosty  by  od chwili za o enia miastem 
prywatnym. Pocz tkowo nale a  do Przed-
pe kowiców, pó niej (od 1393) przeszed  
w r ce rodu Wezenborgów. W1444 r. miasto 
przy czono do maj tku Macieja Borka herbu 
Gryzima, który od tego momentu zaczyna 
pisa  si  Gosty ski. W 1493 roku Maciej 
Borek sprzeda  Piotrowi III Opali skiemu 1/4 
dóbr Gosty , która przypad a mu po mierci 
brata Macieja za 200 florenów, a w 1496 
ponownie za 400 florenów i 1 kop  groszy. 
Prawdopodobnie, by o to podniesienie za-
stawu, szczególnie e trzy lata pó niej Piotr 
Opali ski wykupi  od Dobies awa z Kociug 
3 ca e oraz czwarte cz ci siedmiu innych 
wsi nale cych do dóbr Gosty . W sumie 
ziemie, które w latach 1493-96 pozyska  
Piotr Opali ski obejmowa y czwart  cz  
miasta, wsie Rusinowo, miechowo i Woj-
nowice oraz czwart  cz  wsi Bodzewo, 
Brzezie, Czachorowo, Czajkowo, Dusina, 
Podrzecze i Po egowo. Opali ski jednak ju  
w 1503 roku odst pi  swoj  cz  Gostynia 
Jaros awowi D u y skiemu. 

Dobra gosty skie
 Kolejna informacja dotycz ca miasta po-
jawia si  w dokumentach z dat  1509 roku. 
ukasz II Górka, dzia aj c w imieniu syna 

Andrzeja wykupi  wówczas czwart  cz  
miasta od córek Miko aja Borka z Osiecznej, 
Ma gorzaty i Barbary. W sk ad dóbr Gosty  
wchodzi o wówczas miasto, zamek oraz 14 
wsi (Bodzewo, Brzezie, Czajkowo, Czacho-
rowo, Czerwony Ko ció , Daleszyn, Drobnin, 
Dusina, Garzyn, Krzemieniewo, Podrzecze, 
Po egowo, Rusinowo i wierczyna). W a ci-
ciele ¾ dóbr, Maciej i Jan Borka Gosty scy 
nie uznali jednak tej transakcji za prawo-
mocn  i w kolejnych latach toczy  si  spór 
pomi dzy nimi a Andrzejem Górk . W 1512 
roku komisja arbitra owa pod przewodnic-

twem wojewody pozna skiego Miko aja 
Lubra skiego wydzieli a 1/4 miasta 

oraz 52 rodzin mieszcza skich 

dla Andrzeja Górki. Decyzja ta jednak nie 
wesz a w ycie. Dopiero rok pó niej dosz o 
pomi dzy stronami do dok adnych ustale . 
Wydzielono o dwie rodziny wi cej dla rodzi-
ny Górków ni  wcze niej. Ustalono równie  
zasady wyboru w adz miejskich: spo ród 
czterech rajców Górkowie wyznaczali jedne-
go, a Gosty scy trzech. Podobnie w a ciciele 
wi kszo ci miasta mieli mo liwo  wska-
zywania burmistrza przez kolejne trzy lata, 
a w kolejnym Górkowie. Ustalono równie , 
e w a ciciele jednaj czwartej miasta maj  

prawo pobudowa  nowy m yn, a z cz ci 
starego otrzymuj  sp at  w wysoko ci pi ciu 
grzywien. Porozumienie nie by o jednak do 
ko ca respektowane, poniewa  ju  w 1519 
roku Andrzej Górka procesowa  si  z Ma-
ciejem Gosty skim o uwi zienie swojego 
poddanego, mieszczanina gosty skiego Ste-
fana Kortysza. Rok pó niej sytuacja zmusi a 
Górków do odsprzedania swojej cz ci miasta 
Janowi Borkowi Gosty skiemu.

Gosty ski rycerz 
jerozolimski
 W a ciciele miasta nie nale eli do po-
staci tuzinkowych. Wyró niali si  zarówno 
aktywno ci  polityczn , jak i pewnym awan-
turnictwem. W aktach z ko ca XV wieku 
znajduje si  mnóstwo spraw przed s dem 
biskupim dotycz cych rozbojów, porywania 
kobiet, najazdów na s siednie miasteczka 

i posiad o ci Miko aja Borka Gosty skiego 
i jego brata. Po lubie z Katarzyn  Czarn-
kowsk , córk  wojewody kaliskiego prawdo-
podobnie troch  si  uspokoi . Jako kasztelan 
remski reprezentowa  szlacht  wielkopolsk  

w poselstwie do króla Aleksandra w 1503 
roku, a dwa lata pó niej wyst pi  na sejmie 
w Radomiu. Pod koniec ycia Maciej Bo-
rek Gosty ski zwróci  si  w kierunku Boga, 

w 1511 roku przedstawi  przed biskupem 
pozna skim wiadków cudów na wi tej 
Górze i wystara  si  od biskupa Lubra skiego 
o zgod  na budow  w tym miejscu kaplicz-
ki. Jego brat, Jan Borek Gosty ski równie  
nale a  do nietuzinkowych postaci. Mimo e 
tytu owa  siebie mianem rycerz jerozolimski 
(prawdopodobnie by  kawalerem zakonu 
bo ogrobowców w Miechowie), mia  spo-
ro spraw przeciwko opatowi lubi skiemu, 
o czym szerzej w dalszej cz ci. Jego on  
by a Katarzyna Krotowska, z któr  mia  sy-
nów Jana (o eniony z Ann  ze Zborowskich) 
i Miko aja ( ona - Ma gorzata Jaszowska). 
Pierwszy rezydowa  w zamku w Gostyniu, 
a drugi w Szamotu ach.

Wygl d miasta
 Na pocz tku XVI wieku miasto liczy-
o 213 rodzin i posiada o w asny m yn. 
Przyjmuj c wska nik 5 osób jako rodzin  
(powszechnie posiadano wi cej dzieci, lecz 
du o wi ksza by a miertelno ) mo na 
przyj , e liczba wynosi a ponad 1000 
mieszka ców. Podczas kolejnego spisu prze-
prowadzonego w 1528 roku, wykazano ist-
nienie w mie cie 149 budynków, co mo e 
wskazywa  na sytuacj  zamieszkiwania 
pod jednym dachem dwóch rodzin. Miasto 
dzieli o si  na trzy cz ci: rynek i przyleg e 
ulice, Wi ksze Przedmie cie (w kierunku 
Poznania) oraz Mniejsze Przedmie cie (ku 

G ogówku). W ród mieszczan by o mi dzy 
innymi 15 sukienników ale tylko 7 krawców. 
Wed ug danych z 1581 roku ogólnie dzia a o 
wówczas w mie cie 90 rzemie lników (w tym 
12 m ynarzy), siedmiu kramarzy (kupców), 
szynkarzy i jeden praso a (sprzedawca soli). 
W po owie XVI wieku w Gostyniu by o siedem 
wiatraków, w tym jeden �szpitalny�. W 1561 
roku przeprowadzono kolejny podzia  miasta 

pomi dzy Miko aja Gosty skiego, a synów 
jego zmar ego brata Jana: Jana i Marcina.

Burmistrz i wójt 
w jednym mie cie
 Jednocze nie podzielono te  kompetencje 
w kwestii stanowienia w adzy samorz dowej: 
jeden z w a cicieli zatwierdza  burmistrza 
i dwóch radnych, a drugi zatwierdza  wójta 
i awników, by po roku kompetencje odwróci . 
Wójt (najcz ciej najbogatszy mieszczanin) 
wydawa  wyroki, jako przewodnicz cy awy, 
czyli s du miejskiego, natomiast burmistrz 
sprawowa  funkcj  w adzy wykonawczej oraz 
sprawowanie nadzoru na wyszynkiem alkoho-
lu, bezpiecze stwem mieszka ców, kontrol  
miar, wag i cen. Burmistrz i rajcy miejscy 
odpowiedzialni byli równie  za bud et mia-
sta, a tak e pobieranie podatków. Z czasem 
ros a rola burmistrza kosztem uprawnie  
wójta. W XVI wieku pojawiaj  si  równie  
wykszta cone piecz cie z herbami Gostynia: 
radziecka z napisem S. CONSVLUM CIVITA-
TIS GOSTINENSIS i awnicza S. SCABINO-
RUM CIVITAS GOSTINESIS z 1585 roku. 

Gosty skie castrum 
suam fortalicjum
 W dokumentach dotycz cych podzia u 
miasta pomi dzy dwóch dziedziców, cz sto 
pojawia si  poj cie zamek. Góra Zamko-
wa powsta a jako dzie o sztuczne, usypane 
dzie em r k ludzkich. Dzi ki ostatnim wy-
kopaliskom na Górze Zamkowej uda o si  
ustali , e w XIII i XIV wieku istnia a w tym 
miejscu zabudowa drewniana, prawdopo-
dobnie wysoka, 10 metrowa wie a z przy-
leg ymi zabudowaniami. Wydaje si , e by a 
to wyj tkowa budowla z uwagi na fakt, e 
w przeciwie stwie do innych tego typu ele-
mentów mieszkalno-obronnych, posiada a 
znacz ce fundamenty. Niestety, nie uda o si  
trafi  na pozosta o ci budynków widocznych 
na obrazie wi togórskim datowanym na po-
ow  XVI wieku. Odkryto ruiny fundamentów 
si gaj ce prawdopodobnie XVIII wieku, ale 
adna z odkopanych konstrukcji nie mo e 

by  czona z wyst puj cymi w ród ach 
wzmiankami zXV wieku i pocz tku XVI wieku, 
mówi cymi o fortalicjum czy castrum suam 
fortalicjum. By  mo e jednak elementy z XVIII 
wieku stanowi  tylko cz  dobudowan  do 
wcze niejszej budowli, która pozostaje nadal 
nie odkryta. Istnieje mo liwo , e pozostaje 
ona pod zakryt  p ytami cz ci  góry. 
CDN GRZEGORZ SKORUPSKI
 www.skorupski.net

W a ciciele - w adza - zamek
Kto by  w a cicielem Gostynia na pocz tku czasów nowo ytnych? Jak 

wygl da o miasto w XVI wieku? Kto rz dzi : wójt czy burmistrz?

GOSTY  W SZESNASTYM WIEKU. CZ  I

Piecz cie radziecka i awnicza

 I Wykl ty Minirajd Rowerowy, w którym 
uczestniczy o 20 osób odby  si  25 kwietnia. 
W ten sposób Gosty skie Forum Narodowe �Pe-
run� rozpocz o obchody XXX rocznicy mierci 
Mariana R czki, ps. Ko ciuszko. To gosty ski 
niez omny, dowódca oddzia u partyzanckiego 
dzia aj cy na terenie m. in. powiatów gosty -
skiego, remskiego i ko cia skiego. 
 Pierwsza cz  obchodów min a pod zna-
kiem aktywno ci fizycznej. Trasa rajdu wiod a 
z Gostynia do Stankowa, czyli do miejsca ostat-
niej potyczki oddzia u AK Ko ciuszko, nast pnie 
uczestnicy przenie li si  w pobli e le niczówki 
w Klonach. W Stankowie prelekcj  wyg osi  To-
biasz Czapla, krótko przedstawi  w niej przebieg 
ostatniej potyczki partyzantów z komunistycz-
nymi oddzia ami MO, KBW i UB oraz przybli y  

losy oddzia u od czasów powstania i pierwszego 
dowódcy Giedymina Rogi skiego, ps. Dzielny, do 
czasów Mariana R czki. - Rajd oraz pozosta e 
cz ci obchodów maj  na celu przybli enie 
osoby Mariana R czki i losów oddzia u, którym 
dowodzi . Ruch antykomunistyczny po II wojnie 
wiatowej dzia a  równie  na terenie Gostynia 

i okolic, ale wiedza na ten temat zosta a zd a-
wiona przez komunistów, z bohaterów zrobiono 
bandytów, natomiast z ich oprawców uczyniono 
bohaterów - mówi Tobiasz Czapla, organizator 
rajdu. - Mamy nadziej , e obchody sprawi , 
e mieszka cy Gostynia poczuj  si  dumni 

z synów naszej ziemi, którzy marzyli o wolnej 
Polsce i nie bali si  zap aci  najwy szej ceny 
w zamian za swoje przekonania - dodaje.
 (AgFa)

Pojechali pierwszy raz Co jeszcze organizowane 
b dzie w ramach 
obchodów XX rocznicy 
mierci Mariana 

R czki? - patrz na str. 
2 - �Imprezy majowe 
w twojej gminie�
Wyk ad pt. � o nierze 
Wykl ci - Narodowe 
Si y Zbrojne - Brygada 
wi tokrzyska� - 

30.04.2015, godz. 
19.00, Muzeum 
w Gostyniu, ul. 
Ko cielna 5, prelegent 
- Bartosz Tomczak,
I Gosty ski Marsz 
im. Mariana R czki - 
01.05.2015, start godz. 
14.00, pocz tek Deptaku 
od strony ul. Kolejowej.

GOSTY


