
 Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 
roku zapoczątkowało reformację w Europie. 
Te nowinki religijne bardzo szybko dotarły 
do Gostynia, który wówczas był liczącym 
się miastem w Wielkopolsce. Oskarżenia 
o odstępstwa od wiary katolickiej dotknęły 
nawet proboszcza gostyńskiej fary, księdza 
Macieja. W lipcu 1558 roku kanonicy po-
znańscy zarzucili mu rozsiewanie herezji. 

Synod protestancki 
w gostyńskiej farze
 Na luteranizm przeszli już w początkach 
XVI wieku obaj właściciele: Jan i Mikołaj 
Gostyńscy. Sami mieszczanie gostyńscy nie 
zawsze z szacunkiem odnosili się do władzy 
duchownej. Na przykład około czterdziestu 
mieszczan gostyńskich samowolnie poje-
chało wycinać las należący do probosz-
cza starogostyńskiego. Kiedy ten usiłował 
im przeszkodzić, zagrozili mu siekierami 
i zmusili do ucieczki. Ale problemy mieli 
też proboszczowie obu gostyńskich kościo-
łów. Oba też na krótko przyjęły rolę zborów 
protestanckich.
  Gostyńska fara na krótko stała się na-
wet świątynią ewangelicką za sprawą braci 
Gostyńskich. Jan, żonaty był z Anną ze 
Zborowskich, przedstawicielką jednego 
z ważnych rodów protestanckich, zasadnie 
uważa się go za jednego z głównych przed-
stawicieli wielkopolskiego protestantyzmu. 
Jego brat Mikołaj został określony przez 
nuncjusza Commendoniego, jako człowiek, 
który okazał największą wściekłość przeciw 
katolikom. To jednak Jan właśnie zamie-
nił kaplicę na Jasnej Górze na cegielnię 
i osadził w farze protestanckiego ministra. 
Prawdopodobnie też Jan Gostyński był 
głównym organizatorem zjazdu przywódców 
innowierców w Gostyniu. 15 czerwca 1565 
roku odbył się w gostyńskiej farze zjazd, 
który zgromadził przywódców różnych odła-
mów różnowierców. Miano wspólnie usta-
lić zasady tolerancji, czy to co niespełna 
dziesięć lat później ustanowiła znana jako 
jeden z pierwszych na świecie dokumen-
tów tolerancji religijnej konfederacja war-
szawska. Synod podjął kilka uchwał, które 
określały wspólne cele, formy organizacyjne 
czy kwestie formalne. Niestety w podczas 
obraz w Gostyniu, innowiercom nie udało 
się dojść do porozumienia i zaakceptować 
swojej inności. O mało też nie doszło do 
bójki pomiędzy luteranami a braćmi czeski-
mi. Zresztą wkrótce pomiędzy właścicielami 
miasta doszło do sporu. Młodszy, Mikołaj 
po krótkim epizodzie z protestantyzmem, 
powrócił do katolicyzmu i wyrzucił pa-
stora z fary. Starszy brat, jako właściciel 
połowy miasta, zażądał też połowy świą-
tyni. Ponieważ Mikołaj odmówił, pomiędzy 
braćmi doszło do konfliktu, który mógł się 
zakończyć tragicznie. Kiedy bowiem Jan 

Gostyński wyruszył żeby zająć kościół 
zbrojnie, napotkał tam uzbrojonego 

Mikołaja, który, przebrany w całun 

grobowy, stwierdził, że woli zginąć broniąc 
kościoła, niż oddać go w ręce protestantów. 
Na szczęście zwyciężył rozsądek i starszy 
z braci, postanowił pozostawić farę kato-
licką, zając natomiast kościół Świętego 
Ducha. 

Podpiłować ambonę
 Wydarzenia te miały miejsce w czasie 
sprawowania probostwa w tym kościele 
przez Grzegorza Stołeckiego, czyli w latach 
1570-88. Nowym zarządzającym stał się 
pastor Piotr, który otrzymał na mieszkanie 
dom proboszczowski. Były katolicki pro-
boszcz Świętego Ducha, a  jednocześnie 
zakonnik lubiński, ksiądz Stołecki rozpoczął 
wtedy walkę o odzyskanie świątyni i stano-
wiska. Zdarzało się, że wypędzał pastora 
z kościoła, przeszkadzał mu w prowadze-
niu nabożeństwa. Wydaje się, że zakonnik 
miał przewagę fizyczną nad pastorem, bo 
czasami dochodziło nawet do rękoczynów. 
Pewnego razu spotkawszy pastora przed 
bramą miejską, ksiądz Stołecki zrzucił 
go z mostu do fosy na łeb. Według innej 
wersji zrobili to słudzy księdza. Bogobojny 
zakonnik poprosił też gostyńskiego miesz-
czanina, żeby w Wielką Sobotę… podpiło-
wał ambonę. Kiedy podczas odprawiania 
nabożeństwa wielkanocnego pastor Piotr 
wszedł na ambonę, ta runęła zanim zdą-
żył wypowiedzieć zdanie. Ponieważ takie 
działania „dywersyjne” nie odnosiły skutku, 
ksiądz Stołecki wystąpił na drogę sądową 
i ostatecznie odzyskał kościół dla katolików 
około 1577 roku.

Wygląd fary
 Kościół pod wezwaniem św. Małgorza-
ty doczekał się zresztą w XVI wieku wielu 
zmian. Zmiany zapoczątkowane w XV wieku 
przez Wezenborgów (w latach 1418 - 1436 
nadbudowali prezbiterium, dobudowali 
nawę główną i boczne oraz wieżę) konty-
nuowali kolejni właściciele miasta. W 1523 
dobudowano kruchtę-babiniec, a trzy lata 
później skarbczyk. W tych latach, na co 
wskazują daty na cegłach 1529 i 1531, 
wybudowano kaplicę św. Anny. Według 

legendy jej fundatorem miał być garncarz 
Makary Skoczylas, wydaje się to jednak nie-
możliwe - rzemieślnik nie mógłby posiadać 
tak dużej fortuny, by móc sobie pozwolić 
na tak szczodry dar. W połowie XVI wie-
ku dobudowano też ostatnie kondygnacje 
wieży. W czasach kiedy fara znajdowała 
się w rękach luteranów, kaplica św. Anny 
nadal służyła katolikom. Pozostałością 
XVI wieku w wystroju wewnętrznym fary 
są późnogotyckie stalle z dwunastoma 

siedziskami. Widać na nim herby Borków 
Gostyńskich (Lisy)i Zarębów (Niedźwiedź) 
oraz napis „ZKOVRONEK HOC DISPOSUIT 
1514” (Skowronek wykonał 1514). 

Statut cechu
 Życie gospodarcze miasta opierało się 
w sporej części na funkcjonowaniu cechów, 
czyli organizacji skupiającej rzemieślników. 
Rozwinęły się one w średniowieczu, ale ak-
tywnie działały do czasów współczesnych 
na zasadach i statutach jeszcze w XIV-XVI 
wieku. W Gostyniu funkcjonowały cechy: 
szewski, młynarski, krawiecki, rzeźnicki, 
sukienniczy (płócienniczy) i foluszniczy. Ten 
ostatni, mimo, że występuje jako cech nie 
do końca spełnia typowe zasady funkcjono-
wania tej organizacji. Folusznicy zajmowali 
się filcowaniem sukna, czyli filcowaniem 
go, używając do tego młynów zwanych 
foluszami. W 1507 roku pomiędzy sukien-
nikami a folusznikami doszło do konfliktu. 
I  znów pod dokumentem, który podpi-
sały oba cechy widnieją polskobrzmiące 
nazwiska sukienników: Jan Boguchwał 
(cechmistrz), Mikołaj Myka, Maciej Wyron, 
Jakób Moraczewski i Wojciech Czychowski, 
a foluszników reprezentowali Jan Moczygę-
ba, Mikołaj Mylja, Andrzej Żóraw i Mikołaj 
Bolek. Również skład Magistratu, który 
przyjmował ugodę wydaje się całkowicie 
polski - burmistrz Maciej Bogaty oraz raj-
cowie: Stanisław Forman, Klemens Trszaz-
ka, Tomasz Zydel i Bartłomiej Anthosius. 
W XIX wieku bractwo foluszników już nie 
występował, a w dokumentach pojawiają 
się cechy kuśnierski, garncarski i pospo-
lity. Organizacje te pełniły tez rolę sądu 
wewnętrznego, odciążając sądy miejskie. 
Na przykładzie statutu nadanego w 1539 
roku przez Jana Gostyńskiego dla cechu kra-
wieckiego, można przyjrzeć się stosunkom 

panującym w mieście. Nauka kunsztu kra-
wieckiego trwała trzy lata, po czym majster 
powinien zaopatrzyć terminatora w buty, 
koszule i kabat z gostyńskiego sukna. Uczeń 
zawsze powinien słuchać majstra, w przy-
padku konfliktów, zamiast uciekać z miast 
powinien odwoływać się do starszych ce-
chu. Tradycyjnie pierwszeństwo ułatwiano 
drogę do tytułu mistrzowskiego dla synów 
członków cechu. Mistrzowie przybyli do 
miasta musieli „wpłacić” kamień wosku. Po-

magać w szyciu mogły 
jedynie żony i córki 

członków cechu. 
Gdyby nato-
miast, ktoś 
chciał trud-
nić się kra-
wiectwem na 
własną rękę 

i  nie należeć 
do organizacji, 

wówczas właści-
ciel miasta powinien 

wypędzić go z Gostynia 
i ukarać według zwyczaju. Zaskakuje, że 
w mocno ogarniętym przez nowinki re-
ligijne Gostyniu, członkiem cechu mógł 
być tylko katolik. Można też zauważyć, że 
w podobnym dokumencie Jana Gostyń-
skiego wydanym w 1537 roku dla cechu 
szewskiego wymienia się wnioskujących: 
Marcina Litwinka i Wojciecha Nabrzucha - 
mieszczan o typowo polskich nazwiskach. 
Można więc zaryzykować twierdzenie, że 
w przeciwieństwie do wielu miast, patrycjat 
gostyński był typowo polski. 

Kara grzywny za 
morderstwo 
 Stosunki społeczne w XVI wieku mogą 
dziś budzić spore zdziwienie. Szczegól-
nie w XXI wieku, gdzie państwo ingeruje 
w wiele przejawów życia i relacji między-
ludzkich, decydując w wielu sprawach za 
obywatela. W pierwszych latach czasów 
nowożytnych, forma służebności państwa 
ograniczona była właściwie tylko do obrony 
przed napaścią wroga zewnętrznego. Nawet 
kwestie związane z przestępczością regu-
lowane były na podstawie bezpośredniej 
umowy pomiędzy ofiarą a sprawcą. Przed 
sądem burmistrzowskim w dniu 4 marca 
1595 roku w Gostyniu zapisano warunki 
ugody podpisanej w mieszkaniu Damagały, 
pomiędzy Hanusem z Gościńca, którego 
parobkowie Marcin i Jan dopuścili się mor-
derstwa Łukasza Golczyka, a bratem ofiary 
Jakubem. Winni zbrodni zobowiązali się 
do zapłacenia krewnemu zamordowanego 
kwoty 16 grzywien. Oprócz tego parobek 
Marcin, prawdopodobnie główny winny 
przestępstwa, zobowiązany był nosić krzyż 
przez dwie niedziele w publicznej procesji.
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