
 Złoty wiek kultury polskiej ostatnich 
Jagiellonów, to także wspaniały rozwój 
Gostynia. Miasto posiada szpital, szkołę, 
dwa kościoły, zamek i prężnie rozwijające 
się rzemiosło

Szpital świętego Ducha
 Gostyń już od XIV wieku posiadał szpi-
tal przy kościele św. Ducha. W XVI wieku 
jego stan musiał być opłakany, dlatego 
konieczne było przeprowadzenie kolejnej 
fundacji. Dokonał tego Stanisław Skoczy-
las, który w 1547 roku u króla Zygmunta 
Starego uzyskał pozwolenie na uposażenie 
gostyńskiego szpitala rocznym czynszem 
60 grzywien, które miały być zabezpieczo-
ne na dobrach ziemskich. Kwota zapisana 
była na pobliskim Daleszynie, a po-
twierdził to następca Marcin 
Skoczylas, który w 1555 
roku zobowiązał prawnych 
opiekunów szpitala, aby 
sumiennie ściągali należ-
ności z tych dóbr. Rów-
nież w kolejnych latach 
mamy do czynienia z licz-
nymi dotacjami na szpi-
tal. Wspomniana wcześniej 
rada opiekuńcza składała się 
z plebana starogostyńskiego, 
pełniącego jednocześnie funkcję 
proboszcza kościoła Świętego Ducha, 
oraz po jednym wybranym przez Ordines 
miejskie, czyli Magistrat, wójta z  ławą 
oraz gostyńskie cechy. Szpitalni, czyli 
ekonomowie szpitala pojawiają się już 
w 1595 roku. Zdarzało się oczywiście, że 
duchowni ze Starego Gostynia starali się 
zwiększyć swoje kompetencje, kosztem 
pozostałych członków rady zarządczej, 
ale spotykało się to zawsze z protestem 
mieszczan. W XVII wieku nawet miała 
miejsce sprawa dotycząca sfałszowania 
dokumentu założenia szpitala przez Mi-
kołaja Przedpełkowica, czy dokumentu 
komisji biskupiej z 1630 roku.

Najstarsi spisani 
mieszczanie: Całujek, 
Pipka i Wilczyłeb
 Dzięki dokumentowi spisanemu 
w 1561 roku w sprawie podziału miasta 
pomiędzy Mikołaja Gostyńskiego a  jego 
bratankami, możemy dziś przedstawić 
nazwiska mieszczan i ich profesje. Wła-
ściciele miasta nie podzielili go terytorial-
nie, z każdej ulicy wybrano po kilka osób. 
Wbrew opinii, że w związku z zaintere-
sowaniem protestantyzmem, sporo część 
mieszczan miała być Niemcami, ogromna 
większość nazwisk ma polskie nazwiska:
- Rynek: Paweł Krawiec (piwowar), Otrę-
ba (piwowar), Słapka, Kopa (piwowar), 
Warny (piwowar), Walek Balwierz, Jędrzej 
Kręcich, Górka, Pipka /Pipek?/ (sukiennik), 
Kudło (sukiennik), Jan Gogoł (piwowar), 
Wlekło, Cieszonka (piwowar), Jędrzej 
Socina (bednarz).
- Łaziebna: Raźny (piwowar), Waligóra 
(sukiennik), Mikołaj Dzierżawka (sukien-
nik), Wacławek Piotrek, Jędrzej Zarysz-
czyna (krawiec), Piotrek (szewc) Szybuda 
(sukiennik), Dziubiałka, Ozga, Bosak.
- Młyńska: Czechłowa, Klóska, Wilczyłeb, 
Kolibaba, Naskręt, Wacławkowa, Zimic-

ki, Pipło, Dziecko, Wawrzek, Pilarz, 
Pianowski, Knapski.

- Długa Poznańska: Bogaty (su-

kiennik), Dudek, Strawny, Balcer, Wayda, 
Czerni – Kapra, Złotocza (falbierz), Sianko 
(kowal), Sikora, Łyczywko, Marchewka, 
Szczecina, Gil.
- Kościelna: Mikołaj, Teska (sukiennik), 
Czech (kuśnierz), Linkmowski, Kwapisz, 
Boguchwał (sukiennik), Mucha (szewc), 
Kominek, Bolek, Janeczek, Knotek 
(szewc), Smoliński, Wilczek, Pierzchała, 
Długoraj (bednarz), Wawrzyniak, Glapa, 
Krzywda, Ossowski, Urban, Marcinek, 
Myłek, Wyrobek (bednarz), Joachim Ko-
morek, Świergała, Górecki, Pieczkowski 
(farbierz), Nabrzuska, Wróbel (sukiennik).
- Wielka: Rogal, Łazarz, Całujek, Blady, 
Wardęski, Sobieraj, Frant, Szynkował, 

Sobek, Malcher, „Maciek w Parchanie”, 
Chłopek, Zaparcianka.
- Kozia: Idzik, Krajka, Zelka, Cześniko-
wie, Sobkowa, Filip, Wawrzynek (cieśla), 
Kropla, Stancel (krawiec), Dedeth (pilarz), 
Żyłka, Balcer, Sobota, Wróbel, Wieczorek, 
Korson, Pierożek, Raczyński, Raczkowski, 
Klimek, „Mazurczyn”, Jarzyna, Lubawy 
(krawiec).
- Wielkie Przedmieście: Seweryn, Moy-
zesz, Ślęzak, Szczęsna, Olexy, Gogół, 
Freczak, Niespieszka, Siankowa, Paciorek, 
Kuczyński, Czabalina, Pieniążek, Zielonek, 
Straczopłuk, Rospęcki, 
Sulkowski.
- Brama Poznańska: 
Bieniek, Padrowan, Ka-
pinóżka, siwa Wojtko-
wa, Kuciński, Wojtkowa, 
Wosiek, Czech, Śliwka, 
Wargowski, Duszak, 
Drab, Ramontr, Bogaty 
(stolarz), Kucina, Gibała, 
Czarny Maciek.
- Małe Przedmieście: 
Milek, Cyganek, Kotarba, 
Palijajka, Magica, Sta-
szygość, Klimek, Porwał, 
Binkowa, Wędzirzepka, 
Magik, Damdowski, Ma-
zur (krawiec), Bosak.
Zaznaczono, że przy uli-
cy Koziej mieszkali sami 
kupcowie. Tylko kilka 
placów było pustych. 
Kilku mieszczan wymie-
niono jedynie z imienia, 
bądź określono przydomkiem.

Jarmarki gostyńskie
 W 1581 roku Gostyń płacił 74 flore-
nów, czyli 2220 groszy podatku. Dla kasy 
miejskiej duże znaczenie miały przywileje 
pozwalające na organizowanie targów. 
Gostyń taki przywilej uzyskał na wniosek 
Macieja i Jana Gostyńskich już 1525 roku. 
Król Zygmunt Stary nadał miastu przywi-

lej zezwalający na odbywanie jarmarków 
w poniedziałek, po trzeciej niedzieli po 
Wielkanocy. Stanowiło to bardzo znaczący 
wpływ zarówno na prestiż, jak i na finan-
se miasta: jarmark wpisany w kalendarz 
„imprez” handlowych ściągał tłumy z całej 
Polski. Była to również okazja do wymiany 
nowinek kulturalnych, wszak to złoty wiek 
kultury polskiej, jak i religijnych.

Gostyńska oświata
 Istnieją informacje o istniejącej w Go-
styniu już w średniowieczu szkole para-
fialnej. Pierwsza wzmianka o gostyńskim 
magistrze pochodzi z 1337 roku. W 1418 
roku mieszczanin Petronilla wraz z żoną 

Elżbietą zapisał w  testamencie 
84 groszy rocznego uposaże-

nia dla gostyńskich nauczy-
cieli. W 1515 roku szkoła 
określana jest mianem 
gymnasium seu schola 
Gostinensis, a w doku-
mentach występują jako 
preceptorzy (nauczyciele) 
Jan Lubasz a w 1570 roku 

Mikołaj Rolny z Łęki Małej. 
Wydaje się, że określenie 

gimnasium wskazywać może 
na kolejny stopień etapu eduka-

cji, wyższy od szkoły parafialnej. Ale 
w XVI wieku gostynianie szukali dalszej 
nauki również w  szkołach wyższych - 
uniwersytetach. W 1503 roku wpisany 
zostaje w aktach Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Andreas Thome de Gosthyn, 
a dwa lata później w poczet studentów 
wpisany zostaje Mathias Mathie de Go-
stin. Tylko w pierwszej połowie XVI wieku 
z Gostynia pojawiają się Mathias Stanislai 
de Gosthyn (1513), Martinus Martini 
de Gostyn (1517), Caspar Gregory de 
Gosthyn (1527), Jacobus Gregory de 
Goszthyn (1528), Blasius Alberti a Go-

sthyn (1540), Martinus Alberti de Gosthyn 
(1541), Rachus Alberti de Gostin (1546), 
Bartholomeus Stanislai a Gostinin dioc. 
Posn (1553) a w kolejnym roku aż pię-
ciu: Albertus Alberti, Thomas Johannis, 
Laurentius Johanni i Albertus Jeronimi. 
O konieczności dobrego wykształcenia wie-
dzieli dobrze dziedzice miasta. W 1529 
roku Jan Gostyński („rycerz jerozolimski) 
wysłał swojego syna Jana na studia do 

Krakowa, a w 1567 roku, brat owego 
studenta Jana, Mikołaj Gostyński posłał 
na uniwersytet w Krakowie syna: Stani-
slaus Nicolai Borek Gostinski. Warto też 
dodać, że w 1569 roku w Bolonii studio-
wał Stanislaus Gostynianus, a 21 sierpnia 
1566 roku Andrzeja Gostyńskiego wybrano 
rektorem uniwersytetu w Padwie.

Klątwa na właściciela 
miasta
 W XVI wieku istniały w Gostyniu dwa 
kościoły: starszy, drewniany pod wezwa-
niem Świętego Ducha położony przy dzi-
siejszym deptaku (wówczas ulica Świętego 
Ducha) oraz kościół farny pod wezwaniem 
Świętej Małgorzaty. Pierwszy z kościołów 
ufundował wraz z przyległym szpitalem 
i cmentarzem w 1301 roku Mikołaj Łodzia 
Przedpełkowicz łącząc go z  kościołem 
parafialnym pod wezwaniem św. Marcina 
w Starym Gostyniu. Po powstaniu w XV 
wieku gostyńskiej fary jego rola zmalała, 
a w omawianym XVI wieku proboszczowie 
Świętego Ducha mają spore problemy 
z właścicielami miasta. Ksiądz Wawrzy-
niec z Młodzikowa (1529-35), twierdził, 
że doznał wielu krzywd od właściciela 
miasta Jana Gostyńskiego, który nazywał 
siebie żołnierzem jerozolimskim Grobu 
Zbawiciela, a był tyranem drapieżnym. 
Jego następca w funkcji proboszcza, ksiądz 
Szymon z Bnina (1536-38) również od-
czuł trudny charakter właściciela miasta, 
który zrabował mu całe żniwa i meszne. 
Powołując się na dawna fundację pa-
nów Gostynia zagarnął bór należący do 
opata lubińskiego, a nawet kazał potopić 
w Obrze kilku mieszczan z należących 
do opactwa Krzywinia. Za zatwardzia-
łość serca Jana Gostyńskiego spotkała 
kara w postaci klątwy kościelnej. Trudno 
określić, czy odniosła ona zamierzony sku-
tek, bo kolejni proboszczowie Jan z Łęki 

(1539-55), Łazarz Skwarski (1556-67), 
Piotr z Kamionny (1567-70) i Grzegorz 
Stołecki (1570-88) mieli trudne zadanie 
walki z zataczającą coraz szersze kręgi 
reformacją.
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