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WSTĘP
Prace nad sumaryzacją Metryki Koronnej po polsku, to znaczy nad
udostępnianiem zawartości ksiąg wpisów Metryki w postaci polskich
regestów, czyli streszczeń dokumentów, które zostały wpisane do tych
ksiąg niemal wyłącznie po łacinie, trwają od ponad dziesięciu lat1.
Chodzi o to, by z zawartości ksiąg wpisów można było korzystać nie
tylko łatwo i szybko, ale także, by mogły to czynić osoby znające łacinę
słabo lub w ogóle jej nieznające. Metryka Koronna to produkt działalności kancelarii koronnej (ściślej dwóch kancelarii: większej i mniejszej), centralnego urzędu wykonawczego władzy królewskiej, a zatem
księgi rozmaitych jej serii to źródło podstawowe do dziejów Polski
późnośredniowiecznej i czasów nowożytnych.
Obowiązkiem regestującego księgi wpisów Metryki jest streszczenie wpisów, z pełnym i bez zniekształceń oddaniem ich treści merytorycznej (dispositio), oraz — ponieważ regesty są formą publikacji treści
źródła — stosowanie przy tym zasad obowiązujących edytora źródeł.
Mimo to regesty nie mogą zastąpić i nie zastępują oryginału w pełni.
Obecny tom, szósty z serii Sumariusz Metryki Koronnej. Seria
Nowa, jest przygotowany z zastosowaniem zasad sporządzania regestów i założeń wydawniczych przyjętych podczas seminarium archiwistów i historyków w Archiwum Głównym Akt Dawnych w 1999 r.,

Podsumowanie dotychczasowych prac: K. Chłapowski, Sumaryzacja Metryki Koronnej po polsku, „Arcana”, 92–93(2–3) /2010, s. 41–49.
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które zostały przedstawione we wstępie do tomu drugiego2, a od tomu
piątego rozszerzone o praktykę zamieszczania list świadków. Inicjatorem i redaktorem serii sumariuszy mającej objąć zachowane księgi
wpisów z czasów Zygmunta III był Profesor Wojciech Krawczuk, któremu zawdzięczamy ukazanie się pięciu tomów. W 2009 r. zrezygnował
z funkcji redaktora serii, która — na Jego wniosek — została powierzona mnie.
MK 137
Opis zewnętrzny księgi został podany w publikacji Inwentarz Metryki
Koronnej. Księgi wpisów i dekretów kancelarii królewskiej z lat 1447–
17953. Dawna sygnatura księgi to WN nr 108. Zachowała się współczesna oprawa ze skóry tłoczonej. Na grzbiecie i oprawie brak napisów,
na karcie tytułowej widnieje formuła: Regestrum secundum cancelariae
minoris SRM privilegiorum et recognitionum ad relationum reverendi
domini Joannis Tarnowski cracoviensis vladislaviensis lanciciensis praepositi et Regni Poloniae vicecancelarii Anni MDXCII.
Stan zachowania księgi jest dobry. Metryka nr 137 liczy 511 kart.
Według Inwentarza… brak kart 44 i 129, a karty 15, 28 i 506 są podwójne. Liczba wpisów wynosi 559 (pierwsza połowa panowania Zygmunta III to — jak wykazał W. Krawczuk4 — okres jeszcze dość dobrej
sprawności funkcjonowania kancelarii koronnej), przy czym — inaczej niż w MK 136 — wpisy nie są numerowane. Na końcu wpisów
widnieją podpisy Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego w latach 1591–1598, i Pawła Koszutskiego, pisarza aktowego i sekretarza
królewskiego w okresie 1591–15965. Księga jest spisana jedną ręką
i można przyjąć, że była to ręka tego ostatniego. Na końcu księgi znajduje się krótki indeks alfabetyczny z podpisem Pawła Koszutskiego.

Sumariusz II, s. 5–7.
Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej
z lat 1447–1795, opr. I. Sułkowska–Kurasiowa i M. Woźniakowa, Warszawa 1975, s. 64.
4
W. Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku,
Kraków 2002, s. 70.
5
Ibidem, s. 132.
2
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Cechy charakterystyczne rejestracji w MK 137
Księga MK 137 to druga z sześciu ksiąg wpisów kancelarii mniejszej podkanclerzego Jana Tarnowskiego. Jego życiorys został przedstawiony we wstępie do tomu piątego serii6. Podobnie jak w 1591, tak
i w 1592 r. ciężar prac kancelaryjnych spoczywał niemal wyłącznie na
kancelarii mniejszej. Kancelaria większa kanclerza Jana Zamoyskiego funkcjonowała bowiem tylko podczas jego obecności na dworze,
a więc rzadko, ponieważ kanclerz — obrażony na króla — z wyjątkiem
okresu obrad sejmu przebywał w swych dobrach. W księdze wpisów kancelarii większej widnieje tylko 30 wpisów z 1592 r., wszystkie
z okresu 12 IX–21 X7, co niemal pokrywa się z czasem trwania sejmu
(7 IX–19 X). Jest ich znacznie mniej niż wpisów w księdze kancelarii
mniejszej z tego samego czasu i dotyczą głównie spraw zwolenników
i klientów kanclerza.
Walka polityczna, tak charakterystyczna dla 1592 r., jest widoczna w treści wpisów w ograniczonym zakresie. Jej wyrazem są wpisy
zawierające odpowiedź króla udzieloną 9 maja delegatom antykrólewskiego zjazdu w Radomiu, oświadczenia Konstantego Ostrogskiego i Jana Zamoyskiego złożone podczas sejmu oraz dwa dokumenty z marca dotyczące rozwiązania budzącej duże emocje sprawy
uregulowania przez króla należności finansowych wobec wojska8.
Jeśli chodzi o sprawy publiczne dotyczące Rzeczypospolitej jako całości i kwestii międzynarodowych, zwracają uwagę wpis kontraktu
dotyczącego małżeństwa Zygmunta III i Anny Habsburżanki (został on zawarty z Habsburgami przez przedstawicieli władcy w Pradze 17 kwietnia) wraz z wpisem oświadczenia królowej–małżonki
w sprawie zrzeczenia się spadku i praw dziedzicznych z 3 czerwca
oraz wpis zrzeczenia się przez Annę Jagiellonkę na rzecz Zygmun-

Sumariusz V, s. 6–8.
Sumariusz III, nr 286–316.
8
Zob. nr 132, 449, 457, 83, 508.
6
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ta III udziału w spadku po jej siostrze Zofii, żonie Henryka, księcia
Brunszwiku i Luneburga9.
Księga zawiera wpisy tylko z jednego, całego roku 1592, zgodnie
z zasadą zastosowaną przez Tarnowskiego w księdze poprzedniej
i kontynuowaną konsekwentnie w latach następnych10.
Wpisy są dokonywane w kolejności chronologicznej, ale z nielicznymi odstępstwami od tej zasady, które wyliczam poniżej. Wśród wpisów z 6 lutego znajduje się jeden z 22 dnia tego miesiąca, wśród tych
z 12 i 13 marca trzy zapisy odpowiednio z 8 marca, 6 lutego i 30 stycznia. Wpis nr 120 jest niedatowany. Po wpisie z 5 marca następują
dwa z 7 kwietnia, a po ostatnim zapisie z 5 kwietnia następuje jeden
z 26 dnia tego miesiąca. Między wpisami z 4 czerwca widnieje zapis
z 27 maja. Wpisy z 26 czerwca poprzedza jeden z 27 dnia tego miesiąca.
Wśród wpisów z 22 września widnieją również trzy z 10, 12 i 20 września. Wpisy nr 343 i 444 są datowane ogólnie, pierwszy: we wrześniu,
drugi: w październiku. Między ostatnim wpisem z 7 października
a pierwszym z 8 są dwa kolejno z 17 i 6 tego miesiąca. Niemal na końcu wpisów dopisano trzy: z 20 i 25 stycznia oraz z 15 lutego11. Do tego
dać trzeba kilka przypadków, kiedy to odstępstwa od chronologii nie
przekraczają dwóch dni.
Spośród 559 dokumentów wpisanych w drugiej księdze kancelarii
mniejszej Tarnowskiego, 141, czyli 25,2%, to inskrypcje dokumentów
prywatnych rozmaitego rodzaju, które zainteresowani przedstawiali
z prośbą o wpisanie do Metryki po to, by w ten sposób zawarte w nich
decyzje czy zobowiązania uwierzytelnić w sposób mający wyższą rangę niż wniesienie ich w tym celu do właściwego terytorialnie sądu
grodzkiego. W tomach Metryki dotychczas zregestowanych w ramach
tej serii odsetek ów wynosił 24,6%12. Nie ma więc mowy o przyroście
inskrypcji prywatnych.

Zob. nr 161, 162, 286.
Sumariusz V, s. 8–9.
11
Zob. nr 33, 60–61, 67–69, 102, 168, 233, 372, 554–556.
12
K. Chłapowski, Sumaryzacja Metryki Koronnej , s. 46.
9
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Jeśli chodzi o dynamikę wpisów, przedstawia się ona następująco:
Styczeń .........................29 wpisów
Luty ..............................34 wpisy
Marzec ..........................26 wpisów
Kwiecień .......................39 wpisów
Maj ................................28 wpisów
Czerwiec ......................89 wpisów
Lipiec ............................47 wpisów
Sierpień ........................22 wpisy
Wrzesień ......................44 wpisy
Październik ..................136 wpisów
Listopad........................25 wpisów
Grudzień ......................30 wpisów

Wielka liczba wpisów w czerwcu (konkretnie w jego pierwszej połowie) jest związana z faktem, że właśnie wówczas odbywały się ślub pary
królewskiej i koronacja królowej oraz związane z nimi uroczystości13,
które ściągnęły do Krakowa tłumy szlachty, i zainteresowani korzystali
z okazji, by załatwić swe sprawy w kancelarii koronnej. W październiku zakończył obrady sejm, a schyłek obrad i dni po nich następujące to
okres, w którym uczestnicy obrad i ich klienci przysparzali kancelarii
koronnej mnóstwa pracy. Mała liczba wpisów w sierpniu była niewątpliwe spowodowana żniwami zatrzymującymi wielu w domach.
W MK 137 dokonano w ojczystym języku w całości lub w części
(formuły promulgacyjna i relacyjna po łacinie, reszta wpisu po polsku) 21 wpisów (3,8% ogółu). Przeciętny odsetek dla sześciu tomów
tej serii wynosi 2,8%14, a więc przyrost jest symboliczny. Są to wpisy
rozmaite: sześć inskrypcji prywatnych, pięć decyzji Zygmunta III, dwa
dokumenty Anny Jagiellonki i trzy wystawione przez starostów lub koJoachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki Polskiej zawierający dzieje od 1587 do 1598 r.,
wyd. F. M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 165–171, 173–177; Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595, wyd. H. Barycz, Kraków 1930, s. 106–111, 115–127;
R. Hejdensztein, Dzieje Polski po śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII
z łacińskiego przełożył M. Gliszczyński, Petersburg 1857, t. II, s. 305–309.
14
K. Chłapowski, Sumaryzacja Metryki Koronnej, s. 47.
13
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misarzy, wspomniane oświadczenia Konstantego Ostrogskiego i Jana
Zamoyskiego, dokument opata tynieckiego, tekst przysięgi instygatora w Prusach oraz dokument królewski zawierający rozliczenie kwot
z poborów przeznaczonych na pokrycie zobowiązań finansowych wobec wojska.
W MK 137 zostały oblatowane, inserowane, streszczone lub tylko wspomniane dokumenty wystawione przez Zygmunta III, jego
poprzedników na tronie, książąt mazowieckich, biskupów płockich
i chełmińskich, mistrzów Zakonu Niemieckiego (Krzyżacy i zakon
w Inflantach) itd., w liczbie 45. Najstarsze z nich, wystawione w okresie 1229–1378, wniósł biskup płocki Wojciech Baranowski, a dotyczyły
one dóbr biskupstwa15.
Terminy cubicularius, aulicus et dapifer oraz stipator, podobnie jak
i w poprzednim tomie, oddałem odpowiednio jako komornik, trukczaszy i harcerz, idąc za spisaną po polsku ordynacją dworu Zygmunta III z 1589 roku16.
Serdecznie dziękuję Doktorowi Michałowi Kuleckiemu z AGAD za
szczegółowe sprawdzenie Sumariusza i liczne krytyczne uwagi. Jestem
też wdzięczny Profesorowi Waldemarowi Chorążyczewskiemu za jego
spostrzeżenia.

Zob. nr 154.
Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2004,
s. 33–36.

15
16
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Wykaz skrótów
Literatura, źródła, instytucje
AGAD
AJZR

Bersohn

Chronologia
Dogiel

LWK 1616–1620

— Archiwum Główne Akt Dawnych
— Archiv Jugo–Zapadnoj Rossi izdawajemyj
Wriemiennoju Komisiju dla rozwora driewnych aktow, wysoczajsze uczrierżdziennoju pri
Kijewskim Wojennom, Podolskim, i Wołynskom Gubernatorstwie, cz. III, t. I, cz. VIII, t. I,
Kijew 1863, 1893
— Dyplomatariusz dotyczący Żydów w dawnej
Polsce na źródłach archiwalnych osnuty 1388–
1782, wyd. M. Bersohn, Warszawa 1910
— Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 2007
— Dogiel M., Codex diplomaticus Regni Poloniae
in quo pacta, foedera, tractatus pacis… aliaque
omnis generis publico nomine actorum et gestorum monumenta nunc primum ex archivis
publicis eruta…, t. I, Wilnae 1758, t. IV, Wilnae 1764, t. V, Wilnae 1759
— Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616–1620, cz. I–II, wyd. Z. Górski,
R. Kabaciński, J. Pakulski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994
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Materiały do dziejów — Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. I–II, wyd.
T. Wierzbowski, Warszawa 1900–1904
MK
— Metryka Koronna
Morgensztern
— Regesty z Metryki Koronnej do historii Żydów
w Polsce (1588–1632), opr. J. Morgensztern,
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 51/1964, s. 59–78
MRPS
— Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. V,
wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska,
Warszawa 1961
NKDM
— Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza,
cz. II: 1248–1355, wyd. I. Sułkowska–Kurasiowa, S. Kuraś przy współudz. K. Pacuskiego
i H. Wajsa, Wrocław 1989, cz. III: 1356–1381,
wyd. I. Sułkowska–Kurasiowa, S. Kuraś, Warszawa 2000
Pirożyński
— J. Pirożyński, Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka 1522–1573 i jej biblioteka. Studium
z dziejów kultury, Kraków 1986
PSB
— Polski słownik biograficzny, t. I–XLV, Kraków
1935–2009
Regesty Metryki
— Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego, stężyckiego z lat
1574–1795, cz. I: lata 1574–1659, opr. M. Jaglarz, W. Krawczuk, D. Kupisz, Z. Pietrzyk,
W. Urban, E. Wierzba, Radom 2001
Sumariusz III
— Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa.
Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha
Baranowskiego MK 134 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1587–
V 1588, opr. W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Markiewicz, K. J. Stachelski, A. Sokół, Kraków 2004
Sumariusz IV
— Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa.
Księga wpisów podkanclerzego koronnego
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Sumariusz V

Szczygieł
Trelińska

U I–XI

VC

Wajs

Wdowiszewski

Wojciecha Baranowskiego MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
1588–1590, opr. W. Krawczuk, M. Kulecki,
Kraków 2010
— Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa.
Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 136 z Archiwum Głównego Akt
Dawnych w Warszawie 1591, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2009
— R. Szczygieł, Lokacje miast w Polsce w XVI wieku,
Lublin 1989
— Album armorum nobilium Regni Poloniae
XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w., wyd. B. Trelińska, Lublin
2001
— Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–
XVIII wieku. Spisy, t. I–XI, red. A. Gąsiorowski, Warszawa–Kórnik 1985–2008
— Volumina Constitutionum, t. I: 1493–1549,
vol. 1: 1492–1526, vol. 2: 1527–1549, opr.
S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak,
Warszawa 1996, 2000, t. II: 1550–1609, vol. 1:
1550–1585, vol. 2: 1587–1609 , opr. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa
2005, 2008
— Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt
Dawnych w Warszawie, opr. A. Wajs, Warszawa 1995
— Regesty nobilitacji w Polsce (1404–1794), opr.
Z. Wdowiszewski, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. IX, Buenos
Aires–Sztokholm 1987
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Regest nr 1–2

1
k. 1
Wiślica, 1 stycznia
Król darowuje Wojciechowi Modrzewskiemu, słudze kancelarii (cancellariae nostrae servitori)1 dobra, które po śmierci Wawrzyńca Chmielewicza, mieszczanina chęcińskiego, przypadły mu jako kaduk. Podaje
to do wiadomości urzędów grodzkiego i miejskiego w Chęcinach.
jęz. łac.
1

Według W. Krawczuka (Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III, „Studia Historyczne”
XXXVI/1993, s. 161) Modrzewski był pisarzem kancelarii.

2
k. 1v.–2
Wiślica, 2 stycznia
Król nadaje Andrzejowi Concreorowi, Szkotowi, rotmistrzowi piechoty królewskiej, i jego żonie Helenie Hansdatter Lilia dożywocie wspólne
na wszystkich dobrach, które za zasługi w wyprawie pod Psków i innych
przeciw Moskwie otrzymał od króla Stefana jako lenno, oraz na tych, które
otrzymał w dożywocie od niego samego za zasługi wobec niebezpieczeństwa wojny z Turcją. Co się tyczy dóbr, które otrzymał jako lenno od króla
Stefana, są one nadane tymże prawem jego żonie, podobnie jak cztery i pół
haka ziemi z dwunastoma kmieciami w powiecie rujeńskim po zmarłym
Krzysztofie Blankfeldzie, jeden i ćwierć haka z pięcioma kmieciami, które
niegdyś użytkował Jan Schingiel ex collatione Fürstenberga1. Tak samo jeden
hak pusty, który miał Franciszek Grawe ex collatione Chodkiewicza, jeden
rybak, następnie jeden grunt (ager) z kmieciami zwanymi Paik, Kruden, Italax, który niegdyś posiadał Henryk ab Ungern, także dwa haki w powiecie
rzeżyckim z kmieciami zwanymi Kolken, Saix, Lassen, Ossel, Kaste, Falx,
Ditte, Osen, kowal, które niegdyś posiadał Henryk de Rosetis, wolność łowienia ryb w rzece zwanej Salisbegk, także dwa pola, czyli cztery i pół haka,
w połowie należące niegdyś do wdowy po Henryku Utrichcie, w połowie
do Franciszka Groffa, w których mieszkają kmiecie zwani Zemulis i Kuiten.
jęz. łac.
1
Wilhelm von Fürstenberg, mistrz krajowy w Inflantach w okresie VI 1557–20 IX 1559 (Chronologia, s. 445).
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Regest nr 3–6

3
k. 2–2v.
Wiślica, 2 stycznia
Król darowuje Mikołajowi Opackiemu, dworzaninowi, dobra przypadłe mu jako kaduk po śmierci Mikołaja Sokołowskiego.
jęz. łac.
4
k. 2v.–3v.
Wiślica, 2 stycznia
Król pozwala Aleksandrowi Koniecpolskiemu, staroście wieluńskiemu, zasłużonemu za króla Stefana w wojnach moskiewskich, potem
w niespokojnych czasach, w końcu podczas oblężenia Krakowa i pod
Byczyną, przejąć z rąk spadkobierców Anny z Koniecpola Czyżowskiej, kasztelanowej chełmskiej, wsie królewskie Leśniowce i Wierzbica1 w województwie ruskim, ziemi chełmskiej. Koniecpolski otrzymuje
dożywocie wspólne z żoną, Anną Sroczycką, po warunkiem wnoszenia
kwarty.
jęz. łac.
1

15 VI 1591 Anna z Koniecpolskich Czyżowska dostała konsens na cesję tych wsi na rzecz Aleksandra Koniecpolskiego (Sumariusz V, nr 243). Jak należy się domyślać, zmarła, nie uczyniwszy cesji.

5
k. 3v.–4
Wiślica, 2 stycznia
Król daje Wojciechowi Jankowskiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), dożywocie na połowie wsi Wygnanice w starostwie
chełmskim, która wróciła do dyspozycji króla po śmierci Wojciecha
Zbiszka.
jęz. łac.
6
k. 4–4v.
Wiślica, 2 stycznia
Król stwierdza, że Jakub Szczepański zeznał przed aktami kancelarii, iż
kwituje Samuela Filipowskiego z kwoty 260 złotych zapisanej w aktach
grodzkich krakowskich i zapis umarza. Król poleca wpisać to zeznanie
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Regest nr 7–9

do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
7
k. 4v.–5
Wiślica, 2 stycznia
Król stwierdza, że Krzysztof Cikowski z Wodzisławic1 zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Mikołaja Wolskiego z Podhajec2, miecznika
koronnego, starostę krzepickiego, z kwoty 1300 złotych zapisanej w aktach grodzkich krakowskich i zapis umarza. Król pozwala wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Błąd pisarza. Cikowscy pisali się z Wojsławic w województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
Miasto w województwie ruskim, ziemi i powiecie halickim.

8
k. 5–5v.
Wiślica, 10 stycznia
Król pozwala Kostrzejowskiemu, obecnemu posesorowi wsi królewskiej
Chmielówka1, na cesję tej wsi na rzecz Jakuba Warszewskiego, żołnierza,
który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

To prawdopodobnie wieś Mogilnica Chmielówka w powiecie trembowelskim województwa
ruskiego.

9
k. 5v.–6
Wiślica, 12 stycznia
Król, spośród czterech kandydatów wybranych przez szlachtę powiatu
łukowskiego, mianuje Pawła Kazanowskiego na urząd sędziego ziemskiego łukowskiego wakujący po śmierci Jana Kazanowskiego.
jęz. łac.
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Regest nr 10–13

10
k. 6–7
Wiślica, 12 stycznia
Król, na prośbę Stanisława hrabiego Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, starosty buskiego i stobnickiego, pozwala Janowi Lichnowskiemu, słudze Tarnowskiego, przejąć wójtostwo, czyli sołectwo,
we wsi królewskiej Sokola Wola w starostwie buskim wraz z zabudowaniami Siedliska, czyli dworzyskami, z rąk spadkobierców zmarłego
Jana Jeżowskiego, który miał dożywocie. Lichnowski otrzymuje dożywocie wspólne (in solidum) z żoną Jadwigą Rolanką.
jęz. łac.
11
k. 7–7v.
Wiślica, 14 stycznia
Król darowuje Janowi Daniewiczowi, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), dobra Lebajów w powiecie lucyńskim nad rzeką Kaduka
i dobra spustoszone Budzinkowe przypadłe mu jako kaduk po śmierci
Stanisława Długojewskiego.
jęz. łac.
12
k. 7v.–8
Wiślica, 14 stycznia
Król pozwala Stanisławowi Dobkowi Łowczowskiemu na cesję wsi królewskiej Kurzelowa i folwarku Przysiółek w powiecie kamienieckim i kwoty na niej zapisanej na rzecz Mikołaja Buczajskiego. Buczajski otrzymuje
dożywocie, na mocy którego upada czwarta część kwoty zapisu.
jęz. łac.
13
k. 8–8v.
Wiślica, 14 stycznia
Król pozwala Wojciechowi Sierakowskiemu, pisarzowi kancelarii
mniejszej, przejąć wójtostwo we wsi królewskiej Kłobia w starostwie
brzeskim z rąk spadkobierców Baranowskiego. Sierakowski otrzymuje
dożywocie.
jęz. łac.
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Regest nr 14–16

14
k. 8v.–9
Wiślica, 16 stycznia
Król pozwala Maciejowi Sachorze, synowi zmarłego Stanisława, przejąć młyn Słowikowski, czyli trzecią miarę na rzece Osetnica w starostwie gostynińskim, z rąk obecnych posesorów. Sachora otrzymuje
dożywocie.
jęz. łac.
15
k. 9–9v.
Wiślica, 16 stycznia
Król zachowuje Bazylego Leszczyńskiego w dożywotnim użytkowaniu
oraz posiadaniu domu i gruntu w mieście królewskim Niżankowice, z polem Zabłocie i cząstką gruntu zwaną Ostaje i innym gruntem
zwanym Woźniowski Obszar. Te dobra zostały przekazane Leszczyńskiemu przez Jana Tomasza Drohojowskiego, referendarza koronnego
i starostę przemyskiego, po śmierci Trojana Popowicza. Leszczyński
otrzymuje dożywocie wspólne (in solidum) z żoną Klarą.
jęz. łac.
16
k. 9v.–10
Wiślica, 16 stycznia
Król powierza Jakubowi de Fratricz, ludwisarzowi, który zasłużył się
w wojnach moskiewskich za króla Stefana, urząd zwany czygwarstwem
(munus seu praefectura armanentarii arcis nostris Cracoviensis)1, z domem należącym do tego urzędu położonym przy bramie zamkowej
i płacą od dawnych czasów wyznaczoną z żup krakowskich. Urząd wakuje po śmierci Marcina, mieszczanina krakowskiego. Podaje się to do
wiadomości Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, starosty spiskiego, sądeckiego, dobczyckiego, żupnika krakowskiego, oraz
Michała Maleczkowskiego, wielkorządcy krakowskiego.
jęz. łac.
1
Urząd, który nie podlegał wielkorządcy, lecz wprost królowi. Pełniący go zarządzał cekhauzem
wawelskim, czyli składem materiałów wojennych, prochu i ołowiu. W 1593 r. pełnił go Jakub
de Traczicz (S. Kutrzeba, Dawny zarząd Wawelu, „Rocznik Krakowski”, t. VIII/1914, s. 84–88, 94).
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Regest nr 17–19

17
k. 10–11
Wiślica, 17 stycznia
Król daje Krzysztofowi Dzierżkowi, dworzaninowi królewskiemu, zasłużonemu dla króla i jego poprzedników oraz w poselstwie do sułtana, dożywocie na wsiach Monasterzany, Jabłonia i wsi Porochy nowo
lokowanej na gruntach wsi Jabłonia w województwie ruskim, powiecie
halickim, przypadłych do dyspozycji króla po śmierci Jadwigi Tarło
ze Szczekarzowic1, żony Hieronima Sieniawskiego, wojewody ruskiego. Jeśli na tych wsiach jest zapisana suma, Dzierżek musi ją zapłacić
spadkobiercom Sieniawskiej i upuścić jej czwartą część.
jęz. łac.
1

Szczekarzowice w województwie i powiecie sandomierskim.

18
k. 11–11v.
Wiślica, 20 stycznia
Król wyznacza Jakubowi Pretwiczowi, staroście trembowelskiemu, który „przedtym i tymi czasy dla Nas i wszytkiej Rzeczypospolitej niemałym zdrowia swego niebezpieczeństwem i kosztem swym drogi częste
czyniąc i do nas posełając”, dwuletni dochód ze starostwa lwowskiego
wpłacany podskarbiemu za ten rok i następny. Podaje się to wiadomości Mikołaja Herburta, starosty lwowskiego, który ma te kwoty wypłacić
Pretwiczowi za okazaniem kwitu Jana Firleja, podskarbiego koronnego.
W razie gdyby starosta umarł, ma ten obowiązek jego następca.
jęz. pol.
19
k. 11v.–12
Wiślica, 20 stycznia
Król stwierdza, że Malcher Walicki, sługa Mikołaja Suchodolskiego,
starosty marienhauskiego, oświadczył przed aktami kancelarii, iż był
posłany przez swego pana na dwór królewski w sprawie, którą jego
pan miał z Marcinem Benisławskim, o odłączenie dóbr Breze mojza
od starostwa marienhauskiego. Z powodu choroby nie mógł przybyć
w terminie, a Benisławski zgadza się, by to niedotrzymanie terminu
nie szkodziło w sądzie, o co prosi Walicki. Król poleca wpisać tę prośbę
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Regest nr 20–21

do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. pol.
20
k. 12–12v.
Wiślica, 20 stycznia1
Król stwierdza, że Jan Krusiński, harcerz królewski (stipator noster),
zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał od Jerzego Mniszcha
z Wielkich Kuńczyc2, wojewody sandomierskiego, starosty sanockiego,
sokalskiego, samborskiego, kwotę 1200 złotych, którą Mniszech miał
mu zapłacić do 2 lutego (pro festo Purificationis Beatae Mariae Virginis)3, i zapis umarza. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Data została zapisana wyjątkowo jako feria secunda post festum sanctae Priscae.
Wieś w Czechach.
3
Zapis Jerzego Mniszcha z 18 XII 1591 (Sumariusz V, nr 432).
2

21
k. 12v.–13
Wiślica, 21 stycznia
Król stwierdza, że Paweł Biernaszewski, mieszczanin przemyski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż na wszystkich swoich dobrach ruchomych
i nieruchomych oraz kwotach na nich zapisanych daje dożywocie swej
żonie Katarzynie Wilczopolskiej, z ziemi i powiatu lubelskiego. Po jej
śmierci dobra mają wrócić do jego spadkobierców bez uwzględniania
pretensji jej dziedziców. Będzie mogła ustanowić współadministratorów dóbr i współopiekunów dzieci, tak by małoletni nie pozostawali
bez opieki. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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Regest nr 22–24

22
k. 13–13v.
Wiślica, 22 stycznia
Król, na prośbę mieszkańców miasta królewskiego Dubno, które przed
kilku laty było fundowane na surowym korzeniu1, przenosi targ tygodniowy, wyznaczony w akcie fundacji na piątek, na sobotę.
jęz. łac.
1
Miasto w województwie bełskim, powiecie horodelskim. Było lokowane na podstawie aktu lokacji
z 10 II 1588 przez Jana Sienieńskiego, wojewodę podolskiego, starostę horodelskiego (Szczygieł,
s. 301; Sumariusz III, nr 144).

23
k. 13v.–14v.
Wiślica, 23 stycznia
Król stwierdza, że Jan Zamoyski, kanclerz koronny, hetman wielki, starosta bełski, malborski, dorpacki, knyszyński, grodecki, międzyrzecki,
jaworowski, poświadczył, iż Jan Sieklucki brał udział we wszystkich wyprawach króla Stefana i wyróżnił się zwłaszcza pod Pskowem pod komendą Zamoyskiego. Sieklucki otrzymuje dożywocie (in solidum) z Felicjaną
Berdówną na wszystkich hakach w miejscach Luda i Waidawer, po obu
stronach strumienia Kilbawter, które zostały mu nadane z mandatu króla
Stefana przez Stanisława Pękosławskiego, niegdyś komisarza generalnego
Inflant, i Stanisława Łoknickiego, niegdyś ekonoma dorpackiego1.
jęz. łac.
1
Pękosławski był komisarzem generalnym Inflant w latach 1582–1588, Łoknicki ekonomem dorpackim w latach 1583–1588 (U IX, nr 20, 1915).

24
k. 14v.–15
Wiślica, 25 stycznia
Król stwierdza, że Adam Steinhalen, kanonik sandomierski, i Mikołaj Benisławski, sędzia ziemski sandomierski, zeznali przed
aktami kancelarii, iż zatwierdzają pewien kontrakt dotyczący
dzierżawy folwarków oraz wsi Krynice i Popowice 1, spisany dziś
w Wiślicy i potwierdzony pieczęciami ich oraz Macieja Pstrokońskiego, prepozyta łowickiego i kanonika warszawskiego, Wawrzyńca Gembickiego i Pawła Koszutskiego, sekretarzy królew-
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Regest nr 25–27

skich, pod wadium 250 złotych zabezpieczonym na ich dobrach.
Jeśli nie dotrzymają kontraktu, stawią się w pierwszym terminie
przed urzędem grodzkim lub sądem starościńskim sandomierskim. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Krynice i Popowice — wsie w województwie sandomierskim, powiecie chęcińskim.

25
k. 15v.–151
Kraków, 31 stycznia
Król darowuje pół włóki obok miasta królewskiego Proszowice, które
— jako bezpańskie — przypadło mu jako kaduk, Pawłowi Komońskiemu, dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro), co podaje się
do wiadomości magistratu miasta Proszowice.
jęz. łac.
1

Dwie kolejne karty mają ten sam numer, czyli 15.

26
k. 15–15v.
Kraków, 3 lutego
Król pozwala Druzjannie, wdowie po Macieju Miedziskim, na cesję
wójtostwa we wsi Piotrkowska Wieś w województwie sieradzkim, powiecie piotrkowskim, na rzecz syna Krzysztofa Niemierzy Miedziskiego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
27
k. 15v.–16
Kraków, 4 lutego
Król nadaje Mikołajowi Warszewskiemu, zasłużonemu w walce z Tatarami w rocie zmarłego Jakuba Strusia, starosty chmielnickiego1,
dożywocie na wsi królewskiej Włochy, czyli Rusochy albo Malinki,
w starostwie chmielnickim pod warunkiem, że po jego śmierci wieś
wróci do dyspozycji króla.
jęz. łac.
1

Jakub Struś zmarł 18 VIII 1589 (PSB, t. XLIV, s. 462 — J. Byliński).
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Regest nr 28–30

28
k. 16–17
Kraków, 5 lutego
Król stwierdza, że Krzysztof Komorowski, kasztelan sądecki, zeznał
przed aktami kancelarii, iż zapisuje Andrzejowi Lipskiemu dług w wysokości 4600 złotych na wszystkich swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, który zwróci przed aktami starostwa krakowskiego do 11 stycznia (pro feria secunda proxima
post festum Ephiphaniarum Domini) 1593 pod wadium 4600 złotych.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed urzędem starosty krakowskiego. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
29
k. 17–17v.
Kraków, 5 lutego
Król zachowuje Stanisława Szota (Schotha), mieszczanina krakowskiego,
który podczas oblężenia Połocka, obsługując armatę, stracił prawą rękę,
w prawie do wynagrodzenia wyznaczonego przez króla Stefana, w wysokości 20 groszy tygodniowo oraz na sukno i futra 5 złotych i 10 groszy
rocznie, co razem czyni 40 złotych rocznie. Poleca Sebastianowi Lubomirskiemu, kasztelanowi małogoskiemu, staroście sądeckiemu, spiskiemu,
dobczyckiemu, żupnikowi krakowskiemu, wypłacać to wynagrodzenie.
jęz. łac.
30
k. 17v–19v
Kraków, 5 lutego
1
Król stwierdza, że Stanisław Barzy z Błozwi , dziedzic na Wiśniczu, zeznał przed aktami kancelarii, iż sprzedaje swej żonie Katarzynie Porudyńskiej za 100 000 talarów, licząc po 35 groszy, swe dobra dziedziczne,
czyli zamek i wieś Wielki i Mały Wiśnicz, wsie: Kobele z folwarkiem
Kryrów, Dołuszyce z folwarkiem, Lexandrowa, Borowna, Łomna, Połomna, Lexandrowska Wola, Gierczyce, Olchawa z folwarkiem, Nieszkowice Wielkie i Małe, Uście (z młynem na rzece Rawa) i inne, tak zasiedlone jak i spustoszone, należące do zamku Wiśnicz z młynami itd.2,
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pod wadium 100 000 talarów. Daje jej intromisję, uwalniają od wszelkich
zapisów, posagu i wiana. Jeśli nie wykona tego postanowienia, stawi się
w pierwszym terminie przed sądem ziemskim krakowskim lub przed
urzędem starosty krakowskiego. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

Błozew — wieś w województwie ruskim, ziemi przemyskiej, powiecie samborskim.
Dobra te leżały w województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

31
k. 19v.–20
Kraków, 6 lutego
Król darowuje Janowi Walaskiemu, zasłużonemu w wojnach moskiewskich króla Stefana, kawałek gruntu (spaciolum terrae) z dwoma kmieciami w powiecie lucyńskim, położony nad stawem Kurzany, trzy mile
od zamku Lucyn przy granicy z Moskwą, przypadły królowi jako kaduk po śmierci Piotra Bacha.
jęz. łac.
32
k. 20–21
Kraków, 6 lutego
Król nadaje dożywocie wspólne (in solidum) Baltazarowi Orzechowskiemu, niegdyś żołnierzowi w rocie Jakuba Potockiego, i jego żonie Jadwidze Wolskiej na wsiach królewskich Kobakowce, czyli Koleczkowce, Podteremce, Jezierzany, Słobotka (lokowanej na surowym korzeniu)
oraz częściach wsi Bakota i Subocz, a także na spustoszonych wsiach
Żernikowce, Śliwna i Popowce1. Wolska miała na nich dożywocie na
mocy konsensu króla Stefana, udzielonego Stanisławowi Wolskiemu,
pisarzowi ziemskiemu kamienieckiemu, na cesję na rzecz Jadwigi i jej
pierwszego męża, zmarłego Jakuba Niezabitowskiego2. Z tytułu dożywocia upada czwarta część zapisu na tych dobrach.
jęz. łac.
1
2

W województwie podolskim, powiecie kamienieckim.
20 XI 1583 Stefan Batory udzielił Stanisławowi Wolskiemu konsensu na cesję tych wsi na rzecz
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jego córek Jadwigi i Katarzyny (MK 123, k. 942–943v); 24 VIII 1588 Zygmunt III udzielił dożywocia wspólnego (in solidum) Jadwidze Wolskiej i Jakubowi Niezabitowskiemu (Sumariusz IV,
nr 234); 11 IV 1590 zezwolił Stanisławowi Dobkowi Łowczowskiemu na cesję połowy tych dóbr na
rzecz Jadwigi, wdowy po Jakubie Niezabitowskim, posesorki drugiej ich połowy (tamże, nr 863).

33
k. 21–22
Kraków, 22 lutego
Król pozwala Łukaszowi Mielżyńskiemu, sekretarzowi królewskiemu,
zasłużonemu dla niego i jego poprzednika, na przejęcie wsi królewskich Złotniki i Pszczenno w powiecie brzeskim z rąk spadkobierców
Mikołaja Działyńskiego. Mielżyński otrzymuje dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
34
k. 22–22v.
Kraków, 6 lutego
Król darowuje Janowi Kasinowskiemu, podstarościemu kokenhauskiemu, dobra w powiecie aszkierackim przypadłe królowi jako kaduk
po śmierci Henryka Halsnika.
jęz. łac.
35
k. 22v.–23
Kraków, 8 lutego
Król darowuje Janowi Kąsinowskiemu, podstarościemu kokenhauskiemu, dom murowany w mieście Kokenhausen, niegdyś własność
Jana Rawnera, następnie — jako niemający posesora — przypadły
królowi jako kaduk, oraz połowę gruntu przynależnego do niego
z mandatu króla Stefana.
jęz. łac.
36
k. 23–23v.
Kraków, 8 lutego
Król stwierdza, że Jan Skrzetuski, sekretarz królewski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż odebrał z rąk Pawła Koszutskiego, sekretarza
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królewskiego, 360 złotych jurgieltu wyznaczonego przez króla za rok
1591 z dochodów mennicy poznańskiej. Kwituje z tej kwoty Teodora
Brunszwickiego Busza, starszego nad mennicą (magistrum officinae
monetariae). Relacja jaka wyżej.
jęz. łac.
37
k. 23v.–24
Kraków, 9 lutego
Król nadaje Pawłowi Arciszewskiemu, za zasługi dla niego, a teraz dla
Anny, infantki szwedzkiej, dożywocie na wsiach królewskich Nowydwór
i Nowa Wieś w województwie pomorskim, powiecie człuchowskim,
które otrzymał Jan Łącki, dworzanin1. Ustąpił je Stanisławowi Kossowskiemu, który następnie scedował je Arciszewskiemu. Król zachowuje
Arciszewskiego w posiadaniu i aprobuje kontrakt zawarty przez niego
z Kossowskim bez zgody króla. Arciszewski ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

Sumariusz IV, nr 1019.

38
k. 24v.–25
Kraków, 10 lutego
Król darowuje Stanisławowi Grocholskiemu, słudze i muzykowi królewskiemu, dobra ruchome i nieruchome, a zwłaszcza dom z browarem, przypadłe królowi jako kaduk po śmierci Wojciecha Tarczyńskiego, mieszczanina kleparskiego, co podaje się do wiadomości
magistratu miasta Kleparza, który udzieli Grocholskiemu intromisji
do wspomnianego domu.
jęz. łac.
39
k. 25–25v.
Kraków, 10 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy, wystawiony 6 grudnia 1591 w Janowcu, z podpisem króla
i jego pieczęcią, w którym król nadaje, za zasługi w służbie, Krzyszto-
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fowi Krupce, dworzaninowi, i jego żonie Zuzannie Żeleńskiej dożywocie na wsi królewskiej Borunice w województwie krakowskim pod
warunkiem wnoszenia kwarty1. Król pozwala wpisać ten akt do kancelarii koronnej. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Jest to rozszerzenie dożywocia z 13 V 1589 (Sumariusz IV, nr 638).

40
k. 25v.–26
Kraków, 12 lutego
Król nadaje Wojciechowi Chyżowskiemu i jego żonie Barbarze dożywocie wspólne (in solidum) na wsi królewskiej Kuryłowce w powiecie
barskim1, której połowę posiadał już prawem dożywotnim, a drugą
połowę przejął z cesji Kozaka Zwanogrodacza2.
jęz. łac.
1

W końcu XVI w. powiat barski już nie istniał. Powinno być latyczowski.
Był to Bohdan Świnohrodzki (Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565,
cz. 1, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, Warszawa–Łódź 1992, s. 196, przyp. 170).

2

41
k. 26–26v.
Kraków, 14 lutego
Król nadaje Andrzejowi Wierzbińskiemu, dworzaninowi, i Janowi Krusińskiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), wszelkie dobra ruchome i nieruchome, które przypadły królowi jako kaduk po śmierci Koperszmita, mieszczanina starogardzkiego, co podaje się do wiadomości Marcina
Berzewiczego, starosty starogardzkiego, i magistratu miasta Starogard1.
jęz. łac.
1

Miasto w województwie pomorskim, powiecie tczewskim.

42
k. 26v.–27
Kraków, 15 lutego
Król zachowuje Macieja Barwaskiego w użytkowaniu młynów, Podwornego i drugiego nad stawkiem Zaczemny we wsi królewskiej Czer-
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nichów w wielkorządach krakowskich1, z prawem wyrębu w lasach tej
wsi z obowiązkiem świadczeń zawartych w akcie fundacji młynów.
jęz. łac.
1

Wieś leżała w województwie krakowskim, w powiecie śląskim.

43
k. 27–27v.
Kraków, 17 lutego
Król nadaje Wojciechowi Piotrowskiemu, żołnierzowi zasłużonemu
w wojnach moskiewskich króla Stefana, dożywocie na dworze, czyli
mojzie […], w starostwie nowogrodzkim w Inflantach przypadłym do
dyspozycji króla po śmierci Andrzeja Leńka.
jęz. łac.
44
k. 27v.–28av.
Kraków, 17 lutego
Król stwierdza, że Walenty Bielski ze wsi Krzemieniowice1, woźny
ziemski generalny koronny, Wojciech Osiński i Marcin Wolanowski zeznali przed aktami kancelarii, iż 14 lutego (feria quarta ante
Dominicam Quadragesimalem Invocatit), na podstawie rezygnacji
uczynionej przez Stanisława Barzego z Błozwi na rzecz żony, wprowadzili bez przeszkody Katarzynę Porudyńską, żonę Stanisława
Barzego z Błozwi, dziedzica na Wiśniczu, do zamku i wsi Wiśnicz
Wielki i Mały z folwarkiem, wsi Kobele z folwarkiem, Kuczów z folwarkiem, Dołuszyce z folwarkiem, Lexandrowska Wola, Borowna,
Połomna i Łomna. 15 lutego (feria quinta ante Dominicam Quadragesimalem Invocavit) zaś wprowadzili Porudyńską do wsi Gierczyce
z folwarkiem, Nieszkowice Małe i Wielkie, Uście z młynem na rzece
Rawa, Olchawa z folwarkiem2. Król pozwala wpisać tę relację z intromisji do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Wieś w województwie sieradzkim, powiecie piotrkowskim.
Zob. dok. nr 30.
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45
k. 28av.–28b
Kraków, 18 lutego
Król, który niegdyś pozwolił Krzysztofowi Gnoińskiemu na cesję wsi
Pieczeniegi w województwie krakowskim, powiecie proszowskim1,
na rzecz Jana Rogozińskiego, syna Gabriela, teraz rezygnację uczynioną w Warszawie podczas sejmu, 15 kwietnia (sabbato ante Dominicam Misericordiae proximo) 1589, aprobuje i zatwierdza. Rogoziński otrzymuje dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu
na tej wsi.
jęz. łac.
1

Konsens z 15 XI 1591 (Sumariusz V, nr 401).

46
k. 28b–29
Kraków, 20 lutego
Król pozwala Franciszkowi Rylskiemu (Relski), łożniczemu królewskiemu, który służy na dworze królewskim od wieku chłopięcego1,
przejąć wieś królewską Boguszyce w województwie rawskim z rąk
spadkobierców Piotra Ujejskiego. Rylski otrzymuje dożywocie pod
warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W 1562 r. jako pacholę wyjechał do Szwecji z Katarzyną Jagiellonką, a potem służył jej synowi
Zygmuntowi (PSB, t. XXXIII, s. 493 — K. Chłapowski, H. Kowalska).

47
k. 29–30
Kraków, 20 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony przez Wojciecha
Piotrowicza, mieszczanina żarnowieckiego, dokument pergaminowy
wystawiony w Krakowie 16 sierpnia 1591 z podpisem i pieczęcią króla,
zawierający cesję prawa do młyna Twarogowskiego pod miastem Żarnowiec, otrzymanego od króla Stefana, dokonaną przez Piotrowicza na
rzecz jego syna Aleksandra, który otrzymał dożywocie. Król pozwala
wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego itd.
jęz. łac.
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48
k. 30–32v.
Kraków, 21 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii zostały wniesione w imieniu Żydów
z Przemyśla dwa dokumenty pergaminowe. W pierwszym, króla Zygmunta Augusta, wystawionym w Krakowie 29 marca 1559, z pieczęcią
Królestwa i podpisem Filipa Padniewskiego, podkanclerzego koronnego, prepozyta gnieźnieńskiego i łęczyckiego, dziekana krakowskiego, król stwierdza, iż Żydzi miasta królewskiego Przemyśl mieszkają
w nim od dawna, zamieszkują swoją ulicę (plateam integram), mogą
kupować domy i posiadać je prawem dziedzicznym. Jeśli chrześcijanie
sprzedali swe domy na tej ulicy Żydom, Żydzi posiadają je prawem
dziedzicznym, z tym, że mają płacić staroście przemyskiemu 4 złote
od każdego domu i podlegają jurysdykcji króla i starosty. Nadto przysługują im wszelkie zwolnienia z opłat, tak przy zakupie, jak i sprzedaży towarów, i inne prawa, którymi się cieszą pozostali mieszczanie
przemyscy. Świadkowie: Spytek Jordan z Zakliczyna1, wojewoda sandomierski, starosta przemyski i kamionacki, Stanisław Maciejowski,
kasztelan sandomierski, marszałek nadworny koronny, starosta lubomelski i zawichojski, Mikołaj Trzebuchowski, kasztelan gnieźnieński,
podkomorzy koronny, starosta brzeski, rogoziński, kołomyjski, Florian
Zebrzydowski, kasztelan lubelski, referendarz koronny, starosta tyszowiecki, Gabriel Tarło, marszałek dworu królowej, kasztelan radomski,
starosta chełmski, Jan Boner z Balic2, kasztelan biecki, wielkorządca
krakowski, starosta spiski, Mikołaj Radziejowski, kasztelan gostyniński, ochmistrz dworu królewien, Jan Ocieski, kanclerz koronny,
starosta krakowski, zatorski, oświęcimski, sądecki, olsztyński, Filip
Padniewski, podkanclerzy, prepozyt gnieźnieński i łęczycki, dziekan
krakowski, Andrzej Przecławski, dziekan poznański, Piotr Myszkowski, scholastyk krakowski, Andrzej Przerębski, kanonik krakowski,
Łukasz Podoski, kanonik krakowski, Stanisław Myszkowski, krajczy
koronny, starosta malborski, ratneński, sekretarze królewscy. W drugim dokumencie, wystawionym we Lwowie 13 kwietnia (feria quarta
post festa solennia Paschae) 1569 przez Stanisława Barzego z Błozwi,
sekretarza królewskiego i starostę lwowskiego starosta stwierdza, że
Żydzi lwowscy wnieśli do jego urzędu dokument królewski, wystawio-
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ny w Lublinie na sejmie 2 lutego (festo Purificationis BMV) 1569, zatwierdzający następujące artykuły:
— by wojewoda wyznaczył szlachcica do sądzenia spraw żydowskich,
— by księgi, czyli akta, żydowskie były przechowywane w bóżnicy lub
w szkole żydowskiej, a jeśli sędzia chciałby wnieść do akt żydowskich zapisy bez zgody starszych żydowskich, będą one nieważne,
— sędzia ma zatwierdzać pisarza za zgodą starszych żydowskich,
— starsi żydowscy mogą być wybierani tylko przez pospólstwo żydowskie,
— wojewoda nie może wyznaczyć Żydom kary większej niż trzy grzywny, a sędzia większej niż funt pieprzu, po uprzednim zasądzeniu ich
przez starszych żydowskich,
— szkoła żydowska nie może być zamknięta,
— rzemieślnicy żydowscy mają prawo sprzedawać zarówno Żydom,
jak i chrześcijanom, tak jak to wolno czynić Żydom krakowskim,
poznańskim i lubelskim,
— starsi żydowscy mogą karać innych występnych Żydów według ich
praw, wojewoda nie może wyznaczyć Żydom innego rabina, niż
przez nich samych wybranego,
— Żydzi mają być pozywani przed właściwego sędziego, czyli wojewodę lub jego sędziego, a potem przed sąd królewski.
Wypis został wydany na zamku niższym lwowskim 2 marca (feria quinta post Dominicam Oculi) 1570 w obecności Baltazara Ozgi, podstarościego lwowskiego, Łukasza Tarnawskiego, Marcina Topolskiego,
Bartłomieja Zagórskiego, Wojciecha Sądsa, Stanisława Mniszewskiego,
Jana Kasinowskiego i wielu innych, co stwierdzają podpisami Bartłomiej Ozga, podstarości lwowski i Stanisław Boczowski, pisarz grodzki lwowski. Król pozwala zapisać te dokumenty w aktach kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta, krakowskiego, włocławskiego
i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego3.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Zakliczyn — miasto w województwie krakowskim, powiecie sądeckim.
Balice — wieś w województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
3
Wpis wydany in extenso w: Bersohn, nr 200; regest: Morgensztern, nr 32.
2
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49
k. 32v.–34
Kraków, 22 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony, w imieniu Piotra
i Marcina, dziedziców Russowa1, dokument pergaminowy króla Władysława, sporządzony przez Mikołaja, prepozyta św. Floriana, podkanclerzego Królestwa, w Inowrocławiu 20 października (feria secunda ipso die
Translationis Sancti Adalberti Martyri) 1410, w którym król nadaje Maciejowi Gnerowi, mieszczaninowi i celnikowi konińskiemu, cztery łany we
wsi Russów. Świadkowie: Zbigniew z Brzezia, marszałek Królestwa, Jakub
z Koniecpola, wojewoda sieradzki, Maciej z Łabiszyna2, wojewoda gniewkowski, Krystyn z Koziegłów, kasztelan sądecki, Jakusz Jaka, sędzia kaliski,
Gniewosz, podstoli krakowski; relacja Mężyka3. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Russów — wieś w województwie i powiecie kaliskim.
Łabiszyn — miasto w województwie kaliskim, powiecie kcyńskim.
3
Dokument został wydany w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski, t. VII, wyd. A. Gąsiorowski,
R. Walczak, Warszawa–Poznań 1985, nr 665; Gniewosz to Gniewosz z Dalewic, Mężyk to Jan Mężyk z Dąbrowicy.
2

50
k. 34–34v.
Kraków, 22 lutego
Król nadaje Krystynowi ab Elzdorf, zasłużonemu w wojnach moskiewskich króla Stefana, dożywocie na pięciu hakach zniszczonych w okolicy Szmeltyna (in tractu smeltinensi), przynależnych do dworu Stefana
Horsta, zwanych Bex, Caltin, Grunen, Spikes, niegdyś uprawianych,
które zmarły Stefan Horst posiadał na podstawie przywilejów udzielonych mu niegdyś przez Tomasza, Krzysztofa i Kaspra, arcybiskupów
ryskich1, oraz dziewięciu hakach zniszczonych w okolicach Rumborga
(in tractu rumborgensi), zwanych Pagost, Lauszenek, Kichenper, Drabiten, Wistrichen, Sepol, Kucz, Pagost, niegdyś uprawianych przez
Jana Naudilasza, Wetssepola, Botkego, Sławka nad jeziorem zwanym
Dranisze.
jęz. łac.
1

Kasper Linde, arcybiskup Rygi (1509–1524); Tomasz Schöning, arcybiskup Rygi (1527–1539);
Krzysztof z ks. meklemburskich, zarządca arcybiskupstwa (1563–1566) (E. Mrowiński, Monety
Rygi, Warszawa 1986, s. 104, 105, 194).
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Regest nr 51–53

51
k. 34v.–35
Kraków, 24 lutego
Król stwierdza, że Baltazar Stanisławski, podkomorzy sanocki, zeznał
przed aktami kancelarii, iż zwalnia Macieja Pstrokońskiego, prepozyta
łowickiego i sekretarza królewskiego, z zapisu o zobowiązaniu go do
skwitowania z sumy 500 złotych1, którą przyjął w swoim imieniu, a która
jest pozostałością z kwoty 1000 złotych, czyli pierwszej raty przeniesionej przed aktami starostwa krakowskiego z kwoty głównej 2330 złotych
i 23 groszy. Kwotę tę Wyszyński2 zapisał w aktach grodzkich lubelskich
Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu. Król pozwala
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zobowiązanie Pstrokońskiego z 4 XII 1591 — Sumariusz V, nr 413.
Chodzi o Andrzeja Jałbrzyka Wyszyńskiego, wojskiego drohickiego, następnie sędziego bielskiego
(Sumariusz V, nr 387, 413, 414, 433).
2

52
k. 35v.–36
Kraków, 24 lutego
Król stwierdza, że Baltazar Stanisławski, podkomorzy sanocki, kuchmistrz koronny, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje Wincentemu Romiszewskiemu, kanonikowi krakowskiemu, kwotę 1000 złotych na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych i zobowiązuje się
ją zapłacić 29 czerwca (feria secunda post festum Natalis Sancti Joannis Baptistae) pod wadium 1000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim krakowskim. Król pozwala
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
53
k. 36–38 v.
Kraków, 25 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został w imieniu Jana Nankowskiego wniesiony dokument pergaminowy Rudolfa II, cesarza rzymskiego,
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Regest nr 54–55

króla Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sclawonii1, arcyksięcia Austrii, księcia Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii itd., wystawiony na
zamku w Pradze 5 lutego 1592, w którym za zasługi wojskowe Jana Nankowskiego na Węgrzech przyjmuje go i jego brata Sebastiana w poczet
szlachty i nadaje im wszelkie prawa przysługujące stanowi szlacheckiemu. Do herbu ich własnego Pelikan dodaje u dołu tarczy dewizę Pro
rege et grege christiano, w koronie nad hełmem między dwoma mieczami
półksiężyc złoty rogami do góry i nad nimi gwiazdę. Król pozwala wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej2.
jęz. łac.
1
2

Sclawonia — współcześnie Sławonia.
Wajs, s. 92.

54
k. 38v.
Kraków, 26 lutego
Król zachowuje Bartłomieja Słowikowskiego, zasłużonego w służbie
wojskowej podczas wojen moskiewskich króla Stefana i pod Gdańskiem, potem w orszaku zmarłego Stanisława Pękosławskiego, starosty
sandomierskiego, w dożywotnim posiadaniu trzech haków w mojzie
Balcer w powiecie marienburskim, które przekazał mu Jan1 Łaski, wojewoda sieradzki, starosta marienburski.
jęz. łac.
1

Pomyłka pisarza, powinno być: Olbracht.

55
k. 39–39v.
Kraków, 27 lutego
Król nadaje Jakubowi Czarnowskiemu i jego żonie Dorocie Podhoreckiej dożywocie wspólne (in solidum) na wójtostwie we wsi Rokitnica
w starostwie lwowskim. Czarnowski był, za pozwoleniem Mikołaja
Herburta z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego,
zasadźcą tej wsi na surowym korzeniu1.
jęz. łac.
1

12 II 1585 Stefan Batory potwierdził zgodę na lokację tej wsi z 1 II 1579 (MK 131, k. 74–76).
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Regest nr 56–57

56
k. 39v.–40
Kraków, 28 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Zygmunta Augusta z jego pieczęcią, wystawiony w Piotrkowie 22 maja
1565, którym król zachowuje Mikołaja Ligęzę z Bobrku1, kasztelana
czechowskiego, starostę bieckiego i żydaczowskiego, zasłużonego na
dworze i wyprawach wojennych, w dożywotnim użytkowaniu miasta
królewskiego Ciężkowice, wsi Turza, Kiprzna, wójtostwa w Ciężkowicach, wsi Ostrusza, połowy wsi Boguniowice2. Król pozwala wpisać ten
dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Bobrek, zamek w województwie krakowskim, powiecie śląskim.
MRPS V/2, nr 9555; Ciężkowice leżały w województwie krakowskim, powiecie bieckim.

57
k. 40–41v.
Kraków, 28 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Kazimierza z jego pieczęcią, wystawiony 29 listopada (vigilia festum
Beati Andreae Apostoli) 1348 w Krakowie, w którym król pozwala braciom Bernardowi i Mikołajowi, mieszczanom ze Starego Sącza, założyć
miasto na prawie magdeburskim na gruntach wsi Kieszkowice, z przyłączeniem do miasta lasu, czyli gaju, 150 włók frankońskich od rzeczki
Kobeli Potok do rzeczki Szydłowa, z rzeką Biała i oboma jej brzegami aż do Rzepiennika. Świadkowie: Wilczko, kasztelan sandomierski,
Florian, kanclerz łęczycki, Piotr, wojski krakowski, Zawisza z Kowali,
Wawrzyniec z Żórawnik, Maciej, kustosz kościoła św. Michała, i inni1.
Król pozwala wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Dokument ten, dotyczący Cieszkowic (dziś Ciężkowic) w powiecie bieckim, został opublikowany
z wcześniejszego potwierdzenia w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski, t. III, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1887, nr 687.
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Regest nr 58–60

58
k. 42–42v.
Kraków, 4 marca
Król wyznacza Bartłomiejowi Kicherowi, muzykowi, który od wielu lat
służy na dworze i służył za Zygmunta Augusta, płacę tygodniową 40 groszy, którą posiadał zmarły Sebastian Jankowski, masztalerz, i także 20 groszy z żup krakowskich, którą posiadał zmarły Dudek, woźnica. Podaje się
to do wiadomości Sebastiana Lubomirskiego, żupnika krakowskiego. Płacę ma otrzymywać począwszy od 8 marca (a Dominica Laetare).
jęz. łac.
59
Kraków, 5 marca
k. 42v–45v.1
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Władysława z jego pieczęcią, wystawiony w Krakowie 21 maja (feria
quinqua infra octavas festi Pentecostes) 1388, w którym król, na prośbę
Andrzeja z Mielna, wójta miasta Ciężkowice, transumuje przywilej lokacyjny króla Kazimierza z 29 listopada (vigilia festum Beati Andreae
Apostoli) 1348. Świadkowie: Spytko, wojewoda krakowski, Sędziwój,
wojewoda kaliski, Jaśko Ligęza, wojewoda łęczycki, Piotr Kmita, kasztelan lubelski, Mikołaj, kasztelan wiślicki, Krystyn z Koziegłów, kasztelan sądecki2. Król pozwala wpisać ten dokument do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego
i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W Metryce błąd w numeracji — brak numeru karty 44.
Dokument opublikowany w: Zbiór dokumentów małopolskich, t. VI, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska–
Kurasiowa, Warszawa 1974, nr 1541. Zob. dok. nr 57.
2

60
k. 45v.–46
Kraków, 7 kwietnia
Król stwierdza, że Stanisław Miński, wojewoda łęczycki i starosta liwski, zeznał przed aktami kancelarii, iż przekazał Janowi Porudyńskiemu kwotę 3000 talarów, którą niegdyś zmarły Stanisław Barzy z Błozwi,
wojewoda krakowski, otrzymał od zmarłej Anny Mińskiej z Pniewni-
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Regest nr 61–62

ka1,, a także wszelkie kary uzyskane w sądzie sejmowym i w Trybunale
Koronnym oraz w sądzie ziemskim czchowskim od Piotra i Stanisława
Barzych, braci stryjecznych i spadkobierców Jana Barzego, wojewodzica krakowskiego. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
Stanisław Barzy, wojewoda krakowski, zmarł 9 XI 1571 (U IV/2, nr 407); Anna Mińska z Pniewnika
w ziemi liwskiej województwa mazowieckiego była teściową Doroty Goryńskiej (w drugim małżeństwie żony Stanisława Barzego), a matką Stanisława Mińskiego.

61
k. 46–46v.

Kraków, 7 kwietnia

Król stwierdza, że Stanisław Miński, wojewoda łęczycki, starosta
liwski, i Stanisław Barzy z Błozwi, brat i spadkobierca zmarłego
Piotra Barzego z Błozwi, zeznali przed aktami kancelarii, iż kwitują się wzajemnie z intercyzy zawartej w Lublinie 22 kwietnia 1591
przez zmarłego Piotra Barzego z Błozwi i Stanisława Mińskiego,
wojewody łęczyckiego, i wpisanej do akt grodzkich lubelskich.
Kasują ją i umarzają. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
62
k. 46v.–47v.
Kraków, 9 marca
Król stwierdza, że Jerzy Baro, mieszczanin wieluński, wniósł do akt kancelarii dokument z 20 lutego (feria sexta ante Dominicam Reminscere)
z pieczęcią Krakowa, w którym Mikołaj Bieganowski, dworzanin–komornik (cubicularius SRM), przed aktami miejskimi przenosi dobra,
otrzymane od króla jako kaduk w Wiślicy 18 stycznia (sabbatum ipso
die festi Sanctae Priscae) po śmierci Jadwigi Ziemniczyny Sewerynowej,
córki Eufemii Maliskiej, na osobę Jerzego Bary, murarza wieluńskiego.
Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 63–66

63
k. 47v.–48
Kraków, 9 marca
Król, spośród kandydatów wskazanych przez szlachtę, mianuje Jana
Rożnowskiego na urząd pisarza ziemskiego poznańskiego wakujący
po śmierci Jana Piotrowskiego1.
jęz. łac.
1

Jan Piotrowski zmarł po 11, a przed 20 XII 1591 (U I/2, nr 817).

64
k. 48–48v.
Kraków, 9 marca
Król pozwala Walentemu Czermińskiemu, dworzaninowi–trukczaszemu (aulico et dapifero), zasłużonemu w służbie wojskowej i na dworze,
przejąć hutę szkła w starostwie szydłowskim1, która po śmierci Piotra
Horwata wróciła do dyspozycji króla. Czermiński otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1
Leżały przy wsi Czyżów w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego (Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963,
s. 152); Regesty Metryki, nr 139 (z błędem).

65
k. 48v.–49
Kraków, 10 marca
Król pozwala Wojciechowi Kordyszewskiemu na cesję młyna przy
mieście królewskim Lipno w ziemi dobrzyńskiej na rzecz Sebastiana
Osielskiego z Lubani1, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem
ponoszenia wszelkich ciężarów zawartych w oryginalnym przywileju
i płacenia według taksy komisarzy.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie i powiecie rawskim.

66
k. 49–49v.
Kraków, 12 marca
Król pozwala Janowi Tarnkowskiemu na cesję wójtostwa w mieście królewskim Drohiczyn na rzecz Wacława Greka, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
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Regest nr 67–70

67
k. 50–50v.
Kraków, 8 marca
Król pozwala Stanisławowi Pruszczyńskiemu, staroście kobryńskiemu
z ramienia Królowej Ciotki, na cesję wójtostwa we wsi królewskiej Lubocheń w województwie łęczyckim na rzecz jego syna Jerzego, który
otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
68
k. 50v.–51
Kraków, 6 lutego
Król nadaje Baltazarowi Orzechowskiemu, niegdyś żołnierzowi,
i jego żonie Jadwidze Wolskiej dożywocie wspólne (in solidum) na
wsiach królewskich Kobakowce, czyli Kolechowce, Podteremce, Jezierzany, Słobotka, lokowanej na surowym korzeniu, i częściach wsi
Bakota, Subocz i spustoszonych Żernikowce, Śliwna i Popowce. Jadwiga użytkowała je na mocy cesji swego ojca Stanisława Wolskiego,
pisarza ziemskiego kamienieckiego, który otrzymał konsens od króla
Stefana1. Na mocy tego dożywocia upada czwarta część kwoty zapisanej na tych dobrach.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 32.

69
k. 51v.
Kraków, 30 stycznia
Król darowuje Pawłowi Koszutskiemu, sekretarzowi królewskiemu,
dobra przypadłe mu jako kaduk po śmierci Henryka Fadena, Anglika,
a użytkowane przez Dorotę, wdowę po Błażeju Petzelym, mieszczaninie gdańskim, co podaje do wiadomości magistratu gdańskiego.
jęz. łac.
70
k. 52–52v.
Kraków, 13 marca
Król pozwala Małgorzacie ze Sternbergu, wdowie po Janie Służewskim,
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Regest nr 71–73

wojewodzie brzeskim1, na cesję młyna Welant obok miasta Toruń na
rzecz Tomasza Słupeckiego, jej sługi, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1
Małgorzata Kostka, wdowa po Janie Służewskim zmarłym w 1580 r. (PSB, t. XXXIX, s. 164 —
H. Kowalska).

71
k. 52v.–53
Kraków, 13 marca
Król pozwala Stanisławowi i Wawrzyńcowi Wysokińskim Korybutom,
braciom rodzonym, na cesję kuźnic, czyli rudni, na rzece Jedlanka, należących do miasta królewskiego Parczew w województwie lubelskim
na rzecz Andrzeja Zawackiego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
72
k. 53v.–54

Kraków, 13 marca

Król stwierdza, że Stanisław Reszka, opat andrzejowski i sekretarz
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż podjąwszy się wyjazdu do Królestwa Neapolu w sprawach króla i królowej Anny,
ciotki króla, udziela Stanisławowi Suchorzewskiemu, kanonikowi krakowskiemu, i bratu Jakubowi Janieńskiemu, przeorowi
klasztoru andrzejowskiego, pełnomocnictwa do administrowania
opactwem i jego dobrami1. Król pozwala wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Łaciński regest zob. Materiały do dziejów, t. II, nr 67.

73
k. 54–56
Kraków, 18 marca
Król stwierdza, że Samuel Włodek, lat około siedemnastu, syn zmarłego Krzysztofa Włodka z Piekar1, za radą swych krewnych Grzegorza
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Regest nr 74

Branickiego, burgrabiego krakowskiego, i Jana Branickiego, starosty
niepołomickiego2, zeznał przed aktami kancelarii, iż potwierdza zapis
kwoty 1200 złotych Katarzyny ze Żmigrodu Włodkowej, swej matki,
uczyniony w aktach ziemskich proszowskich na wsi Świradzice z dwoma folwarkami i wsi Łękawa w województwie krakowskim, powiecie
proszowskim, na rzecz Mateusza Maciejowskiego z Zysławic3 i że wpisze to zeznanie do akt grodzkich krakowskich w poniedziałek pod wadium 1200 złotych. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego
i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Piekary w województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
W tekście wystąpił jeszcze Jan Branicki, burgrabia krakowski. Osoba taka nie istniała, to ewidentna pomyłka pisarza.
3
Zysławice w województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
2

74
k. 56–57
[Kraków, 18 marca]
Król stwierdza, że Samuel Włodek, syn zmarłego Krzysztofa Włodka
z Piekar, za radą swych przyjaciół Grzegorza Branickiego, burgrabiego krakowskiego, i Jana Branickiego, starosty niepołomickiego, zeznał
przed aktami kancelarii, iż, ze względu na życzliwość w sprawach długów ojcowskich i zabezpieczenie dóbr Świradzice z dwoma folwarkami
i wsi Łękawa w powiecie proszowskim w kwocie 1200 zł zadeklarowanej mu przez jego matkę Katarzynę ze Żmigrodu1 Włodkową, z powodu szkody w prawach posagowych poręcza jej, iż jego zobowiązanie
wobec Mateusza Maciejowskiego nie szkodzi ani nie narusza jej praw
posagowych i dożywotnich na tych dobrach. Pozwany stawi się przed
którymkolwiek sądem lub urzędem. Król pozwala wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Żmigród, miasto w województwie krakowskim, powiecie bieckim.
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75
k. 57v.
Kraków, 18 marca
Król przyznaje Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu, płace roczną 5707 złotych z pieniędzy z tytułu podwód.
jęz. łac.
76
k. 57v.–58
Kraków, 18 marca
Król powierza Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu, ściąganie pieniędzy za podwody z miast Królestwa.
jęz. łac.
77
k. 58–58v.
Kraków, 18 marca
Król pozwala Wacławowi Kiełczewskiemu, staroście wschowskiemu, na wydzierżawienie Janowi Hanelowi, mieszczaninowi
wschowskiemu, niektórych dochodów ze starostwa na jeden rok
i trzy tygodnie.
jęz. łac.
78
k. 58v–59v.
Kraków, 20 marca
Król stwierdza, że Jan Krusiński, harcerz królewski (stipator noster),
i Łukasz Kamiński z województwa chełmińskiego złożyli przed aktami kancelarii następujące zeznania. Krusiński zeznał, że z powodu
niepewności co do sprawy niżej opisanej, wniesionej przez Kamińskiego w sprawie dóbr królewskich w związku z jego ślubem, sprawę
kasuje i umarza. Kamiński zeznał, że — uwolniony przez Krusińskiego od sporu — zapisuje mu w zamian na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, kwotę 160 złotych
i zobowiązuje się ją zapłacić Krusińskiemu na święto Narodzenia
św. Jana Chrzciciela [24 VI] przed urzędem wojewody chełmińskiego
pod wadium 160 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
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przed urzędem tegoż wojewody. Król pozwala wpisać te zeznania do
akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
79
k. 59–60
Kraków, 20 marca
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu, kasztelanowi lądzkiemu,
staroście przedeckiemu, na cesję trzech kmieci we wsi Jasieniec w starostwie przedeckim na rzecz Jana Kalińskiego, pisarza ziemskiego łęczyckiego, który dostaje dożywocie.
jęz. łac.
80
k. 60–60v.
Kraków, 20 marca
Król zachowuje Bartłomieja Chochołowskiego, sołtysa i poddanego we wsi Chochołów w tenucie Jana Pieniążka, ze względu na jego
służbę w wojnach moskiewskich dla poprzedników króla, w posiadaniu sołectwa w tej wsi, założonego przez niego na surowym korzeniu,
i młyna zbudowanego na rzece Dunajec. Pozwala osadzić na gruncie
sołeckim czterech zagrodników, zachowuje go w dożywotnim posiadaniu zagrodników i gruntów zwanych Suchy Bór, Dolinka, Łucznia
Okrainia, Dzianisz Posacki, położonych w górach, z polami, łąkami,
wolnością wypasu, łowienia ryb i polowania1.
jęz. łac.
1

Regest tego dokumentu opublikował z oryginału E. Długopolski, Przywileje sołtysów podhalańskich, „Rocznik Podhalański” I/1914–1921, s. 16.

81
k. 60v.–61
Kraków, 20 marca
Król zachowuje Jana, sołtysa we wsi Dunajec w starostwie nowotarskim,
którego zmarli rodzice brali udział w wykarczowaniu i lokacji tej wsi,
i jego żonę w dożywotnim posiadaniu tego sołectwa z polami, łąkami,
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lasami, pastwiskami, sadzawkami, karczmą, młynem, wolnością połowu
w rzece Dunajec i zagrodnikami według dokumentu lokacji tej wsi1.
jęz. łac.
1
Regest tego dokumentu z wpisu do ksiąg grodzkich opublikował E. Długopolski, Przywileje sołtysów podhalańskich, s. 18–19.

82
k. 61–62
Kraków, 20 marca
Król stwierdza, że Stanisław Tudorowski, posesor wójtostwa we wsi
królewskiej Księżomisz w tenucie urzędowskiej, zeznał przed aktami
kancelarii, iż zapisał Józefowi Targońskiemu sumę 100 złotych na tym
wójtostwie oraz na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się ją zapłacić przed aktami kancelarii na święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela [24 VI] pod wadium
100 złotych. Pozwany stawi się przed sądem zadwornym w pierwszym
terminie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego etc.
jęz. łac.
83
k. 62–63v.
Kraków, 21 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został przez Pawła Boskiego, sługę
podskarbiego, wniesiony dokument wystawiony w aktach grodzkich lubelskich 18 stycznia (ipso die Sanctae Priscae virginis) 1592 z pieczęcią
Jana hrabiego Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego i starosty lubelskiego.
W dokumencie tym Mikołaj Urowiecki z Urowska1, starosta chełmski, Jan
Potocki, starosta kamieniecki, Jakub Potocki, Stanisław Jassowski, Piotr
Łaszcz, Jan Śladkowski, Jerzy Szczucki, Temryk Szymkowicz, Adrian Dobrzyniecki, Szymon Charlęski, Stanisław Łysakowski, Piaskowski w swoim imieniu i jako pełnomocnik Jana Grabskiego, Florian Dobrosołowski
w imieniu Jerzego Strusia, starosty bracławskiego, Maciej Leśniowski, Andrzej Bobolecki, rotmistrzowie, Stanisław Tarnowski, Andrzej Głowacki,
Paweł Sidziński, Jan Giebułtowski, Krzysztof Sułkowski, Piotr Młożewski, Maciej Jabłonowski, Krzysztof Gdeszyński, Stanisław Jassowski, Piotr
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Wierzbowski, Szymon Nicz, Jerzy Krzycki, Wojciech Strasz, Jan Zieliński,
Stanisław Radowiecki, Jakub Misiowski, Stanisław Strzałka, rotmistrzowie piechoty, Ławryn Łoska, Joachim Krassowski, Walenty Lenczewski,
Walenty Widawski, Jan Żółkiewski, Jan Zdrowski, Stanisław Potempski,
Paweł Wąsowicz, Zygmunt Czabański, Jerzy Pawłowski, Maciej Gorzykowski, Adam Więckowski, Mikołaj Kański, Stanisław Borzechowski,
Gabriel Rudski, Jakub Bąkowski, Mikołaj Górski, Marcin Komorowski,
Marcin Karpiński, Wojciech Ludzicki, Jan Słończewski, stolnik zakroczymski, i inni, liczni rotmistrzowie i towarzysze cedują wszelkie prawa
do zapłaty sum im należnych według konstytucji sejmu warszawskiego za
okres od koronacji Zygmunta III do ostatniego sejmu warszawskiego2 albo
raczej do publikacji konstytucji uchwalonych na tym sejmie i wpisanych
do rejestrów deputackich. Zrzekają się wszelkich praw dotyczących kwoty
2000 złotych, należnej staroście kamienieckiemu z tytułu zapłaty wojskowym z poborów województwa krakowskiego i z czopowego, przysądzonej
dekretem deputatów, i drugiej kwoty 2000 złotych należnej temuż staroście z poborów województwa kijowskiego, na rzecz króla Zygmunta III
oraz Jerzego Mniszcha z Wielkich Kuńczyc, wojewody sandomierskiego,
starosty sokalskiego i samborskiego, Andrzeja Zborowskiego z Rytwian3,
kasztelana bieckiego, i Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, starosty krzeczowskiego. Ponieważ komisarze ich usatysfakcjonowali, umarzają ich rejestry i dekrety. Król pozwala wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Właściwie Uhrowiecki z Uhrowska w województwie ruskim, ziemi i powiecie chełmskim.
Chodzi o konstytucję sejmu 1591 r. „Postępek o reszty, retenty i krzywdy żołnierskie” (VC, t. II,
vol. 1, s. 174–175).
3
Rytwiany — wieś w województwie i powiecie sandomierskim.
2

84
k. 63v.–64
Kraków, 28 marca
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski wyznaczony przez Seweryna Bonera z Balic, kasztelana krakowskiego, starostę
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rabsztyńskiego, żarnowieckiego, złożonego chorobą w Krakowie, do
złożenia zeznania, zeznał przed aktami kancelarii, iż Boner oświadcza,
że otrzymał od Piotra Myszkowskiego, starosty chęcińskiego, i Zygmunta Myszkowskiego, starosty piotrkowskiego, kwotę 8000 złotych
zapisaną mu w aktach grodzkich krakowskich i kwituje ich z tej kwoty.
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
85
k. 64–64v.
Kraków, 1 kwietnia
Król wyznacza Wacławowi Karwińskiemu, kapłanowi na zamku krakowskim, pensję tygodniową 30 groszy z żup wielickich, co podaje się
do wiadomości Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, starosty krzeczowskiego i piaseczyńskiego, oraz Mikołaja Korycińskiego, sekretarza królewskiego, administratorów tych żup.
jęz. łac.
86
k. 64v.–66
Kraków, 2 kwietnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument komisarzy wysłanych z ramienia Jana Teodora Skumina, podskarbiego
ziemskiego litewskiego, do spisania dochodów należnych skarbowi
królewskiemu ze starostwa brzeskiego, zawierający szczegółowy opis
dochodów włości woińskiej1 i szczegółowe postanowienia ich dotyczące. Ci komisarze to: Fedor Pociej Korzeniewski, pisarz ziemski brzeski,
Jan Świrski, dworzanin królewski, Andrzej Iłgowski, pisarz skarbowy
litewski, cywun twerski2. Dokument został spisany 28 grudnia 1588
w Woiniu przez Pocieja i Świrskiego. Król pozwala wpisać go do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego etc.
jęz. jęz. łac. pol.
1
2

Woin — włość w województwie brzeskim–litewskim.
Chodzi o Twery na Żmudzi.
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Regest nr 87–89

87
k. 66–66v.
Kraków, 2 kwietnia
Król pozwala [...] Stadnickiemu na cesję wsi królewskiej Bieńkowice1
z folwarkiem na rzecz Jana Ocieskiego, starosty olsztyńskiego, który
otrzymuje dożywocie. Jeśli na tej wsi jest zapisana kwota, ma upaść jej
część przewidziana prawem.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

88
k. 66v.–68
Kraków, 2 kwietnia
Król stwierdza, że Jan Krasiński, kantor krakowski, scholastyk kielecki, i Jan
Ostaszewski z ziemi ciechanowskiej zeznali przed aktami kancelarii, iż Krasiński wydzierżawia Ostaszewskiemu wieś Zagórze1, należącą do scholasterii kieleckiej, z folwarkiem i wszystkim, co widnieje w inwentarzu sporządzonym w jego imieniu, oraz czynszem od kmiecia Kudła, mieszkającego
we wsi Złota2, i częściami we wsi Mojcza3, na trzy lata od święta Narodzenia
św. Jana Chrzciciela [24 VI] do tegoż dnia 1595 r. Ostaszewski zeznał, że
jeśli otrzyma te dobra w dzierżawę, będzie płacił 220 złotych na każde Zielone Świątki (Pentecotes). Jeśli nie zapłaci, dobra powrócą do Krasińskiego.
Nie będzie zmuszał poddanych do ciężarów ponad te, którym podlegają,
będzie uprawiał pola folwarku i spustoszone, utrzyma bydło, sadzawki itd.,
pod wadium 220 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem ziemskim, grodzkim lub przed Trybunałem Królestwa. Król pozwala
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie sandomierskim, powiecie chęcińskim.
Wieś prawdopodobnie w województwie i powiecie sandomierskim.
3
Wieś w województwie sandomierskim, powiecie chęcińskim.
2

89
k. 68v.–69
Kraków, 2 kwietnia
Król zachowuje Baltazara Rafałowicza Kuczynę i jego żonę, Annę Wirinkównę Szembelównę, w dożywotnim posiadaniu czterech haków

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

51

Regest nr 90–92

w mojzie Kąksy, czyli Kanferz, w powiecie dorpackim, które przekazał
im w użytkowanie Stanisław Łoknicki, ekonom dorpacki1, za zgodą
Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, starosty dorpackiego. Mają ponosić takie ciężary jak szlachta z podobnych dóbr.
jęz. łac.
1

Łoknicki był ekonomem dorpackim do 15 VI 1588 (U XI, nr 1915).

90
k. 69–69v.
Kraków, 3 kwietnia
Król nadaje Piotrowi Korzeniewskiemu, podsędkowi kamienieckiemu, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, i jego żonie Dorocie
Dąbrowskiej dożywocie wspólne (in solidum) na wsi Hołosków1, która
otrzymała na nowo nazwę Hołosków od króla Stefana po zniszczeniu
jej przez Tatarów, pod warunkiem wnoszenia kwarty. Król rezygnuje
z należnych mu trzech części dochodów.
jęz. łac.
1

Wieś leżała w województwie podolskim, powiecie kamienieckim.

91
k. 70–70v.
Kraków, 3 kwietnia
Król pozwala Janowi Grodzińskiemu, dworzaninowi–trukczaszemu,
(aulico et dapifero nostro) na cesję stacji od Żydów łęczyckich, corocznie należnej królowi, którą dostał w dożywocie od króla Stefana, na
rzecz Wojciecha Jankowskiego, harcerza królewskiego (stipatori nostro), który otrzymuje dożywocie, co podaje się do wiadomości starszych żydowskich w Łęczycy. Król poleca podskarbim koronnemu
i nadwornemu, by nie czynili Grodzińskiemu żadnych przeszkód1.
jęz. łac.
1

Regest po polsku: Bersohn, nr 201.

92
k. 70v.–71
Kraków, 3 kwietnia
Król pozwala Sebastianowi Lubomirskiemu, kasztelanowi małogoskie-
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mu, staroście sądeckiemu, spiskiemu, dobczyckiemu, na przyłączenie
do starostwa spiskiego wsi królewskiej Lackowa, która powróciła do
dyspozycji króla po śmierci Szymona Gładysza, prepozyta wiślickiego,
i która niegdyś została odłączona od starostwa1. Lubomirski otrzymuje
dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1
Już podczas lustracji 1564 r. jej posesorem był Szymon Gładysz (Lustracja dóbr województwa
krakowskiego 1564, cz. I, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962, s. 192), który dostał ją w dożywocie 9 V
1561 (MK 98, k. 80).

93
k. 71–71v.
Kraków, 3 kwietnia
Król pozwala Michałowi Stanisławskiemu, zasłużonemu rotmistrzowi,
przejąć wieś Prokmosno w powiecie halickim z rąk obecnych posesorów, których imiona i nazwiska król chce poznać. Stanisławski otrzymuje dożywocie. Jeśli na wsi jest zapisana kwota, upada jej czwarta
część, jeśli nie — Stanisławski ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
94
k. 71v.–72v.
Kraków, 4 kwietnia
Król stwierdza, że Stanisław Stachurka Knap, woźny generalny ziemski, zeznał przed aktami kancelarii, iż 2 kwietnia (feria quinta post
festa solennia Paschae proxima) Krzysztof Ilmanowski protestował
przed sądem Seweryna Bonera z Balic, kasztelana krakowskiego,
przeciw temuż kasztelanowi, ponieważ w sprawie wniesionej przez
spadkobierców zmarłego Jerzego Tretfina, mieszczanina i rzeźnika
krakowskiego1, byli oni ponownie oskarżeni, nie wiadomo jakim prawem, w sprawie kwoty z wójtostwa krzeczowskiego. Nikt nie został
pozwany i sprawa nie stanęła przed sądem królewskim. Wnosi, by
wykazali temuż kasztelanowi swymi przywilejami i dekretami króla
i jego poprzedników, że wspomniany kasztelan krakowski uzurpował
sobie jakby prawo dziedziczenia tegoż wójtostwa i nie pozwolił Ilmanowskiemu odwołać się do sądu królewskiego. Z tego powodu Ilmanowski wnosi do króla oskarżenie i protestuje przeciw kasztelanowi
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przez woźnego oraz przez Pawła Pełkę i Stanisława Skudlskiego. Król
pozwala wpisać tę relację i zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. Sumariusz V, nr 438.

95
k. 72 v.–73v.
Kraków, 4 kwietnia
Król pozwala Maciejowi Żalińskiemu, kasztelanowi gdańskiemu, zasłużonemu dla króla i jego poprzedników, na cesję tenuty Przedborz1
i wójtostwa w tym mieście na rzecz Samuela Żalińskiego, jego syna,
który otrzymuje dożywocie, z racji którego upada czwarta część sumy
zapisanej na tenucie.
jęz. łac.
1

W województwie sandomierskim, powiecie chęcińskim.

96
k. 73v.–74
Kraków, 4 kwietnia
Król poświadcza, że Maciej Jelitowski, który służył wiernie przez wiele lat w otoczeniu Stanisława Pawłowskiego, biskupa ołomunieckiego,
nie może być przez nikogo kwestionowany jako należący do stanu
szlacheckiego. Nikt z senatorów i urzędników Królestwa ani spośród
szlachty nie może zaprzeczyć temu świadectwu, które zostaje potwierdzone tym dokumentem i pieczęcią. Król stwierdza, że ojciec Macieja
Jelitowskiego miał domicilium w mieście Kalisz i to nie szkodzi jego
prawom szlachcica, co podaje się do wiadomości wszystkich.
jęz. łac.
97
k. 74–74 v.
Kraków, 4 kwietnia
Król stwierdza, że Jan Górski, woźny ziemski generalny, zeznał przed aktami kancelarii, iż w przeszły wtorek po niedzieli Śródpostnej1, na żądanie
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Stanisława Mroza, bakałarza nauk wyzwolonych, w obecności Abrahama
Biedrzyckiego i Józefa Bębnowskiego, był w urzędzie grodzkim krakowskim u Józefa Latoszyńskiego, podstarościego krakowskiego, i tam zażądali, by wymierzył sprawiedliwość Stanisławowi Więckowskiemu, który
został oskarżony przez Stanisława Mroza o postrzelenie jego brata Jana
Mroza, balwierzyka, i uwięziony kilka dni wcześniej. Na co podstarości
odpowiedział, że nie może tego zrobić, bo więzień uciekł woźnemu, któremu go oddał pod straż i do więzienia. Stanisław Mróz, za pośrednictwem
woźnego i wymienionych świadków, protestuje, twierdząc, że obwiniony
wyszedł z więzienia z powodu niedbałości urzędu grodzkiego. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. pol.
1

10 marca.

98
k. 74v.–75v.
Kraków, 4 kwietnia
Król pozwala Józefowi, czyli Joskowi, wójtowi we wsi królewskiej Wolcza w starostwie samborskim, na cesję tego sołectwa na rzecz Daniela,
Jana i Damiana, swych synów, i Borysa, swego brata rodzonego, którzy
otrzymują dożywocie.
jęz. pol.
99
k. 75v.–76
Kraków, 5 kwietnia
Król nadaje Katarzynie i Janowi Cieklińskim dożywocie wspólne na
części wsi Barcinowice w starostwie kamienieckim i w powiecie latyczowskim, którą Jan Ciekliński dostał w dożywocie po śmierci swego
brata Mikołaja.
jęz. łac.
100
k. 76–76v.
Kraków, 5 kwietnia
Król nadaje Jakubowi Leśniowskiemu, cześnikowi lwowskiemu i dwo-
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Regest nr 101–102

rzaninowi, który służył królowi i jego poprzednikom, oraz jego żonie
Annie z Będziemyśla, dożywocie wspólne na tenucie Rozniszów w województwie sandomierskim, na którą miał dożywocie1, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Rozniszów i Będziemyśl leżały w województwie sandomierskim, powiecie pilzneńskim. Dożywocie Jakuba Leśniowskiego, cześnika lwowskiego, z 1 XII 1585 — MK 131, k. 356v.–357. Żona Jakuba
była z domu Sepichowska.

101
k. 76v.–79
Kraków, 5 kwietnia
Ponieważ dzierżawa żup krakowskich przez Sebastiana Lubomirskiego,
kasztelana małogoskiego, skończyła się 18 marca, król powierza je Hiacyntowi Młodziejowskiemu, podskarbiemu nadwornemu, staroście
krzeczowskiemu i piaseczyńskiemu, oraz Mikołajowi Korycińskiemu,
sekretarzowi królewskiemu. Młodziejowski służy z korzyścią dla skarbu królewskiego od ponad dwudziestu lat, służył królowi Zygmuntowi
Augustowi, a królowi Stefanowi w wojnach moskiewskich; Koryciński
od czasu króla Stefana jest zatrudniony w administracji żup. Następują liczne warunki i polecenia, po czym król wyznacza pensję roczną
6000 złotych z dochodów żup.
jęz. łac.
102
k. 79–79v.
Kraków, 26 kwietnia
Ponieważ królowa Anna, ciotka króla, z tytułu swej oprawy pozwoliła
Janowi Secymińskiemu, sekretarzowi królewskiemu, i Urszuli Niemojewskiej, by przekazali prawo dożywotnie do wsi królewskiej Janów
w powiecie łomżyńskim z przyległościami, otrzymane od króla Zygmunta Augusta, Stanisławowi Śleszyńskiemu i Zofii Niemojowskiej,
król aprobuje zgodę królowej Anny i pozwala na cesję. Stanisław i Zofia
Śleszyńscy otrzymują dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
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Regest nr 103–105

103
k. 79v.–81
Kraków, 6 kwietnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument z 27 marca
(feria sexta Magna) z pieczęcią sądu grodzkiego w Nowym Mieście Korczynie, podpisany przez Jana Charczowskiego, podstarościego, i Tomasza
Kowalewskiego, pisarza grodzkiego nowokorczyńskiego, w którym Mikołaj Ligęza z Bobrku, kasztelan wiślicki, starosta biecki i żydaczowski, za
konsensem królewskim1 ceduje kwotę zapisaną na starostwie żydaczowskim, miasta, wsie starostwa i jurysdykcję starościńską na rzecz swego
syna Mikołaja Spytka, kasztelana czechowskiego. Król poleca wpisać ten
dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Konsens na cesję z 30 IX 1591, oblatowany w kancelarii 30 XI 1591 — Sumariusz V, nr 411.

104
k. 81–81v.
Kraków, 6 kwietnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument z 27 marca 1592 (feria sexta Magna) z pieczęcią sądu grodzkiego w Nowym
Mieście Korczynie, z podpisami Jana Charczowskiego, podstarościego, i Tomasza Kowalewskiego, pisarza grodzkiego nowokorczyńskiego,
w którym Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku, kasztelan czechowski, starosta żydaczowski, z racji dożywocia, które scedował mu ojciec, upuszcza
czwartą część kwoty zapisanej na starostwie żydaczowskim. Król poleca
wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
105
k. 81v.–82
Kraków, 8 kwietnia
Król zachowuje Jana Szygowskiego i jego żonę Martę w dożywotnim
posiadaniu czterech haków ziemi zwanych Melue i Sarakile w powiecie
dorpackim pod warunkiem ponoszenia ciężarów, którym podlegają
posesorzy dóbr królewskich w Inflantach.
jęz. łac.
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Regest nr 106–109

106
k. 82–82v.
Kraków, 9 kwietnia
Król pozwala Andrzejowi Chrząstowskiemu, dworzaninowi, wydzierżawić wieś królewską Gołębie w województwie sandomierskim na trzy
lata, pod warunkiem że ten, któremu ta wieś zostanie wydzierżawiona,
nie będzie nakładał nowych ciężarów na poddanych tej wsi1.
jęz. łac.
1

Regesty Metryki, nr 140 (z błędem).

107
k. 82v.–83
Kraków, 10 kwietnia
Król pozwala Wojciechowi Zalewskiemu, pisarzowi kancelarii mniejszej, przejąć sołectwo, czyli wójtostwo, we wsi królewskiej Chrząstawa
koło miasta Szczerców w województwie sieradzkim, w tenucie Andrzeja Piwy, z rąk obecnych posesorów, których imiona i nazwiska król
uznaje za wymienione. Zalewski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
108
k. 83–83v.
Kraków, 12 kwietnia
Król stwierdza, że Mikołaj Bieganowski, dworzanin–komornik (cubicularius noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż został usatysfakcjonowany przez Wojciecha Sośnickiego, dworzanina–trukczaszego
(aulico et dapifero nostro), z kwoty 80 złotych, która była mu zapisana
w aktach kancelarii, i zapis umarza. Król poleca wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
109
k. 83v.–84
Kraków, 14 kwietnia
Król stwierdza, że Mikołaj Laskowski zeznał przed aktami kancelarii, iż ceduje Janowi Laskowskiemu, swemu bratu rodzonemu, kwotę
477 złotych długu zapisaną przez Jakuba Pilchowskiego w aktach sejmu warszawskiego, następnie ustąpioną w sądzie grodzkim warszaw-
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Regest nr 110–113

skim, a potem w czerskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
110
k. 84–85
Kraków, 15 kwietnia
Król kwituje Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, starostę sądeckiego, spiskiego i dobczyckiego, administratora żup wielickich i bocheńskich, z dzierżawy tych żup w okresie od 18 marca 1581 do
18 marca 1592 oraz nadto przez trzy tygodnie do 11 kwietnia włącznie.

jęz. łac.
111
k. 85–85v.
Kraków, 15 kwietnia
Król zachowuje Pawła Gołkowskiego, syna Stanisława, w posiadaniu
sołectwa we wsi Budzew w starostwie lanckorońskim.
jęz. łac.
112
k. 85v.–86
Kraków, 18 kwietnia
Król zachowuje Jakuba Balińskiego w posiadaniu wsi królewskiej Szropy w województwie malborskim, którą scedował mu jego brat Jerzy,
i udziela mu dożywocia wspólnego z żoną Katarzyną. Po jego śmierci
jego spadkobiercy będą ją użytkowali, dopóki nie zostanie im wypłacona kwota zapisana na tej wsi lub wyznaczona przez komisarzy.
jęz. łac.
113
k. 86v.–87
Kraków, 19 kwietnia
Król pozwala Adamowi Mierzejewskiemu, zasłużonemu w wojnach
moskiewskich za panowania jego poprzedników w oddziale piechoty
w zamku parnawskim, scedować pięć i pół haka ziemi w powiecie
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Regest nr 114–117

rujeńskim, które otrzymał od króla Stefana prawem lennym po Ottonie ab Allen, na rzecz Wilhelma Duckiera, indygeny prowincji inflanckiej, zasłużonego wojskowego, który będzie użytkował te dobra
takim samym prawem co Mierzejewski. Nie będzie ponosił żadnych
ciężarów, z wyjątkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
114
k. 87–87v.
Kraków, 20 kwietnia
Król nakazuje, by nikt nie postępował gwałtem i bezprawnie wobec
Żydów w Koronie i nie pozywał ich przed urzędy, których jurysdykcji
nie podlegają. Urzędy wojewodów wzywa, by broniły Żydów i zachowywały ich przy prawach nadanych im przez przodków króla1.
jęz. pol.
1

Regest: Morgensztern, nr 2.

115
k. 87v.–88
Kraków, 22 kwietnia
Król uznaje Walentego Korosza, urodzonego w związku pozamałżeńskim, za urodzonego legalnie i nadaje mu zarówno prawa przysługujące temu statusowi, jak i zdolność prawną.
jęz. łac.
116
k. 88–88v.
Kraków, 24 kwietnia
Król nadaje Janowi Lasockiemu i jego żonie Małgorzacie Warszyckiej
dożywocie wspólne na wsi królewskiej Wiączenie w województwie łęczyckim, którą Lasocki dostał w dożywocie od króla Stefana.
jęz. łac.
117
k. 88v.–89
Kraków, 25 kwietnia
Król stwierdza, że Andrzej Opaliński z Bnina, marszałek wielki ko-
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Regest nr 118–119

ronny, starosta generalny wielkopolski, starosta śremski, rogoziński,
i Mikołaj Wolski z Podhajec, miecznik koronny, starosta krzepicki, zeznali przed aktami kancelarii, iż dług 2000 złotych wobec Wojciecha
Brudzińskiego, kustosza krakowskiego, zapisali mu na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, oraz zobowiązali się zapłacić go przed sądem grodzkim krakowskim 21 maja
(feria quarta post festa solennia Sacri Pentecostens proxime futura) pod
wadium 2000 złotych. Pozwani stawią się w pierwszym terminie przed
sądem grodzkim krakowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
118
k. 89v.–90
Kraków, 27 kwietnia
Król stwierdza, że Piotr Tylicki, prepozyt gnieźnieński, scholastyk łęczycki, kanonik krakowski, sekretarz wielki i referendarz koronny, oraz
Piotr Charbicki, dziedzic Charbic, zeznali przed aktami kancelarii, iż
aprobują i ratyfikują intercyzę, którą spisali i opieczętowali w Zdziechowie 28 listopada 1591, dotyczącą dzierżawy wsi Zdziechów w scholasterii łęczyckiej, w której zagwarantowali sobie na wszystkich swych
dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, iż
pod wadium 124 złotych dotrzymają wszystkich jej punktów. Pozwani
stawią się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem starosty łęczyckiego1. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Charbice i Zdziechów leżały w województwie i powiecie łęczyckim.

119
k. 90v.
Kraków, 27 kwietnia
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, łożniczy królewski, podkomorzy
wiski, zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał z rąk Jana Zamojskie-
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Regest nr 120–122

go, cześnika łomżyńskiego i sekretarza królewskiego, kwotę 2000 złotych
zapisaną w aktach grodzkich warszawskich i zapis umarza. Król pozwala
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
120
k. 90v.–93
brak miejsca i daty1
Król stwierdza, że przedstawione mu zostały dwa dokumenty Jana
Firleja z Dąbrowicy, podskarbiego koronnego, z jego pieczęcią, dotyczące założenia mennicy w Malborku. W pierwszym, wystawionym
w Warszawie 10 grudnia 1591, podskarbi koronny, za wiedzą i zgodą
króla, pozwala Kasprowi Gebeliowi i Gratianowi, rajcom malborskim,
bić monetę tak złotą, jak i srebrną z podobizną i tytułem królewskim
według konstytucji sejmu 1580 r. (po czym następują szczegółowe postanowienia). W drugim, wystawionym w Warszawie 14 maja 1590,
a aprobowanym przez króla w Niepołomicach 15 września 1591, podskarbi, powołując się na decyzję sejmu warszawskiego 1591 r., określa
zawartość srebra i złota w monetach.
jęz. łac.
1

W grę wchodzą: 27, 28 i 29 kwietnia.

121
k. 93–93v.
Kraków, 29 kwietnia
Król pozwala Stanisławowi Cieszkowi i jego żonie Jadwidze scedować
prawo do karczmy i do propinacji we wsi królewskiej Winary w starostwie nowokorczyńskim na rzecz Krzysztofa Kinicza, bębnisty roty
piechoty, i jego żony Jadwigi.
jęz. łac.
122
k. 93v.–94
Kraków, 29 kwietnia
Król, na prośbę syna naturalnego Andrzeja i jego matki Agnieszki ze
wsi królewskiej Piotrowice1, legitymuje go i znosi wszelkie ogranicze-
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Regest nr 123–126

nia wobec niego dotyczące zrodzonych w nielegalnym związku, w tym
związane z przejęciem dóbr pozyskanych przez jego rodziców.
jęz. łac.
1

W grę wchodzą dwie wsie w województwie krakowskim, jedna w powiecie proszowskim, druga
w śląskim.

123
k. 94–94v.
Kraków, 30 kwietnia
Król zwraca się do urzędów miejskich w całym Królestwie, by nie naruszały praw należnych Żydom, wynikających z ich przywilejów1.
jęz. łac.
1

Regesty: Bersohn, nr 202; Morgensztern, nr 3.

124
k. 94v.–95
Kraków, 1 maja
Król nadaje Andrzejowi Zebrzydowskiemu urząd kasztelana śremskiego wakujący po śmierci Leszczyńskiego1.
jęz. łac.
1

Leszczyński miał na imię Rafał.

125
k. 95–95v.
Kraków, 1 maja
Król pozwala Stanisławowi Góreckiemu, zasłużonemu podczas najazdu
Tatarów, na wykup wójtostwa w mieście królewskim Smotrycz w powiecie kamienieckim po śmierci Grotowskiego z rąk obecnych posesorów.
jęz. łac.
126
k. 95v.–96v.
Kraków, 2 maja
Król darowuje Andrzejowi Concreorowi, dowódcy roty piechoty zasłużonemu w służbie wojskowej dla króla Stefana i dla niego samego,
i jego żonie Helenie siedem haków ziemi leżących w powiecie wendeń-
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Regest nr 127–129

skim, które bezprawnie użytkuje Andrzej Selrier, burmistrz wendeński, a które przypadły królowi jako kaduk. Nie mają ponosić ciężarów
oprócz służby wojskowej.
jęz. łac.
127
k. 96v.–97
Kraków, 4 maja
Król zachowuje Wawrzyńca Chromika Podwojewódzkiego, zasłużonego w wojnach moskiewskich za króla Stefana, w posiadaniu dwóch
haków opustoszałych, zwanych Karema i Iwlear, oraz trzeciego, zwanego Kierewer, przypadłych królowi jako kaduki, które posiadał niegdyś
Karl Lebar, kuchmistrz mistrza Zakonu Niemieckiego, przekazanych
mu z mandatu króla Stefana przez zmarłego Stanisława Pękosławskiego, starostę sandomierskiego i marienburskiego, wówczas komisarza
w Inflantach1, pod warunkiem, że podlegają kadukowi i nie należą do
zamku felińskiego.
jęz. łac.
1

Pękosławski był komisarzem w latach 1582–1588 (U XI, nr 20).

128
k. 97
Kraków, 5 maja
Król nadaje Łukaszowi Kienskiemu dożywocie na jednym haku ziemi, który niegdyś posiadał Sanga Pandzel, jeśli nie należy do zamku
i podlega kadukowi.
jęz. łac.
129
k. 97v.–98
Kraków, 6 maja
Król, ponieważ dzierżawa ceł koronnych została udzielona Stanisławowi Kuczkowskiemu na rok, począwszy od 1 stycznia 1591, przedłuża
dzierżawę na pięć lat, począwszy od tego dnia, do 1 stycznia 1596.
jęz. łac.
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Regest nr 130–131

130
k. 98–99v.
Kraków, 6 maja
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski i łęczycki, podkanclerzy koronny, dziedzic wsi Wola Tarnowska w województwie i powiecie łęczyckim, zeznał przed aktami kancelarii, iż jako
opiekun Katarzyny, Zofii i Elżbiety, córek zmarłego Stanisława Rokszyckiego, kwituje Jana, Wojciecha, Wacława i Jakuba Świerzyńskich,
braci rodzonych i spadkobierców zmarłego Sebastiana Świerzyńskiego,
komornika i podwojewodziego powiatu piotrkowskiego, z posagu 500
złotych należnego zmarłej Dorocie Rokszyckiej, zapisanego jej przez
Sebastiana Świerzyńskiego na jego wsiach Świerzynko i Gąski według
dekretu sądu ziemskiego piotrkowskiego pod wadium 50 złotych i zapis umarza. Pozwany stawi się w pierwszym terminie w sądzie grodzkim piotrkowskim1. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
jęz. łac.
1

Rokszyce, Świerzynko i Gąski leżały w powiecie piotrkowskim województwa sieradzkiego.

131
k. 99v.–100
Kraków, 8 maja
Król stwierdza, że Andrzej Opaliński z Bnina1, marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski i śremski, 5 maja 1592 w Krakowie
zeznał przed aktami kancelarii, że pozwany przez Mikołaja Orzelskiego
na roczki sądowe kaliskie do złożenia zeznań w sprawie o zabicie Jemielskiego, siostrzeńca Stanisława Zaremby, „którego głowę powołał
na p. Mikołaja Orzelskiego i na pomocniki jego Mikołaja Sobockiego,
Kobierzyckiego i inne”. Ponieważ z powodu służby dla króla nie mógł
być na tych roczkach, aby dać świadectwo o tym, co wie, oświadcza, iż
dowiedziawszy się o zabiciu Jemielskiego, kazał urzędowi grodzkiemu
kaliskiemu prowadzić śledztwo wspólnie z urzędem miejskim, po to, by
mieszczanie złożyli zeznania pod przysięgą. Nie dowiadywał się potem,
czy to nastąpiło. Gdy przed półpościem jechał do Krakowa, zgłosił się do
niego Janusz Zaremba, wuj zabitego, prosząc, by Opaliński poradził mu
co do postępowania w tej sprawie, i informując, że Stanisław Zaremba,
jego brat rodzony, chce pozwać Orzelskiego, Sobockiego i Kobierzyckie-
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go „o tę głowę”, a wiadomo, iż nie oni zabili, lecz Marszewscy, i że Stanisław Zaremba nie daje się od tego odwieść. Janusz Zaremba obawia się,
że zostaną oskarżeni niewinnie i napiętnowani. Opaliński odpowiedział,
że nie ma innej rady, jak wyperswadować bratu złożenie pozwu. Więcej
nic o tej sprawie nie wie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego
i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Bnin — miasto w województwie kaliskim, powiecie pyzdrskim.

132
k. 100v.–102v.
Kraków, 10 maja
Odpowiedź króla udzielona posłom zjazdu w Radomiu1.
jęz. pol.
1

Regesty Metryki, nr 140.

133
k. 102v.–103
Kraków, 12 maja
Król nadaje Andrzejowi Skórze z Gaja i Jadwidze Grabiance dożywocie wspólne na obu połowach dóbr Oborniki, to jest na połowie, którą
Andrzej Skóra otrzymał w dożywocie od króla Zygmunta Augusta, i na
drugiej od króla Stefana1. Z racji dożywocia upada część sumy zapisanej na tych dobrach.
jęz. łac.
1

Gaj, wieś w województwie i powiecie poznańskim. Dożywocia nadane były w 1563 i 9 II 1585
(LWK 1616–1620, t. I, s. 28; K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu
1565–1696. Materiały źródłowe, Warszawa 2007, s. 34).

134
k. 103–104
Kraków, 13 maja
Król stwierdza, że Maciej Bardski, Adam Buszkowski i Jerzy Zawacki
Korzbok, dzierżawcy czopowego koronnego, zeznali przed aktami
kancelarii, iż udzielili Sebastianowi Montelupiemu pełnomocnic-
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twa do przejęcia osobiście i przy pomocy sług długu w wysokości
5160 złotych z województw mazowieckiego, płockiego i podlaskiego. Jeśli danina czopowego z tych województw nie wystarczy, może
wziąć z daniny czwartego grosza województwa mazowieckiego tyle,
ile potrzeba do pełnej zapłaty tej sumy. To zobowiązanie przyrzekają zapisać na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 5160 złotych. Pozwani stawią
się w pierwszym terminie przed jakimkolwiek sądem lub urzędem
w Królestwie, tak ziemskim jak i grodzkim, także przed sądem zadwornym. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
135
k. 104–105
Kraków, 16 maja
Król stwierdza, że Jerzy Korzbok Zawacki zeznał przed aktami kancelarii, iż on i Maciej Bardski aprobują i potwierdzają intercyzę zawartą
przez nich dzisiaj z Janem i Zygmuntem Kazanowskimi, synami zmarłego Marcina Kazanowskiego, i zobowiązują się na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, do jej przestrzegania pod wadium 4828 złotych. Jeśli nie dotrzymają warunków
intercyzy, stawią się w pierwszym terminie przed jakimkolwiek sądem
lub urzędem w Królestwie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
136
k. 105–105v.
Kraków, 17 maja
Król wyznacza Wojciechowi Sękowskiemu, pisarzowi kancelarii królewskiej, pensję, czyli stacje, w wysokości 24 grzywien z klasztoru mstowskiego, i owiesne z dwóch wsi należących do tego klasztoru, które co
roku należą się skarbowi nadwornemu. Obie te kwoty zmarły Mikołaj
Brzeski, starosta kamieniecki, dostał od króla Zygmunta Augusta.
jęz. łac.
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137
k. 105v.–106
Kraków, 19 maja
Król pozwala […] scedować wójtostwo we wsi królewskiej Bystra1 na
rzecz Stanisława Wielopolskiego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie krakowskim, powiecie bieckim.

138
k. 106–107
Kraków, 20 maja
Król stwierdza, że Iwanko Myszkowic, karczmarz ze wsi królewskiej
Rypiany, zeznał przed aktami kancelarii, iż za zgodą króla scedował
karczmę i łan we wsi Rypiany w starostwie samborskim na rzecz Michała Diaka („Diaconis”), swego syna. Król potwierdza cesję, udziela
Michałowi dożywocia na karczmę i cząstki ziemi w dolinie Serny według przywileju króla Stefana, pozwala na tych dwóch łanach lokować
zagrodników, zbudować na rzece młyn, czyli folusz, według przywileju
króla Stefana dla Iwanka Myszkowica.
jęz. łac.
139
k. 107–107v.
Kraków, 20 maja
Król darowuje Stanisławowi Reszkowskiemu, pisarzowi kancelarii
mniejszej, dobra i kwoty, które przypadły mu jako kaduk po śmierci
Mikołaja Rzążewskiego, mieszczanina wielickiego.
jęz. łac.
140
k. 107v.–108
Kraków, 22 maja
Król ustanawia jarmark na 21 września (pro die et festo Sancti Matthei
Apostoli et Evangelistae) w mieście dziedzicznym Tuczno1.
jęz. łac.
1

W województwie poznańskim, powiecie wałeckim. Jego właścicielem był wtedy Krzysztof Tuczyński (G. J. Brzustowicz, Genealogia Tuczyńskich de Wedel, „Nadwarciański Rocznik Historyczno–Archiwalny” 12/2005, s. 46–48).
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141
k. 108–108v.
Kraków, 22 maja
Król pozwala Janowi Woszczynie scedować młyn Zaja pod zamkiem
krzepickim, na rzece Warta, jego synowi Stanisławowi Woszczynie pod
warunkiem ponoszenia ciężarów i opłat na rzecz zamku w Krzepicach1.
jęz. łac.
1
Regest z oryginału w: Katalog dokumentów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. II: Dokumenty
z lat 1506–1828, wyd. J. Tomaszewicz, Kraków 1991, nr 1123.

142
k. 108v.–109v.
Kraków, 23 maja
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony ekstrakt z akt
grodzkich lubelskich, podpisany przez Jerzego Dłuskiego, podstarościego i sędziego grodzkiego, zawierający dekret Trybunału Koronnego w Lublinie z 29 września 1591 (die Dominica ipso die Sancti
Michaeli Archangeli), który — powołując się na konstytucję sejmu
warszawskiego1 nakazującą poborcom i starostom przedłożenie wyliczenia — polecił Ściborowi Wasiczyńskiemu, poborcy ziemi halickiej, by przedstawił wyliczenie instygatorowi i Trybunałowi. Ponieważ Wasiczyński przedstawił z powiatów halickiego, kołomyjskiego
i trembowelskiego ze wsi 1923 złotych i 231 groszy, z miast 1070 złotych, 21 groszy i 9 denarów, włączając zaległości w kwocie 513 złotych, z wyjątkiem tego, co jest wliczone do dzierżawy czopowego,
Trybunał nakazał, by Stanisławowi Stadnickiemu ze Żmigrodu została, pod karą dwóch pensji i banicji, wypłacona kwota 2830 złotych,
20 groszy i 9 denarów. Ponieważ — za pośrednictwem Jana Dziećmiarowskiego, pełnomocnika wojewody bełskiego2 — wojewoda ów
otrzymał 513 złotych z racji żołdu dla wojska, szafarz wypłacił mu
2370 złotych, 9 groszy i 9 denarów. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1
2

VC, t. II, vol. 2, s. 175.
Był nim Stanisław Włodek (U III/2, nr 383).
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143
k. 110–112
Kraków, 25 maja
Ponieważ miasto Elbląg dało królowi Zygmuntowi Augustowi na
prowadzenie wojen szwedzkiej i moskiewskiej 10 000 złotych, król
Zygmunt August wyznaczył pensję 200 złotych węgierskich i przyłączył do Elbląga połowę jeziora Drusno, która niegdyś została przekazana zamkowi malborskiemu z zastrzeżeniem praw miasta, i nakazał,
by z tej połowy 800 złotych rocznie należało do miasta, a reszta do
skarbu królewskiego1. Następnie dał zmarłemu Janowi Kostce, wojewodzie sandomierskiemu, wtedy kasztelanowi gdańskiemu, służebność na tym jeziorze i folwark Merelielihof na wyspie większej,
pod warunkiem, że miasto pozostanie posesorem jeziora2. Po śmierci Kostki miasto bez przeszkód uzyskało posiadanie jeziora. Obecny
król, ze względu na wierność miasta, potwierdza wszelkie jego przywileje otrzymane od króla Zygmunta Augusta, odwołuje postanowienia zmarłego Jana Dulskiego, podskarbiego koronnego, kasztelana chełmińskiego, i przekazuje miastu użytkowanie połowy jeziora
z zastrzeżeniem połowu ryb dla siebie i ekonomii malborskiej. Król
potwierdza swe zobowiązanie do pensji 200 złotych węgierskich i zastaw na części jeziora w kwocie 10 000 złotych.
jęz. łac.
1

K. Chłapowski, Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984, s. 90–91.
2
Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961, s. 57.

144
k. 112–112v.
Kraków, 25 maja
Król stwierdza, że Wojciech Zajączek, mieszczanin kaliski i pełnomocnik Jadwigi, wdowy po Kasprze Bujaku, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisał Wojciechowi Sękowskiemu, sekretarzowi królewskiemu,
kwotę 115 złotych na swych dobrach dziedzicznych, zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się ją zapłacić do dnia świętego Jana Chrzciciela [24 VI] Sękowskiemu lub jego pełnomocnikowi
Piotrowi Zwiastce, pisarzowi miejskiemu kaliskiemu, przed aktami
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miejskimi kaliskimi. Pozwany stawi się w pierwszym terminie we właściwym urzędzie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
145
k. 113–113v.
Kraków, 25 maja
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż udzielił Piotrowi Zwiastce, pisarzowi miejskiemu kaliskiemu, pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie
Jadwigi, wdowy Kasprze Bujaku, i innych pozwanych w sprawie dóbr,
które król jako kaduki darował mu po śmierci wspomnianego Kaspra,
i w sprawie kwoty 115 złotych, przekazanych mu przez Wojciecha Zajączka, mieszczanina kaliskiego. Król poleca wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
146
k. 113v.–114
Kraków, 28 maja
Król stwierdza, że Jan Kołucki, syn Jakuba Kołuckiego, wojskiego inowrocławskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług wobec Wojciecha Kobierzyckiego w wysokości 175 złotych zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, oraz
zobowiązuje się go zapłacić 29 września (die et festo Sancti Michaelis
Archangeli) przed aktami grodzkimi kaliskimi pod wadium 175 złotych. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego etc.
jęz. łac.
147
k. 114–115
Kraków, 29 maja
Król stwierdza, że małżonkowie Dionizy Brandys i Małgorzata, córka
Hieronima Krupskiego, zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają kontrakt zawarty we wsi Grabiszyce 11 stycznia (feria quarta post
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festum Epiphaniarum Domini) z Marcinem z Obór Leśniowolskim,
kasztelanem podlaskim i starostą łosickim, dotyczący dzierżawy dóbr
Grabiszyce, pod wadium 1000 złotych, które to wadium i wszelkie ciężary tego kontraktu przejmują na swoje dobra dziedziczne1. Pozwani
stawią się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim krakowskim.
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Grabiszyce leżały w województwie krakowskim, powiecie śląskim.

148
k. 115–115v.
Kraków, 29 maja
Król stwierdza, że Dionizy Brandys zeznał przed aktami kancelarii, iż
zmienia zapis posagu i wiana, uczyniony podczas sejmu warszawskiego 29 marca (feria quinta post Dominicam Quadragesimalem Oculi)
1590, dla Małgorzaty, córki Hieronima Krupskiego, w wysokości
2400 złotych. Zapisując jej posag i wiano na połowie swych dóbr dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
149
k. 116–116v.
Kraków, 29 maja
Król stwierdza, że małżonkowie Dionizy Brandys i Małgorzata, córka
Hieronima Krupskiego, zeznali przed aktami kancelarii, iż zmieniają dożywocie wzajemne zapisane w aktach sejmowych warszawskim
29 marca (feria quinqua post festum Dominicam Quadragesimalem
Oculi) 1590. Jeśli Dionizy Brandys odejdzie pierwszy, jego żona Małgorzata będzie posiadała wszystkie jego dobra dziedziczne i zastawne,
ruchome i nieruchome. Po śmierci Małgorzaty powrócą one do spadkobierców Dionizego Brandysa. Jeśli Małgorzata odejdzie pierwsza, jej
mąż będzie posiadał wszelkie jej dobra posagowe i zastawne, a po jego
śmierci powrócą one do jej spadkobierców. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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150
Kraków, 29 maja
k. 116v.–117v.
Król stwierdza, że doktor Wojciech Oczko, lekarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż otrzymał od Andrzeja Kosackiego, dziekana warszawskiego, kwotę 1992 złotych, którą to kwotę Kosacki w jego
imieniu dostał od Wojciecha Radzimińskiego, kasztelana zakroczymskiego, z tytułu sumy 2500 złotych zapisanej Oczce przez tego kasztelana w aktach ziemskich warszawskich. Kosacki, przyjąwszy w imieniu
Oczki wspomnianą kwotę od Radzimińskiego, kwituje z niej Radzimińskiego przed aktami grodzkimi i warszawskimi, zastrzegając sobie
prawo do reszty z kwoty 2500 złotych. Król pozwala wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
151
k. 117v.–118
Kraków, 29 maja
Król pozwala Mateuszowi Postowi, pisarzowi kancelarii, zasłużonemu dla jego poprzedników od wielu lat, wykupić sołectwo, czyli
wójtostwo, we wsi królewskiej Gnieździska w starostwie chęcińskim z rąk spadkobierców zmarłego Jana Karnego lub innych mających do niego prawo, a których imiona i nazwiska król chce mieć
za wymienione.
jęz. łac.
152
k. 118–118v.
Kraków, 1 czerwca
Król daje Stanisławowi Ćwiklińskiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), który służył królowi Stefanowi w czasie pokoju i podczas
wojen moskiewskich, dożywocie na mojzach Blum i Duro w powiecie marienburskim w Inflantach, które przypadły królowi jako kaduk.
Ćwikliński nie będzie ponosił żadnych ciężarów prócz obowiązku
służby wojskowej.
jęz. łac.
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153
k. 119–119v.
Kraków, 1 czerwca
Król stwierdza, że Stanisław Miński, wojewoda łęczycki i starosta liwski,
zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje dług w wysokości 3000 złotych wobec Marcjana Chełmskiego z Bolesławia1, chorążego krakowskiego, na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, oraz zobowiązuje się go zapłacić przed aktami
grodzkimi krakowskimi 17 czerwca (die et festo Corporis Christi) 1593
pod wadium 3000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
przed sądem grodzkim krakowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie proszowskim.

154
k. 120–136v.
Kraków, 1 czerwca
Król stwierdza, że Wojciech Baranowski, biskup płocki, przedłożył
dwanaście dokumentów pergaminowych dotyczących dóbr biskupstwa i kapituły płockiej. W pierwszym, wystawionym w Grudziądzu
14 czerwca (octavo decima kalendas Juli, indictione nona) 1312, Karol z Trewiru, wielki mistrz Zakonu Niemieckiego, zobowiązuje się
wobec Jana, biskupa płockiego, do wypłacania po upływie siedmiu
lat 90 grzywien jako należności za dziesięciny z ziemi michałowskiej
oraz z 200 łanów należących do grodu Księte, względnie do zabezpieczenia 90 grzywien na dwóch lub trzech wsiach przyległych do dóbr
biskupich1. W drugim, wystawionym w Płocku w 1229 r., z powodu
wygryzienia przez myszy uzupełnionym, na podstawie potwierdzenia Zygmunta Augusta, w Piotrkowie 8 maja 1567, Bolesław książę mazowiecki, z powodu sąsiedztwa Prusów potwierdza Piotrowi,
biskupowi płockiemu, wsie przynależne do grodu Świecie: Łaszewo,
Miesiątkowo, Górzno z jeziorem, Sepino z jeziorem, Gołkowo, Grążewo, Jastrzębie z jeziorem, Jeżewo, Klepczewo, Kowalewo, Mlicino, Brzozie, Czatowo, Mazowsze z jeziorem, Pogorzałowe, Karwo-
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wo, Hosutowo, Mokre, a także jezioro Brzeńsko z borami i lasami.
Świadkowie: Bogusza, Miecsław, Krzywosąd z bratem Dobrogostem,
Bogusza, Janusz, Witko, Rosław2. W trzecim, wystawionym w Inowrocławiu w 1301 r., Leszko, Przemysł i Kazimierz, książęta Kujaw
i Inowrocławia, transumują dokument swego dziada, księcia Bolesława, dla biskupstwa płockiego z 1229 r.3 W czwartym, wystawionym w Łęczycy 24 czerwca (in die beati Johannis Baptistae) 1348,
arcybiskup Jarosław rozsądza spór między Władysławem, księciem
łęczyckim i dobrzyńskim, a Klemensem, biskupem płockim, o dobra
Górzno w ziemi dobrzyńskiej i ich granice. Świadkowie: Chwał, wojewoda łęczycki, Iwo, prepozyt, Mikołaj, archidiakon, Kiełcz, kustosz
gnieźnieński, Michał, cześnik, Dominik, podsędek łęczycki, Tyczko
z Radomska i inni4. W piątym, wystawionym w Płocku 2 stycznia
(in crastino Circumcisionis Domini) 1327, Florian, biskup płocki, powierza niejakiemu (discreto viro) Teodorykowi osadzenie na prawie
chełmińskim miasta i wsi Górzno. Świadkowie: Klemens, prepozyt,
Wojciech, dziekan, Wojciech, scholastyk, Stefan, archidiakon, Piotr,
kantor, Maciej, kustosz, Wolkmar, archidiakon dobrzyński, Andrzej,
kanclerz, Janusz, oficjał, Stanisław, podkustosz, Mikołaj, kanonik,
i inni5. W szóstym, wystawionym w Toruniu 6 grudnia (octavo idus
decembris) 1289, Werner, biskup chełmiński, w obecności Piotra,
dziekana łęczyckiego, sędziego i delegata papieskiego, Wisława, biskupa włocławskiego, i Meinharda z Kwerfurtu, mistrza krajowego
pruskiego, zawiera ugodę z Tomaszem, biskupem płockim, zrzekającym się jurysdykcji w ziemi chełmińskiej w zamian za wieś Orzechowo i 300 łanów w ziemi lubawskiej. Świadkowie: ze strony biskupa chełmińskiego Henryk, prepozyt, Jan, kustosz, Konrad z Elbląga,
Henryk z Münsterberga i Mikołaj, kanonicy chełmińscy; ze strony
biskupa płockiego Jan, dziekan, Gostko, archidiakon, Bartłomiej,
kustosz, Mikołaj, scholastyk, Jakub, subkustosz, Mikołaj, kanonik
płocki, Chrystian, prepozyt wyspy NMP6, Ludger, przeor dominikanów, i Jan, ich lektor, gwardian franciszkanów i jego współbrat Vezlo,
Konrad Stango, prowincjał chełmiński, Henryk z Oberlinga, komtur
toruński, Arnold z Waldow, Bartłomiej z Rutenberka, Henryk z Cigenberka, Henryk ze Złotej Góry7, wójt toruński, Gotk Leschorn,
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Henryk Clumping i inni8. W siódmym, wystawionym 19 czerwca
1378 w Brzoziu, kapituła chełmińska zawiera ugodę z Dobiesławem,
biskupem płockim, w sprawie granic dóbr biskupich w ziemi lubawskiej. Świadkowie: Bronisław, prepozyt kurzelowski, kanonik gnieźnieński i płocki, Jan, archidiakon dobrzyński, Piotr, oficjał, Wojciech,
Jan i Świętosław z Łęgu, Sądko, kanonicy płoccy, Jan z Tury, wikariusz
generalny chełmiński, Jan z Nisy9, kustosz, Mikołaj z Frankensteinu,
Jan Schulmeyster, kanonicy chełmińscy, Mikołaj, pleban w Brzoziu,
Jan z Leslau, pleban w Zwiniarzach, Falisław, Świętosław, Jan Achtisnicht, pisarze, Pilgrimus z Grążaw, Henryk, sołtys w Brzoziu, i inni10.
W ósmym, wystawionym w Chełmży 16 maja (decmo sexto kalendas
Junii) 1291, Werner, biskup chełmiński, określa granice 300 łanów,
odstąpionych katedrze płockiej w ziemi lubawskiej11. W dziewiątym,
wystawionym w Dobrzyniu 29 września (tertio kalendas octobris)
1252, Kazimierz, książę Kujaw i Łęczycy, nadaje immunitet grodom
Ruż i Świecie należącym do biskupstwa płockiego12. W dziesiątym,
wystawionym w Płocku 2 lutego (in die Purificationis Beatae Mariae
virginis) 1333, Florian, biskup płocki, odnawia niejakiemu Engelbertowi przywilej na lokację wsi Grążawy, oświadczając równocześnie,
że objęcie przez tegoż Engelberta w posiadanie posiadłości Świecie
jest bezprawne, wszelkie zaś dokumenty, jakimi Engelbert miałby się
posłużyć, fałszywe. Świadkowie: Albert, opat czerwiński, Jan, opat
płocki, Klemens, prepozyt, Wojciech, dziekan, Stefan, scholastyk,
Piotr, archidiakon, Maciej, kantor, Wolkmar, kustosz, Andrzej, kanclerz, Dzierżko, archidiakon dobrzyński, Mikołaj z Kałkowa, Ścibor,
Mikołaj, pleban w Łętowie, Mikołaj ze Śmiłowa, Herman, pleban
w Drobninie, kanonicy płoccy i inni13. W jedenastym, wystawionym
w Płocku 1 maja (in die Philipi et Jacobi Apostolorum) 1325, Florian,
biskup płocki, eryguje kościół parafialny w Górznie, oddając go
braciom Domu Jerozolimskiego14. Świadkowie: Klemens, prepozyt,
Wojciech, dziekan, Wojciech, scholastyk, Stefan, archidiakon, Piotr,
kantor, Maciej, kustosz, Wolkmar, archidiakon dobrzyński, i kanonicy płoccy15. W dwunastym, wystawionym w Płocku 22 czerwca (in
crastino Corporis Christi) 1375, Ścibor, biskup płocki, pozwala lokować miasto Górzno na prawie chełmińskim. Świadkowie: Henryk,
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prepozyt, Mikołaj, scholastyk, Andrzej, archidiakon, Mikołaj, kantor,
Świętosław, kustosz, Ścibor, kanclerz, Jan, archidiakon dobrzyński,
Marcin, oficjał, Oldric, prepozyt kolegiaty św. Michała w Płocku,
Mścisław z Oleszna, Jakub Casti, Stanisław, Grzymisław, Bernard,
Andrzej Rukała, Marcin z Nieksyna, Wojciech, Szymon, Jan Frant,
kanonicy płoccy, i inni. Król pozwala wpisać te przywileje do akt
kancelarii.
jęz. łac.
1

Regest tego dokumentu zob. NKDM, II, nr 127.
Dokument wydany z oryginału w: Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, wyd.
J. Korwin–Kochanowski, Warszawa 1919, nr 384. Świecie — gród nad Drwęcą przy ujściu Brynicy, po którym zachowało się grodzisko; Łaszewo — w województwie chełmińskim, ziemi michałowskiej; Miesiątkowo w ziemi dobrzyńskiej; Górzno w ziemi dobrzyńskiej; Sepino, czyli Sopino,
potem tylko jezioro Sopień w pobliżu grodu Świecie; Gołkowo w ziemi dobrzyńskiej; Grążewo,
potem Grążawy, w województwie chełmińskim, powiecie michałowskim; Jastrzębie tamże; Jeżewo niezidentyfikowane; Kleczewo niezidentyfikowane; Kowalewo, być może Kowalki, w ziemi
dobrzyńskiej; Mycino, być może późniejsze Mszano, nad Drwęcą, w ziemi chełmińskiej; Brzozie
w ziemi chełmińskiej; Czatowo niezidentyfikowane; Mazowsze w ziemi dobrzyńskiej; Pogorzałowe
w ziemi dobrzyńskiej, później (XV w.) nieistniejące; Karwowo w ziemi chełmińskiej; Hosutowo,
później Osuchow, później Szczutowo, w ziemi dobrzyńskiej; Mokre niezidentyfikowane, Brzeńsko
to jezioro Bryńskie w górnym biegu Brynicy. (Identyfikacje na podstawie pozycji: Słownik Historyczno–geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, opr. K. Porębska, przy współpr. M. Grzegorza, Wrocław–Warszawa 1971; Z. Guldon, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w.,
Toruń 1967, oraz ustaleń dr Kazimierza Pacuskiego, któremu bardzo dziękuję.
3
Regest tego wpisu zob. NKDM II, nr 111.
4
Dokument wydany w: tamże, nr 291; Radomsko — miasto w województwie sieradzkim, powiecie
radomszczańskim.
5
Dokument wydany w: tamże, nr 187.
6
Chodzi zapewne o Kwidzyń.
7
Złota Góra albo Kutlewo — winnica obok Torunia.
8
Dokument wydany w: tamże, nr 82.
9
Nisa (dziś Nysa) — miasto na Śląsku.
10
Dokument wydany w NKDM III, nr 207.
11
Regest tego dokumentu zob. tamże, nr 86.
12
Regest tego dokumentu zob. tamże, nr 13.
13
Dokument wydany w: tamże, nr 204; Drobnin — miasto w województwie płockim, powiecie bielskim.
14
Chodzi o bożogrobców.
15
Dokument wydany w: tamże, nr 174.
2

155
k. 136v.–137
Kraków, 2 czerwca
Król pozwala Andrzejowi Baranowskiemu, żołnierzowi zasłużonemu podczas najazdu Tatarów, na przejęcie wsi królewskiej KleszczoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wa w województwie krakowskim z rąk spadkobierców zmarłej Zofii
Myszkowskiej, wojewodziny krakowskiej1. Baranowski otrzymuje dożywocie, mocą którego upada część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
1
Błąd pisarza. Miała na imię Jadwiga i zmarła 6 VI 1592 (J. Kurtyka, Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, s. 202).

156
k. 137–137v.
Kraków, 2 czerwca
Król pozwala Mikołajowi Zaleskiemu, łowczemu sieradzkiemu, na cesję wójtostwa we wsi królewskiej Błonie w starostwie łęczyckim, które użytkował prawem dożywotnim z nadania poprzedników króla, na
rzecz Macieja Moraczewskiego i Zofii, małżonków, którzy otrzymują
dożywocie.
jęz. łac.
157
k. 137v.–138v.
Kraków, 2 czerwca
Król nadaje Zofii Działyńskiej, wdowie po Stanisławie Garnyszu,
podstolim krakowskim1, dożywocie na wsiach królewskich Barcice,
Przysietnica, Ryter, Młodów, Olszana, Wolica i Działyń w starostwie
sądeckim, które 9 października 1590 scedowała Jadwidze Tęczyńskiej,
wdowie po Stanisławie Myszkowskim, wojewodzie krakowskim2, i które po śmierci tejże wojewodziny3 powróciły do dyspozycji królewskiej,
pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Stanisław Garnysz zmarł w 1587 r. (U IV/2, nr 279).
Sumariusz V, nr 74; Stanisław Myszkowski zmarł 16 VI 1570 (U IV/2, nr 406).
3
Zob. dok. nr 155, przyp. 1.
2

158
k. 138v.–139
Kraków, 2 czerwca
Król, na prośbę Doroty Rokowskiej, córki zmarłego Aleksego Frydrychowskiego z Tomic1, która leży chora w Krakowie, wyznaczył
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do przyjęcia jej zeznania Stanisława Dąmbskiego, kanonika łuckiego
i sekretarza królewskiego. Według jego zeznania złożonego przed aktami kancelarii, wspomniana Dorota Rokowska zeznała, iż z kwoty
400 złotych, którą jej mąż Jakub Rokowski zapisał jej jako wiano na
wsi Witanowice w księstwie zatorskim2, zapisuje swym córkom, Jadwidze, żonie Stanisława Górzyńskiego 100 złotych, Agnieszce, pannie,
200 złotych, Annie, mniszce w klasztorze św. Andrzeja w Krakowie,
100 złotych. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Tomice — wieś województwie krakowskim, powiecie śląskim.
W latach 1563 i 1564 ostatecznie włączono do Królestwa i województwa krakowskiego księstwa
oświęcimskie i zatorskie i utworzono z nich jeden powiat śląski, z zachowaniem tytułu księstw
(H. Rutkowski, Granice jednostek terytorialnych w: Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 27).
2

159
k. 139v.–140
Kraków, 2 czerwca
Król stwierdza, że Stanisław Dąmbski, kanonik łucki i sekretarz królewski, imieniu chorej Doroty Rokowskiej, córki Aleksego Frydrychowskiego z Tomic, zeznał przed aktami kancelarii, że wspomniana
Dorota Rokowska przekazała swym córkom, Jadwidze, żonie Stanisława Górzyńskiego, i Agnieszce, pannie, prowadzenie w sądzie ziemskim
zatorskim i przed Trybunałem Koronnym Lubelskim sprawy przeciw
Jakubowi Zebrzydowskiemu o zajęcie siłą części wsi Witanowice, na
której zmarły jej małżonek, Jakub Rokowski, zapisał jej posag i wiano.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
160
k. 140–140v.
Kraków, 3 czerwca
Król stwierdza, że Wojciech Ponętowski, syn zmarłego Jakuba Ponętowskiego, kasztelana brzeskiego1, zeznał przed aktami kancelarii, iż
kwituje Mikołaja Zebrzydowskiego, syna zmarłego Andrzeja Zebrzy-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

79

Regest nr 161

dowskiego, podczaszego koronnego2, spadkobiercę zmarłej Jadwigi
Tęczyńskiej, wdowy po Stanisławie Myszkowskim, wojewodzie krakowskim3, i Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka4, kasztelana
śremskiego, opiekuna wspomnianego Mikołaja Zebrzydowskiego,
swego bratanka, z kwoty 2000 złotych i z rzeczy, którą zmarły Jakub
Ponętowski, kasztelan brzeski, pożyczył i powierzył Jadwidze Tęczyńskiej i zapisał jej przed sądem ziemskim krakowskim, w końcu przed
sądem Trybunału Koronnego w Lublinie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Jakub Ponętowski, kasztelan brzeski–kujawski, zmarł 4 XI 1586 (U V/2, nr 66).
Andrzej Zebrzydowski zmarł po 30 IX, a przed 23 X 1588 (U X, nr 586).
3
Zob. dok. nr 155, przyp. 1.
4
Więcbork — wieś w województwie kaliskim, powiecie nakielskim.
2

161
k. 141–145v.
Kraków, 3 czerwca
Król stwierdza, że Hieronim hrabia na Rozdrażewie i Bomsdorfie1, biskup
włocławski i pomorski, oraz Albrecht Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu2, marszałek wielki litewski, wysłani do Rudolfa cesarza rzymskiego,
króla Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sclawonii, arcyksięcia
Austrii, księcia Burgundii, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabiego Moraw,
księcia Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii i Tecku,
Szwabii, hrabiego Habsburga, Tyrolu, Ferretis, Kyburga, Burgundii i Gorycji, a także opiekuna dzieci zmarłego Karola, arcyksięcia Austrii, księcia
Burgundii, Styrii, Karyntii, Wirtembergii, hrabiego Tyrolu i Gorycji3, by
ułożyć małżeństwo najstarszej córki tegoż arcyksięcia, księżniczki Anny,
z Zygmuntem III, królem Polski, wielkim księciem litewskim, księciem
ruskim, pruskim, mazowieckim i żmudzkim, dziedzicem i przyszłym królem Szwecji, zawarli kontrakt z cesarzem Rudolfem, arcyksięciem Austrii,
księciem Burgundii, Styrii, Karyntii, Karnioli, Wirtembergii, landgrafem
Alzacji, margrabim Burgundii, hrabią Tyrolu i Gorycji, Wilhelmem, palatynem reńskim, księciem Górnej i Dolnej Bawarii, i Marią, arcyksiężną
Austrii, wdową, na podstawie dyspensy papieża Innocentego IX z 30 października 1591 ze względu na pokrewieństwo trzeciego i czwartego
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stopnia4. Księżniczka otrzyma 45 000 złotych reńskich posagu (co sejm
potwierdzi w ciągu trzech miesięcy od przybycia księżniczki w granice
Królestwa Polskiego) i tyleż wiana. Obie te sumy podczas pierwszego sejmu zostaną oprawione konstytucją na miastach i zamkach królewskich
w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, przy czym poddani
tych dóbr będą nadal zobowiązani do ponoszenia ciężarów publicznych.
Jeśli księżniczka umrze przed swym mężem i nie pozostawi innej dyspozycji, kwoty te przejmie jej mąż. Królowa Anna po ślubie zrzeknie się
swych praw dziedzicznych do Królestw Węgier i Czech, co król potwierdzi
specjalnym dokumentem. Król Zygmunt III ratyfikuje kontrakt własnoręcznym podpisem. Dokument ten, uwierzytelniony pieczęciami i podpisami, król potwierdza i poleca wpisać go akt kancelarii5.
jęz. łac.
1
Pomyłka pisarza. Chodzi o Pomsdorff koło Nysy, z którego pisali się Rozdrażewscy; Rozdrażewo
— wieś w województwie kaliskim, powiecie pyzdrskim.
2
Ołyka — wieś w województwie wołyńskim, powiecie łuckim; Nieśwież — miasto w województwie
nowogródzkim, księstwie słuckim.
3
Zmarł 10 VII 1590.
4
Oboje, Anna i Zygmunt III, byli potomkami Kazimierza Jagiellończyka. Jego wnuczka po Władysławie II, królu Węgier i Czech, Anna, poślubiła cesarza Ferdynanda I, ich córka Anna poślubiła
Albrechta V, księcia Bawarii, córka tej ostatniej pary Maria była żoną arcyksięcia Karola Habsburga
i matką Anny, a zarazem siostrą Wilhelma V, księcia Bawarii, wymienionego w kontrakcie. Zygmunt III był prawnukiem Kazimierza Jagiellończyka jako syn Katarzyny Jagiellonki, jego wnuczki.
Karol Habsburg, ojciec Anny, oraz jego brat Ferdynand (wymieniony w kontrakcie) byli synami
cesarza Ferdynanda i Anny Jagiellonki.
5
Oryginał kontraktu: AGAD, dok. perg. nr 5432; edycja z oryginału i wpisu do Metryki: Dogiel I,
s. 272–275.

162
k. 145v.–147
Kraków, 3 czerwca
Anna, królowa Polski, wielka księżna litewska, arcyksiężna Austrii itd.,
która otrzymała 45 000 posagu i tyleż wiana, powołując się na kontrakt
w sprawie jej małżeństwa zawarty przez posłów Zygmunta III z cesarzem Rudolfem II, zrzeka się spadku po ojcu i matce oraz praw dziedzicznych do Królestw Węgier i Czech. Król poręcza to zrzeczenie się1.
jęz. łac.
1

Edycja tego wpisu: Dogiel I, s. 276–278.
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Regest nr 163–166

163
k. 147v.–148v.
Kraków, 4 czerwca
Król stwierdza, że Sebastian Montelupi zeznał przed aktami kancelarii, iż pełnomocnictwo, które otrzymał od Macieja Bardskiego, Jerzego Korzbok Zawackiego i Adama Buszkowskiego, dzierżawców
czopowego koronnego, na zebranie kwoty 5160 złotych z czopowego z województw mazowieckiego, płockiego i podlaskiego1, teraz
daje Michałowi Aniołowi Leri z Florencji na przejęcie tej kwoty.
Król poleca wpisać to pełnomocnictwo do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 134.

164
k. 148v.–149
Kraków, 4 czerwca
Król pozwala Wojciechowi Emporinusowi, doktorowi świętej teologii
i prepozytowi kolegiaty św. Marii Magdaleny w mieście królewskim
Poznań, wykupić na swój użytek czynsz roczny, czyli na wyderkaff,
w kwocie 400 złotych węgierskich.
jęz. łac.
165
k. 149–149v.
Kraków, 4 czerwca
Król zachowuje burmistrza, rajców i całą społeczność miasta królewskiego Mixtat w posiadaniu wójtostwa w tym mieście1.
jęz. łac.
1
Miasto leżało w województwie sieradzkim, w ziemi wieluńskiej. Wójtostwo zostało inkorporowane do miasta 30 VII 1552 (MRPS V, nr 1304).

166
k. 149v.–150v.
Kraków, 4 czerwca
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, wyznaczony
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Regest nr 167–168

przez niego do odebrania zeznania od chorej w Krakowie Zofii Działyńskiej, wdowy po Stanisławie Garnyszu, podstolim krakowskim, zeznał w jej imieniu przed aktami kancelarii, iż zapis kwoty 1500 złotych
uczyniony w Ratnie 29 kwietnia (die Dominica Conductus Paschae)
1590 na rzecz Elżbiety Działyńskiej, żony Stanisława Cikowskiego,
podkomorzego krakowskiego1, jako zadośćuczynienie za zapis 1500
złotych dokonany przez jej zmarłego męża w sądzie ziemskim krakowskim 2 października (feria secunda post festum Sancti Michaeli)
1570, przenosi ona na swój dom w Krakowie. Dom położony jest między trzema innymi, z jednej strony domem niegdyś Secygniowskiego,
a teraz spadkobierców Jadwigi Tęczyńskiej, wojewodziny krakowskiej,
z drugiej domem Podelwie, z trzeciej domem konwentu świętej Trójcy2. Dom ten ceduje na rzecz Elżbiety Działyńskiej i jej spadkobierców
wraz z intromisją. Król pozwala wpisać to zeznanie i relację do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Elżbieta Cikowska była bratanicą Zofii Garnyszowej.
Chodzi o dominikanów.

167
k. 150v.–151v.
Kraków, 4 czerwca
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, wyznaczony przez niego do odebrania zeznania od chorej Zofii Działyńskiej,
wdowy po Stanisławie Garnyszu, podstolim krakowskim, zeznał w jej
imieniu, iż wszystkie swoje dobra ruchome, to znaczy srebro, klejnoty, stada bydła, suknie, ozdoby, sprzęty domowe, kwoty zapisane na
dobrach ziemskich i miejskich, daje ona i zapisuje Stanisławowi Cikowskiemu z Wojsławic, podkomorzemu krakowskiemu. Król poleca
wpisać to zeznanie i relację do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
168
k. 151v.–152
Kraków, 27 maja
Król darowuje Marcinowi Trepce i Katarzynie Fogelwederównie dobra
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Regest nr 169–171

ruchome i nieruchome w mieście Mstów przypadłe mu jako kaduk po
śmierci Kaspra, syna naturalnego zmarłego Baltazara Małuskiego.
jęz. łac.
169
k. 152–152v.
Kraków, 4 czerwca
Król zachowuje Frycka, Iwana i Hryczka, synów zmarłego Macieja
Mocelskiego, sołtysa we wsi królewskiej Rypiany w starostwie samborskim, w posiadaniu sołectwa w tej wsi.
jęz. łac.
170
k. 152v.–153
Kraków, 4 czerwca
Król stwierdza, że Fedko Michałkowicz, pop we wsi królewskiej Rypiany w starostwie samborskim, cedował popostwo swym synom, Michajłowi i Siemkowi. Król potwierdza i aprobuje cesję.
jęz. łac.
171
k. 153–155
Kraków, 4 czerwca
Król stwierdza, że Dorota z Fulsztyna Herburtówna, wdowa po Andrzeju Zebrzydowskim, podczaszym koronnym, za zgodą Jana i Mikołaja
z Fulsztyna Herburtów, swych braci z linii ojczystej, zeznała przed aktami kancelarii, iż na życzenie męża powierza Andrzejowi Zebrzydowskiemu z Więcborka, kasztelanowi śremskiemu, opiekę nad swym synem
Mikołajem, liczącym sześć i pół roku, bratankiem tego Andrzeja. Zobowiązuje się na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, że w ciągu czterech tygodni przekaże wspomnianego
Mikołaja przez sługę lub woźnego i że nie sprzeda ani nie zastawi dóbr
wspomnianego Mikołaja. Pozwana stawi się przed jakimkolwiek sądem
ziemskim lub grodzkim albo przed sądem Trybunału Koronnego. Król
pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 172–174

172
k. 155v.
Kraków, 5 czerwca
Król stwierdza, że Krzysztof Dzierżek, chorąży trocki, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż aprobując akt zawarty z Andrzejem Samborem, rajcą lwowskim, przed urzędem miejskim lwowskim, a dotyczący zapisu, kwituje Jerzego Iwaszkiewicza, Ormianina
lwowskiego, z dóbr ruchomych i kwot pieniężnych, pozostałych po
śmierci Jerzego Moschy na brzegiem Dunaju i będących u Iwaszkiewicza, które król dał mu jako kaduk. Król pozwala wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
173
k. 156
Kraków, 5 czerwca
Król stwierdza, że Wojciech Brudziński, kustosz krakowski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż kwituje Andrzeja Opalińskiego z Bnina,
marszałka wielkiego koronnego, starostę generalnego wielkopolskiego i śremskiego, oraz Mikołaja Wolskiego, miecznika koronnego, starostę krzepickiego, z kwoty 2000 złotych zapisanej mu przed aktami
kancelarii z warunkiem zapłaty do 21 maja (feria quinta post festum
solennia Pentecostensi)1. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 117.

174
k. 156v.–157
Kraków, 6 czerwca
Król pozwala Jakubowi Pretwiczowi, staroście trembowelskiemu zasłużonemu za króla Stefana i w trudnościach z wybrykami Kozaków
w granicach Podola1, przejąć wieś królewską Grzenda w województwie
ruskim, przypadłą do dyspozycji królewskiej po śmierci Trzebińskiego2, z rąk jego spadkobierców. Jeśli wieś jest obciążona starą sumą, z tytułu dożywocia upada jej czwarta część.
jęz. łac.
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Regest nr 175–177
1

Pretwicz wypłacił kozakom rejestrowym żołd za okres 18 X 1590–18 X 1591 (PSB, t. XXVIII,
s. 436 — A. Tomczak).
2
Wieś leżała w województwie ruskim, ziemi i powiecie lwowskim, a Trzebiński miał na imię Mikołaj.

175
k. 157–158
Kraków, 6 czerwca
Król dowiedziawszy się, że Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski,
starosta sanocki, sokalski, samborski, dał Iwanowi i Andrzejowi Metenszykom, synom Siemki, wieś Berechy z wójtostwem1, które użytkował zmarły Franciszek Węgier, odźwierny króla, za wójtostwo we
wsi Isaje, aprobuje i potwierdza tę zamianę. Potwierdza również Iwana i Andrzeja Metenszyków w posesji wsi Berechy i wójtostwa, czyli sołectwa, tamże z dziesięcioma kmieciami, lasami, zagrodnikami,
komornikami, karczmą, młynem, foluszem, połową wójtostwa, którą
— za zgodą wojewody sandomierskiego — odzyskali od Łomnickiego,
oraz daje im dożywocie.
jęz. łac.
1

W ziemi przemyskiej, powiecie samborskim.

176
k. 158–158v.
Kraków, 7 czerwca
Król zachowuje Mikołaja Kubę i Barbarę Bogusławską, małżonków,
w dożywotnim posiadaniu wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi królewskiej Łobodna w starostwie krzepickim.
jęz. łac.
177
k. 158v.–159
Kraków, 7 czerwca
Król darowuje Józefowi Skrzypkowicowi z miasta Kraków pusty plac
na przedmieściu Krakowa za bramą zwaną Wiślna, przy drodze idącej od tej bramy nad rzeką Rudawą, wszerz czterdzieści łokci, wzdłuż
pięćdziesiąt łokci, położony z jednej strony między dworem i stajniami
pana Barzego a domem Katarzyny Mocarskiej, mieszczki krakowskiej,
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Regest nr 178

z drugiej. Plac wymierzy mu wielkorządca. Król pozwala Skrzypkowicowi i jego potomkom zbudować na tym placu dom, szynkować piwo
i palić gorzałkę. Z placu i z domu ma płacić wielkorządcy czynsz […]
groszy na dzień świętego Marcina [11 XI]. Król podaje to do wiadomości Franciszka Rylskiego (Relski), wielkorządcy krakowskiego.
jęz. pol.
178
k. 159–161
Kraków, 7 czerwca
Król stwierdza, że Krzysztof Cielecki, syn zmarłego Mikołaja Cieleckiego, komornika granicznego kaliskiego, i bratanek zmarłego
Dobrogosta Cieleckiego, podstarościego jaworowskiego, złożył
przed aktami kancelarii następujące zeznanie w imieniu swego brata rodzonego Jana. Zeznał, iż potwierdza i aprobuje umowę polubowną zawartą w sądzie grodzkim kaliskim 29 lipca (sabbato post
festum Sancti Jacobi Apostoli) 1589 przez Małgorzatę z Galewic1,
wdowę Mikołaju Cieleckim, pod której opieką pozostawał w dzieciństwie, za zgodą i w obecności Jana Roszkowskiego, kasztelana
przemęckiego, współopiekuna jego i jego brata Jana, razem z Małgorzatą Popowską, wdową po zmarłym Kasprze Cieleckim, i jej synem Mikołajem Cieleckim w imieniu drugiego syna Jerzego, syna
zmarłego Kaspra Cieleckiego z jednej strony, a z drugiej przez Annę
z Brodnicy2, wdowę po zmarłym Dobrogoście Cieleckim, obecnie
żonę Jana Madaleńskiego, podstarościego jaworowskiego. Umowa
dotyczy dóbr ruchomych i nieruchomych, które po zmarłym Dobrogoście Cieleckim przypadły jemu, jego bratu rodzonemu Janowi
oraz Mikołajowi i Jerzemu Cieleckim. Krzysztof Cielecki w imieniu
własnym i swego brata Jana uwalnia Annę Madaleńską ze wszystkich zapisów i ciężarów przyjętych przed sądem ziemskim kaliskim
i gdziekolwiek indziej na rzecz Jana Gembickiego, podczaszego
poznańskiego, Wojciecha Zbyszewskiego, Stanisława Głębockiego,
Łukasza Gajewskiego, syna Erazma, burgrabiego kościańskiego,
i przyjmuje je na swe dobra dziedziczne, zastawne, ruchome i nieruchome, pod wadium 5500 złotych. Pozwany stawi się w pierw-
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Regest nr 179–180

szym terminie w sądzie lub urzędzie grodzkim poznańskim. Król
pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W województwie sieradzkim, ziemi i powiecie wieluńskim.
W województwie poznańskim, powiecie kościańskim.

179
k. 161–162
Kraków, 8 czerwca
Król stwierdza, że Krzysztof Dzierżek, chorąży trocki, sekretarz i dworzanin królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż scedował swe prawo dożywotnie do wsi królewskiej Zniesienie i pasieki tamże w województwie ruskim, pod miastem Lwów1, Andrzejowi Samborowi,
pisarzowi kancelarii królewskiej, a synowi Andrzeja Sambora, rajcy
lwowskiego. Król aprobuje i potwierdza tę cesję oraz udziela Samborowi dożywocia pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Dożywocie Dzierżka z 20 IV 1583, odnowione 25 I 1591 zob. Sumariusz V, nr 81.

180
k. 162–162v.
Kraków, 8 czerwca
Król stwierdza, że Piotr z Bnina Opaliński, krajczy koronny, starosta
nakielski, rohatyński i wołpieński, zeznał przed aktami kancelarii, iż
w zamian za kwotę na tenucie dubieńskiej1, zapisaną mu przed aktami
kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego przez żonę, Annę Zborowską, daje jej dożywocie na kwocie zapisanej na starostwie nakielskim.
Po jej śmierci prawo do kwoty powróci do niego. Król poleca wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
Chodzi o Dubno w powiecie grodzieńskim województwa trockiego, należące do starostwa wołpieńskiego; Wołpa — miasto w województwie nowogródzkim, powiecie wołkowyskim.
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Regest nr 181–184

181
k. 162v.–163
Kraków, 8 czerwca
Król zachowuje Hryczkę w posiadaniu wójtostwa we wsi królewskiej
Zawadowo w starostwie jaworowskim, które przed sądem grodzkim
przemyskim cedował Hryczce jego teść Siedor.
jęz. łac.
182
k. 163–163v.
Kraków, 8 czerwca
Król zachowuje Siemkę, syna Omieski, karczmarza we wsi Zawadowo w starostwie jaworowskim, w dożywotnim posiadaniu młyna korzecznika na stawie zwanym Wierzbiański, zbudowanego
przez jego ojca, ze wszystkim polami i dochodami wyznaczonymi
przez starostę jaworowskiego lub jego podstarościego, pod warunkiem ponoszenia ciężarów wyznaczonych w ordynacji starosty
jaworowskiego.
jęz. łac.
183
k. 164
Kraków, 8 czerwca
Król kwituje Andrzeja Opalińskiego z Bnina, marszałka wielkiego
koronnego, starostę generalnego wielkopolskiego, śremskiego i rogozińskiego, ze wszystkich dochodów rocznych z ekonomii rogozińskiej,
które według taksy lustratorskiej i ordynacji królewskiej powinien płacić 24 czerwca (ad festum Natalis Sancti Joannis Baptistae).
jęz. łac.
184
k. 164–165
Kraków, 8 czerwca
Król pozwala Janowi Przecławskiemu na cesję wsi królewskiej Łagiewniki w województwie i powiecie poznańskim, obciążonej starą sumą,
na rzecz jego syna Stanisława, otrzymującego dożywocie, na mocy którego upada czwarta część kwoty zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
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Regest nr 185–187

185
k. 165
Kraków, 8 czerwca
Król potwierdza, że Wojciech Zajączkowski, opat wągrowiecki, który
niegdyś wyznaczył na utrzymanie braci tego konwentu wieś Lęgowo
z młynem zwanym Ostrowski, przeznaczył na ten cel trzy wsie, Ochodza, Sienno i Łaziska, z folwarkami i dziesięcinami1. Król aprobuje dokument podpisany przez opata i braci oraz opieczętowany.
jęz. łac.
1

Wszystkie cztery wsie leżały w województwie kaliskim, powiecie gnieźnieńskim.

186
k. 165v–166
Kraków, 8 czerwca
Król daje Aleksandrowi Koniecpolskiemu, staroście wieluńskiemu,
zasłużonemu dla poprzedników króla i dla niego samego w wojnach
moskiewskich i pod Byczyną, dożywocie na starostwie żarnowieckim,
wakującym po śmierci Seweryna z Balic Bonera, kasztelana krakowskiego1, z wsiami Wielkie Łany, Gorzachów, Koryciany, Woal, Klina,
Jeżówka, Wierzbica, Otola, Czubrowice, Kąpiele, Żędowice i Przybysławice, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Zmarł 5 IV 1592 (U IV/2, nr 118).

187
k. 166v.–167
Kraków, 8 czerwca
Król stwierdza, że Wawrzyniec Chrzanowski, woźny generalny, relacjonował przed aktami kancelarii, iż 30 stycznia Jan Góra, rajca i syndyk
miasta Kraków, uroczyście i stosownie protestował przy wadze miejskiej
na rynku miasta Kraków. Mimo iż 28 lipca (sabbato post festum Sanctae
Annae) 1589 przed urzędem radzieckim krakowskim zostało zapisane
zobowiązanie do kwoty 200 złotych węgierskich Erazma Tłokińskiego,
Marcina Radoty i Jadwigi, jego żony, wobec Macieja Kostana, konwisarza (cantrifusor), mieszczanina krakowskiego, to jednak przysługuje ono
temuż Janowi Górze, ponieważ Maciej Kostan w 1591 r. zmarł na zarazę,
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Regest nr 188–190

a Jan Góra jako troszczący się o jego sprawy zadbał o opieczętowanie
jego majątku. Dlatego dostrzegł on swoje prawo do 200 złotych i powtórnie wszystko oprotestował i obesłał, co woźny poświadcza i zeznaje.
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
188
k. 167–167v.
Kraków, 9 czerwca
Król daje Elżbiecie Milanowskiej, żonie Jerzego Sulimy, miecznika kamienieckiego, dożywocie wspólne z mężem na wsi Przewrocie w powiecie kamienieckim pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
189
k. 167v.–168
Kraków, 10 czerwca
Król zachowuje Grzegorza Kolbę i jego żonę w posiadaniu sołectwa
we wsi królewskiej Bujaków1 i wszystkiego, co według dokumentu Baltazara z Dubowców2 i Mikołaja Myszkowskiego z Mirowa, kasztelana
radomskiego, starosty oświęcimskiego i zatorskiego2, dotyczy tego sołectwa.
jęz. łac.
1
Wieś starostwa oświęcimskiego; Regesty Metryki, nr 142 (błędnie uznana za wieś w województwie sandomierskim).
2
Chodzi prawdopodobnie o wieś w województwie ruskim, ziemi i powiecie halickim.
3
Mikołaj Myszkowski był kasztelanem radomskim od 27 VII 1550 do 8 VI 1554 (U IV/3, nr 440);
Mirów, wieś w województwie krakowskim, powiecie lelowskim.

190
k. 168–169
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Jan Bojanowski, łożniczy królewski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż zapisał dług 1000 złotych wobec Piotra z Mirowa
Myszkowskiego, starosty chęcińskiego, na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się go
spłacić przed aktami grodzkimi krakowskimi 1 stycznia 1593 (die et fe-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

91

Regest nr 191–192

sto Circumcisionis Domini proxime venturo) pod wadium 1000 złotych.
Pozwany stawi się przed jakimkolwiek urzędem ziemskim lub grodzkim albo przed Trybunałem Koronnym w Piotrkowie1. Król pozwala
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego itd.
jęz. łac.
1

Łaciński regest: Materiały do dziejów I, nr 438.

191
k. 169–170
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Wiktoryn Sienieński, syn zmarłego Mikołaja Sienieńskiego, podkomorzego sanockiego1, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług w kwocie 1100 złotych wobec Jerzego Mniszcha z Wielkich
Kuńczyc, wojewody sandomierskiego, starosty sokalskiego, samborskiego, sanockiego, zapisuje na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się zapłacić go przed aktami ziemskimi przemyskimi do 25 stycznia (die et
festo Conversionis Sancti Pauli Apostoli) roku przyszłego pod wadium
1100 złotych. Pozwany stawi się przed urzędem grodzkim przemyskim
w pierwszym terminie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zmarł po 22 I 1577, a przed 23 I 1580 (U III/1, nr 2407a).

192
k. 170–171
Kraków, 12 czerwca
Król pozwala Janowi Gołuchowskiemu, dworzaninowi–trukczaszemu
(aulico et dapifero nostro), zasłużonemu na dworze króla Stefana, przejąć wieś królewską Błotna w województwie ruskim, obciążoną starą
sumą, z rąk spadkobierców zmarłego Wojciecha Starzechowskiego1
i daje mu na niej dożywocie, z racji którego upada czwarta część zapisanej na niej kwoty.
jęz. łac.
1

Zmarł 1582/84 (PSB, t. XLII, s. 393 — I. Kaniewska).
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Regest nr 193–194

193
k. 171–171v.
Kraków, 12 czerwca
Król potwierdza Walentego Dobrynkę, młynarza z Tuszyna, i jego
żonę Jadwigę Żabczankę we wspólnym posiadaniu dożywotnim młyna królewskiego Dobrynka w dobrach tuszyńskich w starostwie piotrkowskim. Mają oni płacić staroście 10 złotych tytułem dzierżawy pozostałych dochodów, dostarczać do dworu tuszyńskiego trzy miary
jęczmienia rocznie, a starosta piotrkowski ma zaopatrywać młynarza
we wszystko, czego mu potrzeba do pracy, a więc w koła, kamienie,
narzędzia żelazne, i swoim kosztem naprawiać młyn.
jęz. łac.
194
k. 171v.–175v.
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta samborski, sanocki, sokalski, i Jadwiga ze Szczekarzewic1
Tarłówna, małżonkowie, zeznali przed aktami kancelarii, iż Jerzy Mniszech, nie uchylając zapisu na dobrach Jadwigi Tarłówny kwoty długu
4500 złotych wobec Konstantego Korniakta uczynionego 23 marca (feria
quarta post Dominicam Judica) 1575 w zamku niższym lwowskim [prawo
do tego zapisu Konstanty Korniakt scedował 12 marca 1592 (feria quinqua
post Dominicam Laetare) w aktach ziemskich lwowskich Turosowi Bernatowiczowi], dopisawszy 7500 złotych, całą kwotę 12 000 złotych i wieś
Krzywczyce2, zapisali temuż Turosowi Bernatowiczowi, Ormianinowi,
mieszczaninowi lwowskiemu, do 24 grudnia (ad festum Nativitatis Domini). Jeśli te nie zostaną przez nich wykupione od niego we wspomnianym dniu, będzie je użytkował do tegoż dnia roku następnego. Jeśli kwota
12 000 nie zostanie wypłacona Turosowi Bernatowiczowi, będzie użytkował te dobra. Wspomniani małżonkowie dają Turosowi Bernatowiczowi
intromisję do tych dóbr przez woźnego ziemi lwowskiej. Gwarantują swymi dobrami dziedzicznymi i zastawnymi, ruchomymi i nieruchomymi,
pod wadium 6000 złotych, że Turos Bernatowicz będzie użytkownikiem
tych dóbr bez żadnych przeszkód. Pozwani stawią się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim lwowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do
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Regest nr 195–196

akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W województwie i powiecie sandomierskim.
W województwie ruskim, powiecie lwowskim.

195
k. 175v.–178
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki, samborski, sokalski, i Jadwiga ze Szczekarzowic
Tarłówna, małżonkowie, złożyli następujace zeznanie przed aktami kancelarii. Zeznali, iż, ponieważ winni są uregulowania długu wobec Torosa Bernatowicza, Ormianina, mieszczanina lwowskiego, w wysokości
5000 złotych, którą to kwotę zapisali w aktach koronnych króla Stefana
zmarłemu Zachariasowi Bernatowiczowi, ojcu Torosa, na domu murowanym we Lwowie przy rynku, co dopełnia kwotę do 10 000 złotych, całą
tę sumę zapisują na domu murowanym dziedzicznym Jadwigi Tarłówny
w mieście Lwów. Dom ten stoi przy rynku, w pobliżu domu arcybiskupa lwowskiego z jednej strony, a z drugiej własności zmarłego Walentego
Hasa, a posiada go z tytułu tego zapisu wspomniany Toros Bernatowicz
i będzie go posiadał, póki nie zostanie mu wypłacona kwota 10 000 złotych. Małżonkowie zabezpieczają ów zapis na wszystkich swych dobrach.
Pozwani stawią się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim lwowskim lub przemyskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
196
k. 178–178v.
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Toros Bernatowicz, Ormianin i mieszczanin lwowski, zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał od Jerzego Mniszcha, wojewody
sandomierskiego, starosty sanockiego, samborskiego, sokalskiego, kwotę
742 złotych długu zapisanego niegdyś w sądzie grodzkim lwowskim przez
wojewodę sandomierskiego, wtedy kasztelana radomskiego, jego zmarłemu

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

94

Regest nr 197–199

ojcu Zachariasowi Bernatowiczowi (później zapis przeniesiony został do
sądu ziemskiego). Kwituje wojewodę sandomierskiego i zapis umarza. Król
pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
197
k. 178v.–179v.
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki, sandomierski, sokalski, i Jadwiga ze Szczekarzowic Tarłówna, małżonkowie, oraz Toros Bernatowicz, Ormianin
i mieszczanin lwowski, zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają i ratyfikują intercyzę, czyli kontrakt, który zawarli między sobą dziś
w Krakowie pod wadium 500 złotych, a wadium to zabezpieczają na
wszystkich swych dobrach. Pozwani stawią się w pierwszym terminie
przed sądem ziemskim lwowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
198
k. 179v.–180
Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki, sandomierski, sokalski, i Toros Bernatowicz, Ormianin i mieszczanin lwowski, kwitują się nawzajem z intercyzy spisanej we Lwowie 10 marca (sabbato post Dominicam Oculi)
1584 przez wojewodę sandomierskiego i zmarłego Zachariasa Bernatowicza, wpisaną do akt grodzkich lwowskich, a potem przeniesioną
do akt ziemskich. Intercyzę kasują i umarzają. Król pozwala wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
199
k. 180v.
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Hieronim Gostomski z Leżenic1, kasztelan nakielski, starosta wałecki, wyznaczył kolegium jezuitów w Poznaniu roczne
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Regest nr 200–201

zaopatrzenie w zboże ze swych dóbr dziedzicznych Grodziec i Nietrzanów w powiecie pyzdrskim: sześć małdratów poznańskich żyta, jeden
pszenicy i połowę jęczmienia2. Król aprobuje tę decyzję.
jęz. łac.
1

Leżenice, wieś w województwie mazowieckim, w ziemi czerskiej, powiecie wareckim.
S. Załęski, przedstawiając szczegółowo uposażenie kolegium jezuitów w Poznaniu (Jezuici w Polsce, t. IV, cz. 1, Kolegia i domy założone za królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1564–1586,
Kraków 1905, s. 109–110), nie wymienił tej donacji.
2

200
k. 180v.–181v.
Kraków, 13 czerwca
Król pozwala Franciszkowi Rylskiemu (Relski), staroście kamionackiemu, wielkorządcy krakowskiemu, łożniczemu królewskiemu, przejąć
młyn, mający cztery koła na rzece Bug, we wsi królewskiej Łany i jedną
morgę (iuger) ziemi we wsi królewskiej Bołowie, z łąką zwaną Sukałowska i polem zwanym Chumieńska, z zabudowaniami, w starostwie
kamionackim1 z rąk spadkobierców zmarłego Mikołaja Lejoki (?) i innych posiadających prawo do tego młyna i kwoty na nim zapisanej lub
wyznaczonej przez komisarzy.
jęz. łac.
1

Leżało w województwie ruskim, ziemi i powiecie lwowskim.

201
k. 181v.–182
Kraków, 13 czerwca
Król pozwala Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, wojewodzie
sandomierskiemu, staroście sanockiemu, samborskiemu, sokalskiemu,
któremu dał zgodę na przejęcie z rąk zmarłego Jakuba Orłowskiego
i spadkobierców innych osób mających prawo do kwot zapisanych,
części wsi Łąka z folwarkiem w województwie ruskim1, przekazać swe
prawo do części tej wsi z folwarkiem Andrzejowi Stadnickiemu, dworzaninowi królewskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana i jego samego. Stadnicki otrzymuje dożywocie, mocą którego upada czwarta część
zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
1

W ziemi i powiecie przemyskim.
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202
Kraków, 13 czerwca
k. 182 v.
Król pozwala Hieronimowi Gostomskiemu z Leżenic, kasztelanowi
nakielskiemu, staroście wałeckiemu, na cesję wsi Wiesiołka, niedawno
fundowanej w starostwie wałeckim1, na rzecz Stanisława Przecławskiego, jego sługi, otrzymującego dożywocie, mocą którego upada czwarta
część zapisu na całym starostwie.
jęz. łac.
1

Została ona lokowana ponownie w 1586 r. (Z. Boras, R. Walczak, A. Wędzki, Historia powiatu
wałeckiego w zarysie, Poznań 1961, s. 350).

203
k. 183
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Wojciech Kochlewski, pisarz kancelarii, syn zmarłego Jana Kochlewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał
od Jana i Andrzeja Pruszkowskich, synów zmarłego Benedykta Pruszkowskiego, 66 złotych i 20 groszy z tytułu długu zaciągniętego przed
aktami grodzkimi sieradzkimi przez Benedykta Pruszkowskiego wobec jego ojca. Kwituje ich z tej kwoty. Król pozwala wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
204
k. 183v.–184
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Wiktoryn Sienieński, syn zmarłego Mikołaja Sienieńskiego, podkomorzego sanockiego1, i Maciej Zaporski zeznali przed aktami
kancelarii, iż potwierdzają wszystkie punkty i warunki intercyzy w pewnych
sprawach zawartej dziś w Krakowie, przez nich podpisanej i opieczętowanej,
zabezpieczają ją na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, pod wadium 333 złotych i 10 groszy. Pozwani stawią się
w pierwszym terminie przed sądem grodzkim sanockim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zmarł po 22 I 1577, a przed 23 I 1588 (U III/1, nr 2407a).
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205
Kraków, 13 czerwca
k. 184–184 v.
Król pozwala Ruskowskiemu wykupić połowę cła w mieście królewskim Brześć (pozostała część należy do starosty brzeskiego) z rąk osób,
które mają do niego prawo i które należy wymienić, wraz z kwotą zapisaną na tym cle. Ruskowski otrzymuje dożywocie, mocą którego upada
czwarta część zapisu na połowie cła.
jęz. łac.
206
k. 185–185v.
Kraków, 13 czerwca
Król daje Andrzejowi Grodzieckiemu i Małgorzacie Witosławskiej,
małżonkom, dożywocie na wsi królewskiej Russowo i częściach wsi
królewskich Tykadłów i Tłokinia w powiecie kaliskim, które wcześniej
posiadał sam Grodziecki1.
jęz. łac.
1

Andrzej i Stanisław Grodzieccy otrzymali konsens na wykup tych dóbr 22 I 1583 (MK 129,
k. 280v.–290v.; LWK 1616–1620 I, s. 171).

207
k. 185v.–186
Kraków, 13 czerwca
Król zachowuje Macieja i Stanisława Boguszów, braci rodzonych, oraz
Adama i Jana, synów Macieja Bogusza, a także Andrzeja Zaidta i Macieja Liska, wójtów we wsi królewskiej Meszcze w starostwie piotrkowskim, w posiadaniu tego wójtostwa.
jęz. łac.
208
k. 186–187
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny, zeznał przed
aktami kancelarii, iż potwierdza intercyzę w sprawie dzierżawy wsi Lubanie1, którą zawarł wczoraj w Krakowie z Erazmem Kretkowskim, archidiakonem gnieźnieńskim i kanonikiem włocławskim, działającym
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w imieniu kapituły włocławskiej, i przez nich obu podpisaną i opieczętowaną. Ubezpiecza ją na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, pod wadium 350 złotych. Pozwany stawi
się […] w pierwszym terminie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Wieś kapituły włocławskiej w województwie i powiecie brzeskim–kujawskim.

209
k. 187–187v.
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Adam Czarnkowski, starosta pyzdrski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, dług wobec Wawrzyńca Gembickiego, sekretarza królewskiego, w wysokości 1340 złotych i zobowiązuje się go zapłacić do dnia 11 listopada (die et festo Sancti Martini
Pontificis) pod wadium 1340 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym
terminie przed sądem grodzkim poznańskim. Król poleca wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
210
k. 188
Kraków, 13 czerwca
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, sekretarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż kwituje Adama Czarnkowskiego, starostę
pyzdrskiego, z kwoty 863 złotych i 26 groszy oraz drugiej, 480 złotych
zapisanych przez Adama Czarnkowskiego w aktach grodzkich lubelskich Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu, które
zostały później scedowane jemu i przeniesione do akt grodzkich łukowskich. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego itd.
jęz. łac.
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Regest nr 211–214

211
k. 188v.
Kraków, 14 czerwca
Król daje Kasprowi i Baltazarowi, synom Ludwika Guttera, dożywocie
na polach i gruntach nad rzekami w powiecie trejdeńskim, które ich ojciec posiadał od wielu lat, wraz z wolnością połowu ryb w tych rzekach
z użyciem więcierza? (cum usu […] angulo) i wolnością przeprawy.
jęz. łac.
212
k. 189–189v.
Kraków, 14 czerwca
Król pozwala Stanisławowi Przyjemskiemu, marszałkowi nadwornemu, staroście kowalskiemu i konińskiemu, na cesję starostwa kowalskiego1 wraz z sumami na nim zapisanymi i jurysdykcją na rzecz Andrzeja Przyjemskiego, jego bratanka. Otrzymuje on dożywocie, mocą
którego upada czwarta część zapisu na tym starostwie.
jęz. łac.
1

W województwie brzeskim–kujawskim, powiecie kowalskim.

213
k. 189v–190
Kraków, 15 czerwca
Król, przychylając się do prośby Aleksandra Koniecpolskiego, starosty
wieluńskiego i żarnowieckiego, pozwala mu na cesję stacji żydowskich
w wysokości 100 złotych rocznie od Żydów z Gniezna, płatnych na
11 listopada (pro festo Sancti Martini), na rzecz Stanisława Mrowińskiego, który w otoczeniu Aleksandra Koniecpolskiego zasłużył się
królowi i Rzeczypospolitej. Mrowiński otrzymuje dożywocie1.
jęz. łac.
1

Regest: Morgensztern, nr 97.

214
k. 190v.–191
Kraków, 15 czerwca
Król daje Janowi Lubstowskiemu, cześnikowi brzeskiemu, i jego żonie
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Annie Pstrokońskiej, dożywocie wspólne na sołectwach we wsiach królewskich Dźwigorzew Sucha i Grzybów w województwie sieradzkim.
jęz. łac.
215
k. 191–192
Kraków, 15 czerwca
Król pozwala Janowi Lubstowskiemu, cześnikowi brzeskiemu, na cesję
wsi królewskiej Trzebiczna z sołectwem oraz trzeciej części wsi królewskiej Sucha w powiecie szadkowskim na rzecz Jana Wysockiego z Budzisławia1, łowczego kaliskiego, i jego żony Katarzyny z Pstrokońskch.
Otrzymują oni dożywocie wspólne, na mocy którego upada czwarta
część zapisu na tych dobrach.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie kaliskim, powiecie konińskim.

216
k. 192–192v.
Kraków, 16 czerwca
Król legitymuje Katarzynę, żonę Wawrzyńca Stefankowicza z Czarnej Ulicy (platea nigra), przedmieścia Krakowa, urodzoną z nieślubnego związku.
jęz. łac.
217
k. 193
Kraków, 16 czerwca
Król kwituje spadkobierców zmarłego Jana Zborowskiego1 z zaległych
podatków od koronacji króla Stefana, zaskarżonych przez poborców
przed sądem grodzkim krakowskim za czasów starosty krakowskiego,
zmarłego Piotra Zborowskiego2, oraz uwalnia ich od kary banicji i innych kar oraz procesu wszczętego z oskarżenia skarbu przez instygatora przed Trybunałem Koronnym.
jęz. łac.
1
2

Zmarł przed 30 III 1586 (MK 132, k. 93v–94v).
Zmarł 13 IX 1580 (U IV/2, nr 349).
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218
k. 193v.–194
Kraków, 19 czerwca
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, sekretarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż — na podstawie konsensu królewskiego na
przejęcie wsi Raiskowo w powiecie kaliskim1 — ceduje to prawo na
rzecz burmistrza, rajców i całej społeczności miasta królewskiego Kalisz. Król aprobuje i zatwierdza tę cesję.
jęz. łac.
1

Dożywocie Gembickiego z 1590 r. (Sumariusz IV, nr 1068).

219
k. 194–194v.
Kraków, 20 czerwca
Król pozwala Andrzejowi Stadnickiemu ze Żmigrodu, dworzaninowi
królewskiemu, zasłużonemu w służbie królowi Stefanowi i jemu samemu, na przejęcie części we wsi królewskiej Łąka z folwarkiem w województwie ruskim z rąk spadkobierców Jakuba Orłowskiego wraz
z sumą na niej zapisaną1. Stadnicki otrzymuje dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 201.

220
k. 195–195v.
Kraków, 20 czerwca
Król darowuje Fryderykowi Gotce, zasłużonemu dworzaninowi królewskiemu, dwór Miersgallen w powiecie lucyńskim przypadły królowi jako kaduk oraz daje dożywocie na dobrach Fedora, czyli Dietricha
Berga, w powiecie dyneburskim, które są przez wspomnianego Berga
użytkowane bezprawnie.
jęz. łac.
221
k. 195v–196v.
Kraków, 16 czerwca
Król mianuje patrycjusza Piotra Duoda, który w czasie ślubu króla
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Regest nr 222–224

z księżniczką Anną, córką Karola, arcyksięcia Austrii, przybył jako poseł Rzeczypospolitej Weneckiej, rycerzem złotym z prawem noszenia
przysługujących mu oznak i ozdób1.
jęz. łac.
1

Rycerz złoty, czyli kawaler złotej ostrogi. Było to wyróżnienie honorowe nieoznaczające nobilitacji, przyznawane przez panujących przy okazji uroczystości państwowych, np. koronacji, hołdu,
homagium, ślubu królewskiego. Pierwsza wzmianka o jego nadaniu w Polsce pochodzi z 1504 r.
(T. Szulc, Equus auratus w dawnej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica nr
38, Studia historiae et iuris, Łódź 1988, s. 59–97).

222
k. 196v–197
Kraków, 20 czerwca
Król zachowuje Mikołaja Cieszkowskiego w dożywotnim posiadaniu
sołectwa we wsi królewskiej Cieszkowice w tenucie będzińskiej1 pod
warunkiem służby w razie potrzeby w obronie zamku będzińskiego.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie proszowskim.

223
k. 197–198
Kraków, 20 czerwca
Król zachowuje Stanisława Boruckiego w dożywotnim posiadaniu wójtostwa w mieście królewskim Ratno1, które użytkuje na podstawie przywileju na to wójtostwo potwierdzonego przez zmarłą Jadwigę Tęczyńską, wdowę po Stanisławie Myszkowskim, wojewodzie krakowskim2,
oraz domu, w którym mieszkał zmarły Stanisław Skrobaczewski.
jęz. łac.
1
2

Województwo ruskie, ziemia i powiat chełmski.
Zob. dok. nr 155, przyp. 1.

224
k. 198–198v.
Kraków, 22 czerwca
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki i sokalski, zeznał przed aktami kancelarii,
iż odstępuje od procesu przed komisarzami królewskimi, wszczętego
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Regest nr 225–227

przeciw spadkobiercom Jakuba Orłowskiego, tenutariusza wsi Łąka
i folwarku, w sprawie sum zapisanych na tych dobrach, ponieważ król
udzielił konsensu na ich wykupienie Andrzejowi Stadnickiemu ze
Żmigrodu1. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 201, 219.

225
k. 198v.–199v.
Kraków, 22 czerwca
Król stwierdza, że Prokop Sieniawski, podczaszy koronny i starosta
ratneński, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług 730 złotych wobec
Iwana Czołchańskiego Dracha zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, oraz zobowiązuje się
go zapłacić przed aktami ziemskimi lwowskimi do 6 stycznia 1593
(die et festo Sanctorum Trium Regum). Jego żona, Elżbieta Gostomska,
aprobuje zeznanie i zapis męża. Król poleca wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
226
k. 199v.–200
Kraków, 22 czerwca
Król darowuje Andrzejowi Różyńskiemu grunt, leżący między brzegiem
sadzawki a browarem starostwa krakowskiego za bramą Poboczną. Grunt
ten ofiarował król Stefan zmarłemu Wojciechowi, krawcowi, na zbudowanie domu, a ten sprzedał go Janowi Noskowi, który zbudował domek,
który po śmierci Noska przypadł królowi jako kaduk.
jęz. łac.
227
k. 200–200v.
Kraków, 22 czerwca
Król pozwala Krzysztofowi Niszczyckiemu, staroście przasnyskiemu,
na cesję wsi królewskich Siemianówka, czyli Siemianowska Wola,
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i Chrosna1 oraz wójtostw w tych wsiach na rzecz Mikołaja Kunata,
otrzymującego dożywocie, mocą którego upada czwarta część kwoty
zapisanej na tych wsiach i wójtostwach.
jęz. łac.
1

Wsie te leżały w województwie ruskim, ziemi i powiecie lwowskim.

228
k. 201–203
Kraków, 23 czerwca
Król stwierdza, że Dawid Hilchen, syndyk miasta Ryga, zeznał przed aktami kancelarii, iż potwierdza kontrakt zawarty 20 kwietnia w Zamościu
przez niego i Jana Meiera, mieszczanina ryskiego, jego krewnego, z Janem Zamoyskim, kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym, starostą
bełskim, malborskim, dorpackim, knyszyńskim, dotyczący spraw w nim
opisanych, podpisany i opieczętowany przez niego i Zamoyskiego. Zabezpiecza go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych. Zaręcza za Jana Meiera, że złoży on zeznanie przed jakimikolwiek aktami w Inflantach i prześle je kanclerzowi lub do ekonomii
dorpackiej w ciągu dwunastu tygodni. Pozwany stawi się w pierwszym
terminie przed jakimkolwiek urzędem lub sądem Królestwa i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
229
k. 202v.–203
Kraków, 23 czerwca
Król darowuje Franciszkowi Gallowi, swemu słudze, wszelkie dobra
ruchome i nieruchome gdziekolwiek w Królestwie, przypadłe mu jako
kaduk po śmierci Wojciecha Turskiego.
jęz. łac.
230
k. 203–203v.
Kraków, 25 czerwca
Król pozwala Marcinowi Trepce przejąć wójtostwo, czyli sołectwo, we
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Regest nr 231

wsi Koryciany1 w tenucie żarnowieckiej z rąk obecnych posesorów
i innych mających do niego prawa. Trepka i jego żona, Katarzyna Fogelwederówna, otrzymują dożywocie wspólne.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie ksiąskim.

231
k. 203v.–205v.
Kraków, 25 czerwca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony przez Szymona
Świejkowskiego, pisarza spraw publicznych, dokument wystawiony w pałacu biskupim 22 lipca 1592 z pieczęcią Jerzego Radziwiłła,
administratora biskupstwa krakowskiego i księstwa siewierskiego,
księcia na Ołyce i Nieświeżu. W dokumencie tym Radziwiłł stwierdza, że 8 lipca, w obecności pisarza spraw publicznych Pascala i Jana
de Marin Pauli, wysocy urzędnicy z Raguzy (Ragutszin Principales),
przedstawili list, napisany osobiście 15 sierpnia w roku od Stworzenia Świata 7089 przez Piotra, wojewodę (hospodara) mołdawskiego1, w języku wołoskim, a później przetłumaczony na polski przez
Jerzego Połomeckiego (Palamedesa), i domagali się od pisarza, by go
skopiował w formie widymatu. W liście wojewoda poleca, by nowi
celnicy zapłacili 2000 talarów, które wydał brat pustelnik na sobole
i w potrzebie cesarskiej, i by ten list został niezwłocznie „na licznie
przyjęty”. Pisarz przyjął list i przełożył na łacinę w obecności Pascala
i Jana de Marin Pauli, w domu przy ulicy św. Anny w Krakowie, należącym do Kaspra Trusardi, Włocha, mieszczanina krakowskiego.
Świadkowie: Hieronim Macca, Wenecjanin, Kasper Trusardi, mieszczanin krakowski, i Szymon Świejkowski, syn zmarłego Jana z Wielkich Świejków2, kleryk, pisarz publiczny diecezji poznańskiej, który
poświadczył ten transumpt. Król poleca wpisać ten dokument do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol.
1
2

Piotr VI Kozak (Chronologia, s. 467).
W województwie mazowieckiem, powiecie ciechanowskim.
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232
k. 206–209
Kraków, 23 czerwca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument potwierdzony przez kardynała Radziwiłła, administratora biskupstwa
krakowskiego i księstwa siewierskiego, księcia na Ołyce i Nieświeżu,
w którym Szymon Świejkowski, syn zmarłego Jana z Wielkich Świejków, kleryk, pisarz spraw publicznych diecezji poznańskiej, oświadcza,
iż 22 czerwca 1592 Jan de Marin Pauli z Raguzy przedstawił mu dokument z 29 sierpnia 1591 przetłumaczony przez Jerzego Palamedesa
z języka greckiego na polski, z podpisami Piotra, hospodara, i Jerzego Balbekesza Palamedesa, potwierdzony pieczęciami Bohdana Feresza, dziedzica Mołdawii, i Stanisława, jego miecznika. Dokument jest
w dobrym stanie, cały i nieprzekreślony, nieskrobany, niepodejrzany.
Piotr i Stefan, hospodarowie wołoscy, stwierdzają w tym dokumencie,
że w zeszłym roku Jan z Raguzy i jego towarzysze, dzierżawcy myta, nie
rozliczyli się z powodu zamknięcia portów i gościńców i prosili, by im
dano myto w dzierżawę również w tym roku. Hospodar prosi swego
następcę, by tak postąpił także z powodu przyjazdu posła polskiego,
Jana Dzierżka, któremu Jan z Raguzy i jego towarzysze dali 2000 talarów, kiedy udawał się do sułtana, a kwotę tę hospodar pozwolił im
odebrać z nowego myta. Zmiana obsady myta następuje 15 sierpnia
i panowie Marin dostaną je do św. Dymitra, czyli 26 października.
Następuje tłumaczenie na łacinę dokonane przez pisarza publicznego
w obecności Hieronima Macca, Kaspra Brussardi i Jana Świejkowskiego1. Król potwierdza wpisanie dokumentu.
jęz. jęz. łac. pol.
1

W dok. nr 231 jako Trusardi i Szymon Świejkowski.

233
k. 209–209v.
Kraków, 27 czerwca
Król potwierdza, że pozwolił Aleksandrowi Jonowi scedować dwór,
czyli mojzę Patkiel w powiecie wendeńskim, na rzecz Bazylego Drobisza, który otrzymuje dożywocie wspólne (in solidum) ze swoją żoną
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Elżbietą Raciborzyńską, z tytułu którego mają ponosić takie ciężary jak
cała szlachta inflancka.
jęz. łac.
234
k. 209v.–210
Kraków, 26 czerwca
Król stwierdza, że Maciej Pstrokoński, prepozyt łowicki i sekretarz
królewski, zeznał, iż ceduje sprawę Jana i […] Zielińskich wniesioną do
urzędu grodzkiego warszawskiego o odebranie dóbr i dwóch baranów,
osądzoną w urzędzie grodzkim warszawskim i przez Trybunał Koronny w Piotrkowie, na rzecz Jakuba Wasęskiego. Król pozwala wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
235
k. 210–211
Kraków, 26 czerwca
Król stwierdza, że Filip Izdbieński z Ruśca1 zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał od Piotra Tylickiego, prepozyta gnieźnieńskiego,
kanonika krakowskiego, sekretarza wielkiego i referendarza koronnego, Stanisława Krasińskiego, archidiakona krakowskiego, oraz Marcina Izdbieńskiego, scholastyka krakowskiego, egzekutorów testamentu
Jana Piotrowskiego, dziekana poznańskiego, scholastyka łęczyckiego,
kanonika krakowskiego2, kwotę 800 złotych, którą Jan Piotrowski zapisał w testamencie jako legat na rzecz kapituły i wikariuszy kapituły
łęczyckiej. Kwotę tę zapisuje na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się ją
zapłacić przed aktami grodzkimi krakowskimi do dnia 22 marca 1593
(feria secunda post Dominicam Quadragesimalem Oculi proxime ventura) pod wadium 800 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
przed urzędem grodzkim krakowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

W województwie kaliskim, powiecie kcyńskim.
Jan Piotrowski zmarł 17 IV 1591 (PSB, t. XXVI, s. 475 — W. Dworzaczek).
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236
k. 211–212
Kraków, 26 czerwca
Król stwierdza, że Marcin Izdbieński, scholastyk krakowski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż poręczył za swego bratanka Filipa Izdbieńskiego, który zapisał na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, dług 800 złoty i 30 groszy wobec
Piotra Tylickiego, prepozyta gnieźnieńskiego, sekretarza wielkiego
i referendarza koronnego, oraz Stanisława Krasińskiego, archidiakona krakowskiego, egzekutorów testamentu Jana Piotrowskiego,
dziekana poznańskiego, scholastyka łęczyckiego, kanonika krakowskiego, że wspomniany bratanek dług ten zapłaci i kapituła łęczycka
otrzyma tę kwotę bez przeszkód. Marcin Izdbieński bierze na siebie
zapłacenie wadium. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
237
k. 212v.–213
Kraków, 27 czerwca
Król pozwala Janowi Rykowskiemu, słudze urzędu podskarbiego królewskiego, na cesję wsi królewskiej Czerniechów w powiecie przemyskim i sumy na niej zapisanej oraz prawa wyrębu w lasach starostwa
samborskiego na rzecz Łukasza Juchnowskiego i jego żony Anny Dolińskiej, otrzymujących dożywocie in solidum, z racji którego upada
czwarta część zapisu na wsi.
jęz. łac.
238
k. 213–213v.
Kraków, 30 czerwca
Król darowuje Stanisławowi Sokołowskiemu, zasłużonemu w służbie
króla Stefana pod Gdańskiem i wojnach moskiewskich, mojzę Strink
w Inflantach w starostwie marienburskim, która przypadła królowi
jako kaduk po śmierci Jana Felberka.
jęz. łac.
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239
k. 213v.–215
Kraków, 30 czerwca
Król zawiadamia wojewodów, kasztelanów, starostów, urzędników tak
duchownych, jak i świeckich, władze miast i miasteczek, że pozwolił
Michałowi Rosembergowi, mieszczaninowi gdańskiemu, na sporządzanie z mosiądzu przedmiotów artystycznych, jak również sprzętów
gospodarczych do codziennego użytku, narzędzi, przedmiotów zbytku, także przedmiotów do budowy młynów i warsztatów. Od lat mógł
już to czynić w całych Prusach, jest doświadczony w ich sprowadzaniu
i poniósł koszty wielu tysięcy złotych, które będzie mógł odzyskać. Jeśli
ktoś założył podobny warsztat, ma go pod karą 3000 dukatów przekazać
Michałowi Rosembergowi, który otrzymuje przywilej na dwanaście lat
w całych Prusach w dobrach tak duchownych, jak i świeckich.
jęz. łac.
240
k. 215–216
Warszawa1, 30 czerwca
Król daje Prokopowi Sieniawskiemu, podczaszemu koronnemu, zasłużonemu w służbie na dworze od wielu lat, dożywocie na starostwie
ratneńskim w województwie […]2 po śmierci Jadwigi z Tęczyńskich,
wdowy po Stanisławie Myszkowskim, wojewodzie krakowskim3, pod
warunkiem wnoszenia kwarty oraz 600 złotych do skarbu królewskiego.
jęz. łac.
1

Pomyłka pisarza, powino być Kraków.
W województwie ruskim, ziemi i powiecie chełmskim.
3
Zob. dok. nr 155.
2

241
k. 216–216v.
Warszawa1, 30 czerwca
Król stwierdza, że Franciszek Wesselini, tenutariusz metelski i simneński2, zeznał przed aktami kancelarii, iż po odwołaniu mandatariuszy
ustanowionych w sprawie opisanej poniżej, ustanawia swym pełnomocnikiem Marcina Berzewiczego, starostę starogardzkiego, do odbioru kwoty 10 000 złotych, którą przekazał przez swego sługę, Jakuba
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Kiersteina. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

Pomyłka pisarza, powinno być Kraków.
Chodzi o tenuty Metele i Simno w województwie i powiecie trockim.

242
k. 216v.–217v.
Kraków, 2 lipca
Król stwierdza, że w nowo lokowanym mieście Ulanowo1 ustanawia
urząd wójta i powierza go Feliksowi Wojewódzkiemu, nadając mu prerogatywy sądowe. Może on zasiedlić wieś zniszczoną, zwaną niegdyś
Taraszkowe, w starostwie ulanowskim, leżącą nad rzeką Wyciekłą,
i zbudować tam to, co potrzebne. Będzie on mógł czerpać dożywotnio
wszelkie pożytki z tej wsi, tak jak i z wójtostwa. Po jego śmierci wieś
i wójtostwo będą otaksowane przez komisarzy.
jęz. łac.
1

Miasto leżało w województwie podolskim, powiecie latyczowskim. Przywilej lokacyjny, wystawiony 13 IV 1552, był realizowany później i stopniowo (Szczygieł, s. 319).

243
k. 217v.–218
Kraków, 3 lipca
Król, na prośbę rajców i burmistrza miasta królewskiego Wschowa,
postanawia, że Żydzi nie mogą osiedlać się w mieście, na przedmieściu i gruncie zamku wschowskiego, ani posiadać domów, a te, które
są w ich rękach, mają być wykupione i czynsze przejęte. Król zleca to
staroście wschowskiemu Wacławowi Kiełczewskiemu.
jęz. łac.
244
k. 218–218v.
Kraków, 3 lipca
Król stwierdza, że niegdyś nadał dożywocie na starostwie helmeckim
Piotrowi Nonhardowi. Teraz doniesiono mu, że Joachim Wernigle
użytkuje bezprawnie dziesięć haków ziemi, niegdyś odłączonych od
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starostwa przez króla Stefana. Joachim Wernigle został wezwany przed
sąd królewski, który przyłączył te dziesięć haków do starostwa helmeckiego i wysyła rewizorów do ich wymierzenia. Król włącza te haki do
starostwa i pozwala Piotrowi Nonhardowi użytkować je tym samym
prawem co starostwo.
jęz. łac.
245
k. 218v.–219
[Kraków, 3 lipca]
Król, po śmierci Jadwigi Tęczyńskiej, wojewodziny krakowskiej, daje
Franciszkowi Rylskiemu (Relski), wielkorządcy krakowskiemu, staroście kamionackiemu, łożniczemu królewskiemu, dożywocie na tenucie
Słomniki1 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie proszowskim.

246
k. 219–219v.
Kraków, 6 lipca
Król pozwala […]1 Telefusowi scedować dożywocie na wsiach królewskich Lisiec, Poteremce i Domanów w województwie podolskim, powiecie kamienieckim, i sumy na nich zapisane na rzecz
Krzysztofa Kłopockiego, harcerza królewskiego (stipatori nostro),
otrzymującego dożywocie, mocą którego upada czwarta część sum
zapisanych na tych wsiach.
jęz. łac.
1

Według K. Pułaskiego (Polskie rody szlacheckie Podola, Wołynia i Ukrainy, Warszawa 1981, s. 231)
miał na imię Jerzy.

247
k. 220
Kraków, 6 lipca
Król zachowuje Andrzeja i Jana, synów Jana zwanego Drąg, w posiadaniu karczmy we wsi królewskiej Siedlików w starostwie ostrzeszowskim1 z prawem propinacji piwa pod warunkiem dostarczania połowy
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piwa do zamku ostrzeszowskiego i ponoszenia ciężarów wymienionych w przywilejach poprzedników króla.
jęz. łac.
1

Ten przywilej powołany w LWK 1616–1620, s. 157.

248
220–220v.
Kraków, 6 lipca
Król stwierdza, że Józef Targoński zeznał przed aktami kancelarii,
iż otrzymał od Stanisława Tudorowskiego, wójta we wsi królewskiej
Księżomirz1, kwotę 100 złotych zapisaną mu przed aktami kancelarii2
i kwituje go z tej kwoty. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W województwie lubelskim, powiecie urzędowskim.
Zob. dok. nr 82.

249
k. 220v.–221
Kraków, 9 lipca
Król pozwala Mikołajowi Leszczyckiemu, swemu dworzaninowi, scedować wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi królewskiej Bieganowo w powiecie radziejowskim na rzecz Jana Bojanowskiego, łożniczego królewskiego, który otrzymuje dożywocie wspólne (in solidum) z żoną
Beatą Lutomierską1.
jęz. łac.
1

Łaciński regest: Materiały do dziejów II, nr 439.

250
k. 221v.
Kraków, 9 lipca
Król, za zgodą stron, to jest Walentego Olszewskiego, pełnomocnika
skarżącej, i Wojciecha Krzywosąda Kierzyńskiego ze strony pozwanej,
odracza do 2 września sprawę miedzy Dorotą z Lucławic1, żoną Jakuba Szczawińskiego, starosty mirachowskiego, jako skarżącą, a Elżbietą,
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wdową po Stanisławie Szczawińskim, obecnie żoną Wojciecha Kierzyńskiego, jako pozwaną, o zajęcie dóbr królewskich Nakło, Sieliczno
i Miechucino2, przekazaną w drodze apelacji dekretem surogatora pomorskiego. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Chodzi o Dorotę Taszycką z Lucławic w województwie krakowskim, powiecie sądeckim.
W województwie pomorskim, powiecie mirachowskim.

251
k. 221v.–222
Kraków, 9 lipca
Król daje Janowi Swoszewskiemu, pisarzowi ziemskiemu lwowskiemu,
dożywocie na wsi królewskiej Porzecze w województwie ruskim, powiecie lwowskim, wspólne (in solidum) z żoną, Małgorzatą Konarską,
pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
252
k. 222–222v.
Kraków, 10 lipca
Król pozwala Stanisławowi Orlikowi na cesję trzech młynów, jednego
w Przemyślu i dwóch w Drohobyczu, cła dolińskiego i wójtostwa tamże na rzecz Jana Swoszewskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, który
otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
253
k. 222v.–223v.
Kraków, 10 lipca
Król, po śmierci Jana Kostki ze Stangenbergu, daje Jakubowi Szczepańskiemu, swemu dworzaninowi, dożywocie na wsiach królewskich Brudzewo i Celbowo w województwie pomorskim, powiecie […]1. Jeśli na
tych wsiach jest zapisana jakaś suma, z racji tego dożywocia upada jej
czwarta część, jeśli nie — ma on wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

W powiecie puckim.
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254
223v.–224
Kraków, 10 lipca
Król przyznaje dożywotnio Wojciechowi Chocimierskiemu, swemu
dworzaninowi, zasłużonemu w wojnach moskiewskich za króla Stefana i podczas koronacji, kwotę 600 złotych ze starostwa ratneńskiego,
którą wnosił do skarbu królewskiego Prokop Sieniawski, podczaszy
koronny, starosta ratneński. Chocimierski ma ją otrzymywać 6 stycznia (pro festo Sanctorum Trium Regum).
jęz. łac.
255
k. 224–224v.
Kraków, 10 lipca
Król stwierdza, że Maciej Pstrokoński, prepozyt łowicki, kanonik krakowski, sekretarz królewski, w imieniu chorego Grzegorza Branickiego, burgrabiego krakowskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż Grzegorz Branicki otrzymał 30 maja 1589 konsens na cesję wsi królewskiej
Rudno, należącej do starostwa niepołomickiego, na rzecz Jana Branickiego, łowczego krakowskiego i starosty niepołomickiego, swego syna,
dokonał tej cesji i dał synowi intromisję. Król przyjmuje tę relację i zeznanie oraz poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
256
k. 224v.–225
Kraków, 10 lipca
Król stwierdza, że Jakub Bonar z Balic, dziedzic na Dobrosus1, brat
stryjeczny zmarłego Seweryna Bonara z Balic, kasztelana krakowskiego, starosty rabsztyńskiego, żarnowieckiego i jurborskiego2,
w imieniu swoim i swych braci rodzonych Sebalda i Seweryna
protestuje przeciw przekazaniu wszystkich dóbr wspomnianego
Seweryna Bonara Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, wojewodzie
krakowskiemu, Andrzejowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi
radomskiemu, Janowi Firlejowi, podskarbiemu koronnemu, ponieważ powinny one przypaść jemu w drodze naturalnej sukcesji, czego się domaga. Król pozwala wpisać ten protest do akt kancelarii.
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Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

Prawdopodobnie na Śląsku.
Zmarł 5 IV 1592 (U IV/2, nr 118).

257
k. 225–225v.
Kraków, 10 lipca
Król, po śmierci Zofii Działyńskiej, wdowy po Krzysztofie Garnyszu,
podstolim krakowskim, nadaje Andrzejowi Boboli, zasłużonemu dla
królów Zygmunta Augusta, Henryka i Stefana i dla niego samego,
dożywocie na dobrach królewskich Barcice w powiecie krakowskim
z wsiami Ryter, Przysiecznica, Wolica, Młodów i Działyń1 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Pomyłka pisarza, dobra leżały w powiecie sądeckim, zob. dok. nr 157.

258
k. 225v–227
[Kraków, 10 lipca]
Król stwierdza, że Jan Brzozowski zeznał przed aktami kancelarii, iż
z kwoty 1738 złotych i 20 groszy zapisanej mu przez Filipa Meissnera, mieszczanina krakowskiego, przed sądem ławniczym miasta Kazimierz, otrzymał 1278 złotych i 20 groszy, z których Meissnera kwituje.
Pozostałą kwotę 4501 złotych, za zgodą Doroty Meissnerowej, matki
wspomnianego Filipa, utrzymuje w mocy, a termin zapłaty przenosi na
Boże Narodzenie. Filip Meissner, mieszczanin krakowski, ze swej strony zeznał, iż kwotę 450 złotych zapłaci pod wadium tej samej wysokości. W wymienionym terminie zostanie pozwany przed sąd grodzki
krakowski lub przed jakikolwiek inny sąd Królestwie, przed którym
stawi się w pierwszym terminie. Król poleca wpisać te zeznania do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Błąd pisarza, różnica wynosi 460 złotych.
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259
k. 227–227v.
Kraków, 10 lipca
Król stwierdza, że Dorota Meissnerowa, żona Jerzego Meissnera,
mieszczanina krakowskiego, zeznała przed aktami kancelarii, iż kwotę
2500 złotych, którą Erazm Tłokiński oraz Marcin Radota i jego żona
Jadwiga zapisali przed aktami grodzkimi krakowskimi jej mężowi Jerzemu i synowi Filipowi, a wpis został przeniesiony do akt ziemskich
krakowskich i radzieckich kleparskich, następnie zaś przed aktami radzieckimi krakowskimi przez jej męża i syna na nią, ona przenosi na
Jana Brzozowskiego, dworzanina Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, i jego spadkobierców. Król poleca wpisać
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
260
k. 227v.–228v.
Kraków, 10 lipca
Król stwierdza, że Jan Brzozowski, dworzanin Jana Zamoyskiego,
kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, zeznał przed aktami kancelarii, iż — wobec przeniesienia przez Dorotę Meissnerową, żonę Jerzego Meissnera, mieszczanina krakowskiego, kwoty 2500 na jego osobę — zapisuje jej kwotę 900 złotych na swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, oraz zobowiązuje się zapłacić ją przed aktami grodzkimi krakowskimi pod wadium 900 złotych.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem
grodzkim krakowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
261
k. 228v.–229v.
[Kraków, 10 lipca]
Król stwierdza, że Filip Meissner, mieszczanin krakowski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż kwotę 1507 złotych zapisaną przez zmarłego Jakuba Jordana z Zakliczyna przed sądem grodzkim krakowskim Andrzejowi Lamie, a po jego śmierci w drodze spadku przeniesioną przed
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aktami ławniczymi krakowskimi na jego córkę Justynę, później żonę
Filipa Meissnera, potwierdzoną przez spadkobierców Jakuba Jordana
przed urzędem grodzkim oświęcimskim, a potem — w drodze apelacji
— przez Trybunał Koronny w Lublinie, on przenosi na Jana Brzozowskiego, dworzanina Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego
koronnego. Ponadto Dorota Meissnerowa, matka Filipa, w obecności
Jerzego Meissnera, swego męża, potwierdza i aprobuje to potwierdzenie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
262
k. 229v–230v
Kraków, 11 lipca
Król darowuje Marcinowi Miruckiemu, pisarzowi kancelarii koronnej,
dobra ruchome i nieruchome oraz kwoty pieniężne, które przypadły
królowi jako kaduk po śmierci Wojciecha ze Słonego Gródka1 zwanego
Gościradowski.
jęz. łac.
1

Chodzi o miasto królewskie Gródek w województwie ruskim, ziemi i powiecie lwowskiej.

263
k. 230–244v.
Kraków, 11 lipca
Król stwierdza, że w imieniu Jana i Mikołaja Daniłowiczów przedłożono akt, wystawiony 9 grudnia 1591 (feria secunda post festum
Sancti Nicolai Pontificis) w dąbrowie przy drodze z Juszypczyc i Daszawy do wsi Siechów Dzieduszycki, przy kopcu granicznym między
dobrami Juszypczyce i innymi, Jana i Mikołaja Daniłowiczów jednej
strony, wsi Daszawa i innych należących do starostwa stryjskiego, będącego w posesji Andrzeja Tęczyńskiego, z drugiej, wsi Obłaźnice,
Nowe Sioło i zniszczonych Himna, Piszczkowo, Dworzyszcze, dziedzicznych Sebastiana i Adama Krępskich, z trzeciej, przez komisarzy
wyznaczonych do ich rozgraniczenia. Byli to mianowicie: Stanisław
Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny i starosta hrubieszowski, Mikołaj Herburt z Fulsztyna, kasztelan przemyski i staro-
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sta lwowski, Kilian Drohojowski, podkomorzy przemyski, Prokop
Raszko, podkomorzy halicki, Jan Zapolski pod nieobecność komornika granicznego lwowskiego, Kasper Wasiczyński, wojski lwowski,
Wiktoryn Kowalski, podsędek lwowski. Świadkowie: Jan Boratyński,
chorąży przemyski, Sebastian Konarski, pisarz ziemski sanocki, Jan
Zamoyski, strażnik koronny, Benedykt Narajowski, podstoli halicki,
Jerzy Żołczyński, podstarości żydaczowski, Sebastian i Adam Krępscy, Piotr Korytko, Marek Bliziński, Stanisław Pakosz, Mikołaj Narajowski, Łukasz Lubieniecki, Jan Czerniejowski, Dobrogost Zapolski,
Jan Kaszowski, Sebastian Rozniatowski, Gabriel Woretko, Andrzej
Rzewuski, Jerzy Hermanowski, Jan Paskowski i inni oraz woźny generalny ziem ruskich Porcyd Sien z Hinzdyczowa. Następuje tekst mandatu królewskiego, wystawionego 21 października 1590 w Wiślicy,
skierowanego do Mikołaja Herburta z Fulsztyna, wojewody ruskiego, Stanisława Włodka z Hermanowa1, wojewody bełskiego i starosty
halickiego, Stanisława Żółkiewskiego, kasztelana lwowskiego i starosty grodeckiego, Mikołaja Herburta z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego, Stanisława Lanckorońskiego z Brzezia2,
kasztelana halickiego i starosty skalskiego, Mikołaja Żółkiewskiego,
podkomorzego lwowskiego, Kiliana Drohojowskiego, podkomorzego przemyskiego, Prokopa Raczki, podkomorzego halickiego, Kaspra Wasiczyńskiego, wojskiego lwowskiego, Jana Brzozdowskiego,
sędziego ziemskiego lwowskiego, Wiktoryna Kowalskiego, podsędka
lwowskiego, Jana Swoszewskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego.
Potem następują: petita Stanisława Kaszowskiego, podstarościego
stryjskiego, w imieniu Andrzeja Tęczyńskiego, starosty stryjskiego,
jego opiekuna Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego i starosty
lubelskiego, oraz poddanych wsi Daszawa, dokument króla z 22 października 1591 skierowany do Tęczyńskich, list komisarzy z 18 listopada 1591 do Tęczyńskich, list króla z 22 października 1591 do
Krępskich, list komisarzy z 18 listopada 1591 do Daniłowiczów, list
króla z 22 października 1591 w Wiślicy do Jana Zamoyskiego, strażnika koronnego, tenutariusza wsi Lisiatycze, Stryjańcze, Kawczykąt,
list komisarzy z 18 listopada do Zamoyskiego. Następuje szczegóło-
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wy opis granic z licznymi nazwami obiektów fizjograficznych i wsi,
podpisy komisarzy. Król aprobuje i zatwierdza te rozgraniczenia.
jęz. łac.
1
2

Hermanów — wieś w ziemi i powiecie lwowskim.
Brzezie — wieś w województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

264
k. 245–256

[Kraków, 11 lipca]

Król stwierdza, że Jan i Mikołaj Daniłowiczowie przedłożyli akt
wystawiony 16 października (feria secunda post festum s. Hedwigis)
1581 w polu między wsią Kniaziołuka, dziedziczną Daniłowiczów,
z jednej strony, wsiami Tepcza, Podberezie, Huczejów i nowo lokowanymi Jakubów, Jaworówka, czyli Jaworów, Truścieniec tenuty
Jana Leśniowskiego, starosty horodelskiego i dolińskiego. Dokument został wystawiony przez następujących komisarzy: Hieronima Sieniawskiego, wojewodę ruskiego, Stanisława Żółkiewskiego,
kasztelana halickiego, Jerzego Narajowskiego, stolnika halickiego,
Jana Drozdowskiego, sędziego ziemskiego lwowskiego, Kaspra
Wasiczyńskiego, wojskiego lwowskiego, Prokopa Raszkę, sędziego
ziemskiego halickiego, Stefana Kłodzińskiego, komornika granicznego lwowskiego. Świadkowie: Benedykt Narajowski, podstarości
halicki, Prokop Ogotorejski, Marek i Wacław Blizińscy, oraz woźni
ziemscy ruscy, Sien z Gwizdzichowa2 i Jan Śliwka z Drozdowicy3.
Akt dotyczy rozgraniczenia dóbr starostwa dolińskiego i wsi Kniaziołuka. Następują listy: króla Stefana z zamku w Połocku z 19 lipca 1581 do Hieronima Sieniawskiego, wojewody ruskiego, starosty
halickiego i kołomyjskiego, Stanisława Herburta z Fulsztyna, kasztelana lwowskiego, starosty samborskiego i drohobyckiego, Mikołaja Sieniawskiego, kasztelana kamienieckiego, starosty stryjskiego
i kałuskiego, Jana Fredry z Pleszowic, kasztelana sanockiego, Jana
Sienieńskiego, kasztelana żarnowskiego, Stanisława Żółkiewskiego,
kasztelana halickiego, Stanisława Starzechowskiego, podkomorzego
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lwowskiego, a pod jego nieobecność komornika, Kaspra Wasiczyńskiego, wojskiego lwowskiego, Stanisława Podoleckiego, stolnika
lwowskiego, Jana Brzozdowskiego, sędziego ziemskiego lwowskiego, Andrzeja i Wasyla Drach Czołchańskich, Pawła Skotnickiego,
chorążego halickiego, Jerzego Narajowskiego, stolnika halickiego,
Prokopa Raszki, sędziego ziemskiego halickiego, Piotra Boreckiego,
wojskiego stryjskiego; króla Stefana z 19 lipca 1581 w zamku połockim do Jana Leśniowskiego, starosty horodelskiego i tenutariusza
dolińskiego; komisarzy z Halicza z 18 września (feria secunda ante
festum s. Matthei Apostoli) 1581 do Leśniowskiego; króla Stefana
z 19 lipca 1581 z zamku połockim do dziedziców wsi Hossów; komisarzy z Halicza z 18 września 1581; króla Stefana z 19 lipca 1581
do Benedykta Narajowskiego, podstarościego halickiego, dziedzica
wsi Rachinia Oboje; komisarzy z 18 września do tegoż. Następuje
szczegółowy opis granic z licznymi nazwami obiektów fizjograficznych i wsi, podpisy komisarzy. Król aprobuje i zatwierdza rozgraniczenie.
jęz. łac.
1

W dok. nr 263 wystąpił jako podkomorzy halicki.
W dok. nr 263 Hinzdyczow, wieś w ziemi i powiecie lwowskim; w rejestrze poborowym z 1578 r.
jako Hniszdiczow (Źródła Dziejowe, t. XVII, cz. I, opr. A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 79).
3
Wieś w ziemi i powiecie lwowskim.
2

265
k. 256v.–257
Kraków, 12 lipca
Król, po śmierci Zofii z Działyńskich Garnyszowej, podstoliny krakowskiej, nadaje Wojciechowi Małachowskiemu, swemu dworzaninowi–trukczaszemu (dapifero et aulico nostro), zasłużonemu w służbie,
dożywocie na na wsi królewskiej Olszana i osadzie Wolica w powiecie
sądeckim, z pastwiskiem i młynem na gruncie wsi, należących do tenuty barcickiej, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
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266
k. 257–257v.
Kraków, 12 lipca
Król zachowuje Jana Płazę z Mstyczowa, starostę lubaczowskiego,
w posiadaniu wójtostwa we wsi Maliszyce, w województwie krakowskim, powiecie ksiąskim, którą użytkuje na podstawie konsensu na cesję udzielonego jego ojcu Janowi przez króla Stefana1.
jęz. łac.
1

Cesja z 1579 r. — MK, L. XVIII, 19, k. 29v.–30.

267
k. 257v.–258
[Kraków, 12 lipca]
Król stwierdza, że wniesiony został dokument pergaminowy, wystawiony przez zmarłego Hieronima Krzyżanowskiego, opata tynieckiego1, z jego podpisem i pieczęcią, w którym opat i konwent
tyniecki udzielają zmarłemu Walentemu Gruszczyńskiemu i jego
żonie Barbarze Popławskiej, obecnie żonie Andrzeja Radoszewskiego Boxy, chorążego wieluńskiego, dożywocia in solidum na wsi
konwentu tynieckiego Powozowice2, oraz inny dokument, wystawiony przez Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, z jego
podpisem i pieczęcią, w którym aprobuje to dożywocie. Barbara
Popławska i Andrzej Radoszewski proszą o aprobatę tych dokumentów, której król dokonuje.
jęz. pol.
1

Był opatem w okresie: 26 V 1568–18 VII 1573 (P. Sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza
Przeszłość” 49/1978, s. 136–138).
2
W województwie krakowskim, powiecie śląskim.

268
k. 258–259
Kraków, 12 lipca
Król pozwala Zofii z Fulsztyna, wdowie po Janie Kostce, wojewodzicu
sandomierskim, na cesję wsi Sopanin oraz gruntu Sopaninko i wyspy
na rzece Wiśle do tych dóbr należącej, położonych w województwie
pomorskim, starostwie świeckim, na rzecz Wacława Włostowskiego,
który otrzymuje dożywocie pod warunkiem, że po jego śmierci dobra
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te powrócą w ręce obecnego starosty świeckiego lub jego następców
oraz wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
269
k. 259–259v.
[Kraków, 12 lipca]
Król stwierdza, że Kasper Wilk z Niepołomic, woźny ziemski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż ipso die sesterna razem z Janem Pakosławskim dokonali intromisji Jana Branickiego do wsi Rudno1. Miał on do niej prawo
na mocy konsensu na cesję udzielonego jego ojcu Grzegorzowi, łowczemu krakowskiemu i staroście niepołomickiemu2. Na intromisję pozwolił
w imieniu starosty niepołomickiego Wojciech Kopytłowski. Król poleca
wpisać tę relację do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta
krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
Zob. dok. nr 255.

270
k. 259v.–260
[Kraków, 12 lipca]
Król stwierdza, że Sebastian Młodziejowski z jednej strony, a Jan Słonecki z drugiej zeznali przed aktami kancelarii, iż aprobują w pełni intercyzę w pewnej sprawie, którą zawarli w Krakowie 12 lipca, i zabezpieczają ją na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, pod wadium zapisanym w dokumencie. Strona pozwana stawi się w pierwszym terminie w urzędzie lub sądzie tak ziemskim, jak i grodzkim albo przed sądem królewskim zadwornym. Król
poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
271
k. 260v.–262
Kraków, 14 lipca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument z akt
grodzkich krakowskich z 27 lipca 1592 (feria tertia post festum Beatissimae
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Mariaae Virginis proxima) z pieczęcią starosty krakowskiego i podpisem
Józefa Latoszyńskiego, podstarościego i sędziego grodzkiego krakowskiego, w którym Jerzy i Elżbieta Achingerowie z jednej, a Stefan Lepszeni,
żołnierz piechoty węgierskiej Jego Królewskiej Mości, z drugiej strony zeznali, iż potwierdzają pewną intercyzę spisaną w Krakowie 3 lipca z ich
podpisami i pieczęciami i zabezpieczają ją na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 500 złotych.
Pozwani stawią się w pierwszym terminie przed urzędem grodu krakowskiego. Stefan Lepszeni z Maczliaso, rotmistrz piechoty węgierskiej Jego
Królewskiej Mości, zeznał, iż 7 lipca ustanowił Kassura Honveda, swego
brata przyrodniego, swoim pełnomocnikiem na swych dobrach dziedzicznych Tenth, Mililosz, Magiar, Galld i Stahad w komitacie Alba w księstwie
siedmiogrodzkim, które zostały zapisane i darowane mu przez Elżbietę,
córkę zmarłego Piotra Lassy Barbery z Baby, a żonę Jerzego Achingera,
dworzanina–komornika (cubicularii Sacrae Regiae Maiestatis)1. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zeznanie Lepszeniego jest osobnym aktem, w księdze powiązanym graficznie z poprzednim.

272
k. 262v.–263v.
Kraków, 14 lipca
Król nadaje statut cechowi kupców krakowskich, zawierający liczne
postanowienia szczegółowe, powołując się na dawne statuty, przywileje i dekrety, w tym na przywilej króla Kazimierza1 i na postanowienia
wydane przez komisarzy powołanych przez króla Zygmunta I.
jęz. łac.
1

Chodzi prawdopodobnie o przywilej Kazimierza Jagiellończyka, De mercatoribus peregrinis nundinas Cracoviensis obeuntibus z 6 IV 1446 (Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506, wyd.
F. Piekosiński, Kraków 1882, nr 319).

273
k. 263v–264 v.
Kraków, 14 lipca
Król, na prośbę mansjonarzy kościoła NMP na rynku w Krakowie, zgadza się, by Jerzy kardynał Radziwiłł, administrator biskupstwa krakow-
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skiego i księstwa siewierskiego, książę na Ołyce i Nieświeżu, przyłączył
parafie w mieście królewskim Dobczyce i osobną we wsi Wiśniowa do
kolegium mansjonarzy przy kościele NMP w Krakowie pod warunkiem,
że mansjonarze będą zachowywać wiernym tych parafii stosownych kapłanów, którzy wypełnią wszelkie obowiązki wynikające z ich uposażenia w prebendę. Plebani powinni część dochodów oddawać kolegium
mansjonarzy, którzy mają się troszczyć o zachowanie wszelkich porządków w tych parafiach oraz tak o budynki kościelne, jak i o domy duchownych. Mają za króla i zmarłych odprawiać jedną mszę kwartalnie.
jęz. łac.
274
k. 264v.–267
Kraków, 14 lipca
Król stwierdza, że Elżbieta, córka Piotra Kissbabina z Baby1 w księstwie
siedmiogrodzkim, a żona Jerzego Achingera, dworzanina–komornika
(cubicularii nostri)2, przedłożyła dokument spisany w urzędzie grodzkim
krakowskim 7 lipca, z podpisem Józefa Latoszyńskiego, podstarościego
i sędziego grodzkiego krakowskiego. W dokumencie tym za zgodą męża
odstępuje Stefanowi Lepszeniemu z Maczlias w księstwie siedmiogrodzkim, sekretarzowi królewskiemu, rotmistrzowi piechoty węgierskiej,
dobra Zenth, Miklosz, Maggiae, Gald i Pahid3 w komitacie Alba w wymienionym księstwie, przypadłe jej po zmarłych Piotrze Babie i Annie Gajowskiej, jego żonie, daje mu do nich intromisję oraz kwituje go ze wszystkich zobowiązań wobec niej pod wadium 3000 złotych. Pozwana stawi
się w pierwszym terminie przed urzędem grodzkim krakowskim. Król
pozwala na tę transakcję i wpisanie jej do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W dok. nr 271 jako Lass Barbera z Baby.
Zob. dok. nr 271.
3
W dok. nr 271 wpisane jako: Tenth, Miliosz, Galld i Stahad.
2

275
k. 267–268
Kraków, 14 lipca
Król potwierdza Andrzeja Zebrzydowskiego, kasztelana śremskiego,
w użytkowaniu wsi królewskiej Godynice1 w województwie sieradz-
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kim i udziela dożywocia także jego żonie Agnieszce z Łukowa2 Białośliwskiej. Z racji tego dożywocia upada czwarta część sumy zapisanej
na tej wsi.
jęz. łac.
1
2

W powiecie sieradzkim. Zebrzydowski otrzymał dożywocie 26 III 1582 (MK 123, k. 976v–977).
W województwie kaliskim, powiecie kcyńskim.

276
k. 268–268v.
Kraków, 15 lipca
Ponieważ zmarły Jan Kostka ze Stangenbergu, wojewodzic sandomierski, i Zofia Herburtówna z Fulsztyna mieli dożywocie wspólne na
tenucie Lipno1, w województwie chełmińskim, z folwarkami Firlusz,
Sturczon, Boczeń Szerokopase i wsiami do nich należącymi, Lisowo,
Konratowo, Pniewite, Krasin, Dzionów2, król zachowuje Zofię Herburtownę z Fulsztyna w jej posiadaniu pod warunkiem upuszczenia
czwartej części kwoty zapisanej na tej tenucie.
jęz. łac.
1
2

Błąd pisarza, powinno być: Lipieniek.
Ius communicativum z 3 XI 1591 (Sumariusz V, nr 388).

277
k. 269–269v.
Kraków, 17 lipca
Król udziela dożywocia wspólnego (in solidum) Zofii, córce Jakuba
Mleczki, i jej mężowi Janowi Boboli na wsi królewskiej Strachocina
w starostwie sanockim, którą użytkował na podstawie udzielonego mu
kiedyś dożywocia. Po ich śmierci suma zapisana na tej wsi zostanie
wypłacona ich spadkobiercom.
jęz. łac.
278
k. 269v.–270v.
Kraków, 18 lipca
Król nadaje Fredrze, swemu dworzaninowi, zasłużonemu dla króla
Stefana w wojnach moskiewskich i poselstwie do Turcji1, dożywocie
na tenucie Uście po śmierci Morskiego2, z prawem przejęcia jej od
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spadkobierców tego ostatniego. Z racji dożywocia upada czwarta część
sumy zapisanej na tej tenucie.
jęz. łac.
1

Prawdopodobnie chodzi o Andrzeja, wojskiego przemyskiego.
W województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim; Morski miał na imię Żegota (K. Chłapowski, Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich,
Warszawa 1984, s. 213).
2

279
k. 270v.–271
Kraków, 20 lipca
Król, po śmierci Jana Gąsiorowskiego, wójta augustowskiego, wyznacza Stanisławowi Grocholskiemu, swemu muzykowi, pensję kwartalną
7,5 złotego z żupy wielickiej i zleca jej wypłacanie Hiacyntowi Młodziejowskiemu, podskarbiemu nadwornemu, i Mikołajowi Korycińskiemu, administratorom żup krakowskich.
jęz. łac.
280
k. 271–272v.
Kraków, 20 lipca
Król stwierdza, że w imieniu Marcina Podgórskiego, podskarbiego
królowej Anny, ciotki królewskiej, wniesiony został dokument pergaminowy spisany po polsku, wystawiony w Warszawie 22 kwietnia 1591
z podpisem i pieczęcią królowej, zawierający dożywocie wspólne dla
Marcina Podgórskiego i jego żony Jadwigi Burbachówny na wsi Budne z folwarkiem w starostwie łomżyńskim i gruncie Pomian w tenucie
ostrołęckiej oraz wójtostwie ostrołęckim, pod warunkiem wnoszenia
kwarty1. Król potwierdza ten dokument.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Zob. Sumariusz V, nr 300.

281
k. 272v.–273
Kraków, 20 lipca
Król, spośród czterech kandydatów wybranych przez szlachtę ziemi
ciechanowskiej, mianuje Bartłomieja Kanigowskiego na urząd pisarza
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ziemskiego ciechanowskiego wakujący po śmierci Melchiora Wichorowskiego.
jęz. łac.
282
k. 273–274v.
Kraków, 22 lipca
Król stwierdza, że Augustyn Piotrowicz z powiatu grójeckiego, kucharz królewski, brat rodzony zmarłego Wojciecha Piotrowicza, kucharza królowej Anny, ciotki królewskiej, i opiekun dzieci tegoż Wojciecha, zeznał przed aktami kancelarii, iż z rąk Stanisława Bononii
otrzymał od Joachima Wołkowicza kwotę 130 złotych i konia z tytułu
ugody z Joachimem Wołkowiczem i Tomaszem Swarczewskim, jego
sługą, w sprawie zamordowania wspomnianego Wojciecha Piotrowicza. Kasuje oskarżenie ich o zabicie Wojciecha Piotrowicza oraz proces i zwalnia Tomasza Swarczewskiego z więzienia. W imieniu Pawła
i Augustyna, synów i spadkobierców Wojciecha Piotrowicza, poręcza
Joachimowi Wołkowiczowi i Tomaszowi Swarczewskiemu swymi dobrami ruchomymi i nieruchomymi, że z racji tej zbrodni nie zaznają
od nich przeszkód. W przeciwnym razie pozwany stawi się w pierwszym terminie w jakimkolwiek sądzie lub urzędzie tak ziemskim, jak
i grodzkim w Królestwie. Król zleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
283
k. 274v.–275
Kraków, 23 lipca
Król daje Piotrowi Wiesiołowskiemu, podskarbiemu nadwornemu litewskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana w wojnach moskiewskich i dla niego
samego, dożywocie na starostwie rumborskim1 po śmierci Albrechta Radziwiłła, księcia na Ołyce i Nieświeżu, marszałka wielkiego litewskiego, starosty
kowieńskiego i rumborskiego2, nie uchylając prawa do dochodów z wszystkich dóbr tego starostwa za rok 1592 przysługującego Annie, księżniczce
kurlandzkiej, wdowie po Albrechcie Radziwille, i pod warunkiem wnosze-
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nia przez Wiesiołowskiego po jednej części dochodów z tego starostwa do
skarbów tak koronnego, jak litewskiego (wtedy trzy części będzie mógł zachować dla siebie).
jęz. łac.
1
2

W prezydenturze wendeńskiej.
Zmarł 12 VII 1592 (U XI, nr 411).

284
k. 275v.–276
Kraków, 24 lipca
Król legitymuje Mikołaja Segieniowicza z Półwsia pod Krakowem,
nieślubnego syna Felicji Turostkowej, czyli Segieniowej.
jęz. łac.
285
k. 276–277
Kraków, 26 lipca
Król udziela Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu, za zasługi dla Rzeczypospolitej tak cywilne, jak wojskowe, poniesione ze szkodą dla jego fortuny, dożywocia na starostwie skalskim
po śmierci Stanisława Lanckorońskiego, kasztelana halickiego, a więc
na zamku i miastach Skała i Kołodrobka, wsiach Hłoboczele, Holeniszczów, Cygany, Łojanowice, Żylińcze, Szczenków, Załuczkowice,
Zasulinie, Jarosław, Wiśniowiec, wójtostwie skalskim z wsią Iwanków
do niego należącą. Z tym że wsie tegoż starostwa o nazwach Letawa,
Śmiełowce, Pietniczany i opuszczona Podgórze, król nadaje w dożywocie trzem synom Lanckorońskiego1. Herburt jest zobowiązany wnosić trzy części dochodów do skarbu królewskiego, a czwartą część do
skarbu koronnego.
jęz. łac.
1

Byli to: Mikołaj, Hieronim i Jan.

286
k. 277–278
Kraków, 27 lipca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument wystawiony w Krakowie 7 lipca 1592 przez królową Annę, ciotkę kró-
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lewską, z jej pieczęcią i podpisem. Oświadcza ona w nim, iż zgodnie
z aktem dotyczącym posagu, zawartym przez Zygmunta Augusta, jej
brata, z Zofią, księżną Brunszwiku i Luneburga, jej siostrą rodzoną,
dziedzictwo Zofii1 przechodzi na króla Zygmunta III, jej siostrzeńca, a
ona tę część dziedzictwa jej siostry, która przypada na nią, przekazuje
królowi Zygmuntowi III i chce, by król wypłacił ją Juliuszowi Henrykowi, księciu Brunszwiku2.
jęz. łac.
1
2

Zofia Jagiellonka, księżna Brunszwiku, zmarła 28 V 1575 (Pirożyński, s. 57).
Druk: Dogiel I, s. 503.

287
k. 278–278v.
Kraków, 27 lipca
Król, któremu doniesiono że Stanisław Kiszka, syn zmarłego Stanisława Kiszki, wojewody witebskiego1, został pozbawiony opieki na skutek
śmierci Jana Kiszki, kasztelana wileńskiego2, starosty brańskiego, przekazuje prawo opieki Mikołajowi Kiszce, staroście drohickiemu, jego
bratu stryjecznemu.
jęz. łac.
1

Stanisław Kiszka, wojewoda witebski, zmarł po 20 V 1554 (Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV–XVIII wieku, red. A. Rachuba, opr. H. Lulewicz,
A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2004, nr 4620). Jego syn był głuchoniemy.
2
Zmarł 9 VII 1592 (ibidem, nr 377).

288
k. 278v.–279
Kraków, 29 lipca
Król stwierdza, że Maciej Bardski i Jerzy Korzbok Zawadzki1, dzierżawcy czopowego koronnego, poręczają, iż na termin wyznaczony
przez króla, 25 lipca (die et festo Sancti Jacobi Apostoli), byli gotowi
przybyć do Krakowa. Ponieważ Adam Buszkowski, ich kolega, którego
obecność jest konieczna, nie przybył, protestują przeciw niemu. Król
poleca wpisać to zeznanie i protest do akt kancelarii.
jęz. łac.
1

W dok. nr 134, 135 i 163 występuje jako Zawacki.
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289
k. 279–279v.
Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że Andrzej Chrząstowski, dworzanin królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż za zgodą królewską wydzierżawił wieś królewską
Gołąbie, na którą ma dożywocie1, na trzy lata Piotrowi Szreniawie, podstolemu koronnemu (dapiferorum nostrorum praefecto), i dał mu intromisję do
niej. Król przyjmuje do wiadomości decyzję Chrząstowskiego1.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 106; Regesty Metryki, nr 143.

290
k. 280–281
Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że Jan i Piotr Smolikowie, synowie zmarłego Kaspra
Smolika de Kotwicz1, zeznali przed aktami kancelarii, iż otrzymali od
Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, starosty sądeckiego, spiskiego i dobczyckiego, kwotę 1000 złotych na swe potrzeby,
co mu kwitują i kwotę tę przyłączają do poprzedniej, zapisanej na ich
dobrach dziedzicznych Wolwanowice, Bobin i Łosień w województwie
krakowskim, powiecie proszowskim. Wspomniany Lubomirski ma te
wsie trzymać i posiadać aż do ich wykupu. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Smolikowie byli herbu Kotwicz.

291
k. 281–282
Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że doniesiono mu, iż Piotr Chwalikowski, podrzęczy zamku krakowskiego, ze względu na swój wiek nie może już wytrwale i dokładnie wykonywać obowiązków urzędowych, a resztę życia chce spędzić
w spokoju i pod opieką. Ponieważ przez wiele lat dobrze pełnił urząd, król
wyznacza mu jedną miarę pszenicy na dwa tygodnie w Krakowie i drugą
miarę zboża do warzenia piwa. Podaje to do wiadomości Franciszka Rylskiego, (Relski), starosty kamionackiego i wielkorządcy krakowskiego.
jęz. łac.
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292
k. 282–283v.
Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Branicki, starosta niepołomicki, łowczy krakowski, syn Grzegorza Branickiego, burgrabiego zamku krakowskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż na swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 3000 złotych
poręcza swemu ojcu Grzegorzowi Branickiemu, burgrabiemu krakowskiemu, i swym braciom rodzonym Stanisławowi i Kasprowi, że zapłaci wierzycielom wszystkie zapisane i niezapisane długi swego ojca,
a swych braci czyni wolnymi od tych długów. Trzecia część tych długów powinna zostać zapłacona przez wspomnianych braci lub jednego z nich — Stanisława. Pozwany stawi się przed urzędem grodzkim
krakowskim w pierwszym terminie. Król poleca wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
293
k. 284–285v.
[Kraków, 1 sierpnia]
Król stwierdza, że Stanisław Branicki, syn Grzegorza Branickiego, burgrabiego zamku krakowskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż pod
wadium 3000 złotych zobowiązuje się na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, z jednej strony wobec
Grzegorza Branickiego, burgrabiego zamku krakowskiego, z drugiej
wobec swych braci rodzonych Jana i Kaspra Branickich, że z wszelkich
zapisanych i niezapisanych długów swego ojca zapłaci trzecią część,
czyli 2000 złotych zapisanych kontraktem, zawartym przed dniem
dzisiejszym przez Jana Branickiego, Janowi Niewiarowskiemu i trzecią część długów Grzegorza Branickiego przypadającą na jego braci
rodzonych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed urzędem
grodzkim krakowskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej
jęz. łac.
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294
k. 285v.–286
Kraków, 3 sierpnia
Król stwierdza, że Gabriel Słoński, rajca krakowski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż został usatysfakcjonowany przez Jana Brzozowskiego z kwoty 450 złotych długu i kwituje go z tej sumy. Zapis
umarza i kasuje. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
295
k. 286–287
Kraków, 3 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Brzozowski zeznał przed aktami kancelarii, iż
zapisał kwotę 450 złotych Gabrielowi Słońskiemu, rajcy krakowskiemu, na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązał się ją zapłacić do 25 grudnia (pro
die et festo Nativitatis Domini) przed aktami grodzkimi krakowskimi
pod wadium 450 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
przed sądem lub urzędem grodzkim krakowskim. Król poleca wpisać
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
296
k. 287–288
Kraków, 3 sierpnia
Król stwierdza, że Abraham Smolik, syn zmarłego Kaspra Smolika,
zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisał Sebastianowi Lubomirskiemu, kasztelanowi małogoskiemu, staroście sądeckiemu, spiskiemu
i dobczyckiemu, 200 złotych na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązał się zapłacić dług
do 13 grudnia (pro festo s. Luciae) pod wadium 200 złotych. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim
krakowskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
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297
k. 288–288v.
Kraków, 4 sierpnia1
Król wyznacza Walentemu Żegocie, muzykowi królewskiemu, pensję
73 złotych na żupie krakowskiej, która była niegdyś przyznana woźnicom królewskim Klośce i Pasternakowi. Będzie ona wypłacana kwartalnie po 18 złotych i 10 groszy, co podaje do wiadomości Hiacynta
Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, i Mikołaja Korzeniewskiego2, administratorów żup krakowskich.
jęz. łac.
1

Według Kroniki mieszczanina krakowskiego, wyd. H. Barycz, Kraków 1950, s. 118, król 3 VIII
wyjechał z Krakowa do Radomia.
2
Błąd pisarza, powinno być: Korycińskiego.

298
k. 288v.–290v.
Szydłowiec, 6 sierpnia
Król stwierdza, że Kasper Maciejowski, koniuszy koronny, zeznał przed
aktami kancelarii, iż miał dług 1500 złotych wobec Jerzego Kamińskiego.
Kamiński na poczet tego długu użytkował jego wieś dziedziczną Żegocin w województwie sandomierskim1 do 24 czerwca (ad festum Natalis
s. Joanni Baptistae), a potem z roku na rok do tego samego terminu aż
do jej wykupu. Ponieważ spłata nie nastąpiła, Kasper Maciejowski daje
Jerzemu Kamińskiemu intromisję do tej wsi i prawo spokojnego jej posiadania oraz czyni go wolnym od wszelkich pozwów i przeszkód. Zobowiązuje się przyłączyć do tego aktu w ciągu roku swą żonę Katarzynę
Herburtównę, która zrzeknie się wszelkich pretensji z racji swego wiana.
Wadium wynosi 1500 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
przed sądem albo urzędem grodzkim sanockim lub przemyskim. Król
poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W powiecie wiślickim.

299
k. 290v.–291
Warszawa, 16 sierpnia
Ponieważ wieś królewska Bohawica w województwie podolskim1 po
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śmierci Zaleskiego wróciła do dyspozycji króla, król daje dożywocie na
niej Janowi Daniewiczowi, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro),
z prawem przejęcia jej z rąk obecnych posesorów wraz z sumami, jeśli
są na niej zapisane. Jeśli tak — upada ich czwarta część, jeśli nie — ma
on wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

W powiecie kamienieckim.

300
k. 291–291v.
Warszawa, 20 sierpnia
Król nadaje dożywocie na kuźnicy, młynie i polach we wsi królewskiej
Otorów w starostwie bydgoskim1 Iwanowi Wildzie, żołnierzowi króla
Stefana, zasłużonemu w wojnach moskiewskich, i jego żonie Katarzynie,
pod warunkiem wnoszenia czynszu rocznego do zamku bydgoskiego.
jęz. łac.
1

W województwie inowrocławskim, powiecie bydgoskim.

301
k. 292–292v.
Warszawa, 20 sierpnia
Król nadaje w dożywocie Adrianowi Chybiczowi, zasłużonemu żołnierzowi, i jego żonie Annie, córce Mikołaja Białkowskiego, dwór, czyli
mojzę w powiecie lemzelskim, niegdyś nadaną przez króla Stefana za
zasługi wojenne Janowi Wirterburgowi.
jęz. łac.
302
k. 292v–293v.
[Warszawa, 20 sierpnia]
Król pozwala Marcinowi Skrzetuskiemu, podstarościemu międzyrzeckiemu, z mandatu Jana Zamoyskiego, hetmana wielkiego i kanclerza
koronnego, sekretarzowi królewskiemu, zasłużonemu za króla Zygmunta Augusta w poselstwie do książąt Cesarstwa i jako sekretarz (in
officium secretariatis) króla Stefana w sprawie sukcesji po zmarłej Zofii,
księżnej Brunszwiku1, przejąć młyn zamku królewskiego w Między-
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rzeczu z rąk spadkobierców Tomasza Swiniarskiego. Skrzetuski otrzymuje dożywocie. Co się tyczy pensji rocznej, czterdzieści małdratów
pszenicy, wypłacanej na podstawie umowy Tomasza Swinarskiego ze
zmarłym Janem Służewskim, wojewodą brzeskim–kujawskim2, może
być ona ściągana.
jęz. łac.
1
2

Zob. dok. nr 286, przyp. 1.
Zmarł w 1580 r. (PSB, t XXXIX, s. 164 — H. Kowalska).

303
k. 293v–294
Warszawa, 20 sierpnia
Król pozwala Kasprowi Schekiemu z Santow, Węgrowi, by jego dom
w mieście królewskim Krosno, położony w sąsiedztwie domu Magoczki, Węgra, otrzymany w dziedziczne posiadanie od Walentego Runora, rajcy krakowskiego, był zwolniony od przyjmowania gości z ziem
Królestwa, stanu senatorskiego i rycerskiego, oraz dygnitarzy, z zachowaniem czynszu i ciężarów na rzecz miasta Krosno. Król podaje to do
wiadomości burmistrza i rajców miasta Krosno.
jęz. łac.
304
k. 294–294v.
Warszawa, 20 sierpnia
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu, swemu dworzaninowi–komornikowi (cubicularii nostri), przejąć wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi
królewskiej Kopy w województwie łęczyckim1 z rąk obecnych posesorów
wraz z prawem do sum, jeśli są na nim zapisane, i daje mu dożywocie.
jęz. łac.
1

W powiecie łęczyckim.

305
k. 294v.–295
Warszawa, 20 sierpnia
Król daje Andrzejowi Baranowskiemu i jego żonie Fredrównie1 dożywocie na wsi królewskiej Kleszczowa, na której miał dożywocie po
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śmierci Jadwigi Tęczyńskiej2. Na mocy dożywocia upada czwarta część
sumy na niej zapisanej.
jęz. łac.
1
2

Na imię miała Dorota (AGAD, MK, L. XVIII, 19, k. 34).
Wdowa po Stanisławie Myszkowskim, wojewodzie krakowskim, zob. dok. nr 155, przyp. 1.

306
k. 295v.
Warszawa, 20 sierpnia
Król potwierdza Macieja, młynarza, w dożywotnim posiadaniu młyna
Szelągowskiego w starostwie pyzdrskim1.
jęz. łac.
1

W województwie kaliskim, powiecie pyzdrskim.

307
k. 296–297
Warszawa, 20 sierpnia
Król, za zasługi dla króla Stefana i dla niego samego, daje Baltazarowi
Stanisławskiemu, podkomorzemu sanockiemu, kuchmistrzowi koronnemu, oraz jego żonie, Elżbiecie z Fulsztyna, dożywocie wspólne (in
solidum) na wsi królewskiej Nazawców z przyległościami (cum aliis
omnibus ad ea pertinentis bonis) w województwie ruskim, powiecie halickim, wraz z sumami na niej zapisanymi. Wieś wakowała po śmierci
Stanisława Kuropatwy. Z tytułu dożywocia upada czwarta część sumy
na niej zapisanej.
jęz. łac.
308
k. 297–297v.
Warszawa, 26 sierpnia
Król pozwala Janowi Szczalapskiemu, zasłużonemu dla poprzedników króla i dla niego samego, przejąć wójtostwo w mieście królewskim Stryj po śmierci Marka Blizińskiemgo i daje mu na nim
dożywocie.
jęz. łac.
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309
Warszawa, 29 sierpnia
k. 297v.–298v.
Król pozwala Łukaszowi Straczowi Dzierskiemu na cesję młyna we wsi
królewskiej Sokolniki w starostwie wieluńskim na rzecz syna, Łukasza
Stracza Dzierskiego, i jego żony Anny z Kalisza, którzy otrzymują dożywocie.
jęz. łac.
310
k. 298v.
Warszawa, 31 sierpnia
Król pozwala Iwanowi Moczarskiemu, popowi, na cesję popostwa we
wsi królewskiej Dniestrzyk w starostwie samborskim na rzecz synów,
Ignacego i Sieńki, oraz stryjów Mikołaja i Dymitra1.
jęz. łac.
1

W powiecie samborskim. Jest tylko nagłówek dokumentu, brak tekstu.

311
k. 298v.–299
Warszawa, 5 września
Król pozwala Maciejowi Jedlińskiemu przejąć sołectwo we wsi królewskiej Korczyn w starostwie chęcińskim z rąk obecnych posesorów
i daje mu na nim dożywocie.
jęz. łac.
312
k. 299–299v.
Warszawa, 6 września
Król daje Mikołajowi Sosnowskiemu dożywocie na gruncie Wierzbica
przy mieście królewskim Urzędów1.
jęz. łac.
1

W województwie lubelskim, powiecie urzędowskim.

313
k. 299v.–300v.
Warszawa, na sejmie, 7 września
Król pozwala Hieronimowi Bużeńskiemu, kasztelanowi sieradzkiemu,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

138

Regest nr 314–316

przejąć wieś Klonówka wraz z młynem i kwotą na niej zapisaną, w województwie pomorskim, po śmierci Obornickiej, żony zmarłego Pawła
Czarlińskiego (Zorlinski)1. Bużeński dostaje dożywocie, mocą którego
upada czwarta część sumy zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
1
W powiecie tczewskim. 20 III 1569 Katarzyna, żona Pawła Szadlińskiego, otrzymała dożywocie na
wsi Klonówka z jeziorem (MRPS V, nr 10106); zob. Sumariusz IV, nr 467.

314
k. 300v.– 301
Warszawa, na sejmie, 7 września
Król, ponieważ Bartłomiej Kotyński, pisarz ziemski kaliski, z powodu
choroby i wieku zrezygnował z urzędu, spośród czterech kandydatów
wybranych przez szlachtę mianuje na ten urząd Marcina Żerońskiego,
pisarza grodzkiego kaliskiego.
jęz. łac.
315
k. 301–301v.
Warszawa, na sejmie, 9 września
Król, ponieważ Marcin Zdrodowski, burmistrz Suraża, użytkuje wójtostwo w mieście królewskim Surażu1 bezprawnie, nadaje je w dożywocie Szymonowi Dzikowskiemu, swemu dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro).
jęz. łac.
1

W województwie podlaskim, powiecie bielskim.

316
k. 302–302v.
Warszawa, 10 września
Król, ze względu na przydatność Łukasza von Offenberga, mieszczanina i kupca gdańskiego, w przedsięwzięciach handlowych, włącza go
w poczet sług królewskich i przyznaje mu wszelkie prerogatywy sług
królewskich w sprawach kupna i sprzedaży w Gdańsku oraz w całej
Rzeczypospolitej.
jęz. łac.
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317
k. 302v–303
Warszawa, 10 września
Król pozwala Janowi Reczkowi, pisarzowi kancelarii królewskiej, przejąć sołectwa we wsiach królewskich Sidzina, Juszczyn i Osielec w starostwie lanckorońskim1 z rąk obecnych posesorów wraz z sumami, jeśli są na nich zapisane, i daje mu na nich dożywocie.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

318
k. 303v.–304
Warszawa, na sejmie, 11 września
Król stwierdza, że Jerzy Fart zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował swe prawo, które miał na podstawie cesji uczynionej w aktach
grodzkich wieluńskich przez Macieja, Marcina i Jana Chudych, braci
rodzonych, i aprobowanej przez króla1, dotyczącej wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi królewskiej Męka w starostwie sieradzkim i sum na niej
zapisanych, na rzecz Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego, którego
kwituje z sumy zapisanej na tym wójtostwie. Król aprobuje cesję i daje
Szczerbicowi dożywocie.
jęz. łac.
1

Aprobata króla z 9 IX 1590 (Sumariusz IV, nr 1022).

319
k. 304–304v.
Warszawa, 11 września
Król stwierdza, że Jerzy Fart zeznał przed aktami kancelarii, iż postępowanie w przeciw Mikołajowi Politalskiemu w sprawie korzyści
w związku z wykupem wójtostwa we wsi królewskiej Męka, obciążonej starą sumą, ceduje na rzecz Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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320
k. 305–305v.
Warszawa, 11 września
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, i Jerzy Fart zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają kontrakt, który zawarli
w Warszawie 10 września, i zabezpieczają go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 300
złotych.
jęz. łac.
321
k. 305v.–306
Warszawa, 14 września
Król, na prośbę Jana Zabostowskiego, mieszczanina brzeskiego, udziela mu dożywocia na sołectwie i czterech łanach we wsi Kłobia Wielka
w starostwie brzeskim na Kujawach, które — za zgodą króla — cedował Zabostowskiemu zmarły Jan Baranowski. Zabostowski otrzymuje
dożywocie wspólne (in solidum) ze swą żoną Elżbietą.
jęz. łac.
322
k. 306–306v.
Warszawa, 15 września
Król stwierdza, że Wojciech Oczko, medyk królewski, i Michał Kranich, mieszczanin warszawski, zeznali przed aktami kancelarii, iż
potwierdzają intercyzę zawartą 7 września (in vigilia festi Nativitatis
BMV) w Warszawie, przez nich podpisaną i opieczętowaną, dotyczącą
pewnych pól między Warszawą a Ujazdowem, i pod wadium 1000 złotych zabezpieczają ją na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, oraz kwotach zapisanych na jakichkolwiek dobrach. Strona pozwana stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem gdziekolwiek w Królestwie albo przed sądem zadwornym. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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323
k. 307v.–308
Warszawa, 16 września
Król pozwala Janowi Poczerznickiemu na cesję pewnych dóbr na
gruntach miasta królewskiego Płońsk, to znaczy jednego łana zwanego
Wojsko i łąki Bobowniki koło wsi Żeromino i Iłów, przy stawie zwanym Kot, oraz pewnego ogrodu z łąkami obok miasta, na rzecz Andrzeja Poczerznickiego, jego syna, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
324
k. 308v–309
Warszawa, 17 września
Król daje Stanisławowi Żurowskiemu i jego żonie Annie Błońskiej dożywocie wspólne (in solidum) na wójtostwie, czyli sołectwie, we wsi
królewskiej Żurowa w starostwie bieckim z prawem zbudowania drugiego młyna z sadzawką. Po ich śmierci spadkobiercy dostaną kwotę
oszacowaną przez komisarzy i tę, która się będzie należała za zbudowanie drugiego młyna i sadzawki.
jęz. łac.
325
k. 309–309v.
Warszawa, na sejmie, 20 września
Król daje Katarzynie Duninównie Szpotowej, żonie Bartłomieja Łąckiego, dożywocie wspólne (in solidum) na wsi Łąki w powiecie piotrkowskim. Łącki otrzymał dożywocie od króla Zygmunta Augusta,
wuja obecnego króla1.
jęz. łac.
1

Chodzi o dożywocie z 21 X 1556 (MRPS V, nr 7624).

326
k. 309v.–310v.
Warszawa, na sejmie, 20 września
Król pozwala Piotrowi Jankowskiemu na cesję jego prawa dożywotniego do dwóch łanów we wsi królewskiej Korczyn w starostwie nowokorczyńskim i do dwóch półłanków tamże, jednego zwanego Wachlowski,
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drugiego zwanego Durzyński, z łąkami, polem i jazami na rzece Nida,
z prawem wyrębu w lasach królewskich, na rzecz Jana Przerębskiego,
który otrzymuje dożywocie wspólne (in solidum) ze swą żoną Zofią
Szalowską.
jęz. łac.
327
k. 310v.–311
[Warszawa, na sejmie, 20 września]
Król zachowuje Adama, syna zmarłego Józefa Pobiedzińskiego, w użytkowaniu młyna we wsi Poryduby w starostwie horodelskim1, w którym
była niegdyś kuźnica.
jęz. łac.
1

W województwie bełskim, powiecie horodelskim.

328
k. 311–312
Warszawa, 20 września
Król daje Januszowi Sierakowskiemu z Bogusławic1, któremu niegdyś
udzielił dożywocia na wsiach królewskich Biała i Maszewo z wójtostwem w powiecie płockim, zastawionych w starych sumach2, dożywocia wspólnego (in solidum) z jego żoną Katarzyną Sierakowską
z Wituni.
jęz. łac.
1
2

Bogusławice — wieś w województwie brzeskim–kujawskim, powiecie przedeckim.
Dożywocie z 6 III 1591 — Sumariusz V, nr 129.

329
k. 312–312v.
Warszawa, 20 września
Król pozwala Mikołajowi Wolskiemu, dworzaninowi–trukczaszemu
(dapiferi nostri), sprzedać dobra Geden Mojza w Inflantach w powiecie
sancelskim, które dostał prawem lennym od króla Stefana potwierdzonym przez niego.
jęz. łac.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

143

Regest nr 330–332

330
k. 312v–313
[Warszawa, 20 września]
Król potwierdza Henrykowi z Fatikenbergu, od dzieciństwa służącemu Królestwu tak w wojnach w Inflantach, jak i wyprawach przeciw
Turkom, prawa stwierdzone przez komisarzy zmarłego Stanisława Pękosławskiego dokumentem, który otrzymał jego ojciec Baltazar z Fatikenbergu, niegdyś marszałek mistrza krajowego w Inflantach. Prawa
dotyczą dworu Salsburg z dobrami, kmieciami i przyległościami leżącymi w granicach Kain i Mexscin i poza nimi, z karczmą i grodziskiem
(castello) Rosinen, z prawem wyrębu w lesie Sacen, z przewozem na
rzece Sals, które kupił od Kolberga.
jęz. łac.
331
k. 313v.–314
Warszawa, 22 września
Król, po śmierci Piotra Słostowskiego i na podstawie konstytucji sejmu 1590 r. dotyczącej dóbr stołu królewskiego1, przyłącza tenutę Medenice z wsiami Medenice, Letnia, Bilec, Horuczka, Radelicz, Leśna,
Hruszowa, Litynka, opustoszałą Siłeczka i innymi do ekonomii samborskiej pod warunkiem, że tenuta ta będzie podlegała administracji
Jerzego Mniszcha, wojewody sandomierskiego, starosty sanockiego,
sokalskiego i ekonoma samborskiego, tak jak i inne dobra tej ekonomii. Z tenuty tej ma on wnosić do skarbu królewskiego kwotę według
rewizji Stanisława Makowieckiego, pisarza skarbu nadwornego, kanonika gnieźnieńskiego, z potrąceniem kwarty.
jęz. łac.
1

Rationes stołu Króla Jego Mości — VC, t. II, vol. 2, s. 148.

332
k. 314–315
Warszawa, na sejmie, 22 września
Król daje Wawrzyńcowi Skarbkowi, rotmistrzowi w starostwie lucyńskim w Inflantach, który za króla Stefana walczył pod Gdańskiem
i w wojnach moskiewskich, i jego żonie Barbarze z Modliborzyc1, do-
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żywocie na przypadłych królowi jako kaduk zniszczonych dobrach,
zwanych Rembergóra, nad rzeką Isnalda. Są w nich trzy zniszczone
posesje chłopskie nad jeziorem Anstowin, zwane Rudka, Nabol, Krenowo, trzy zniszczone rusticana nad rzeką Pilda zwane Masułów, Chonorowo, Marianowa i zniszczona Diwichowska nad jeziorem Kadulika,
w której mieszkają dwaj kmiecie, Zaponowic i Warekołowic. Skarbek
i jego żona mają ponosić ciężary, do których jest zobowiązana szlachta
według ordynacji inflanckiej2.
jęz. łac.
1

Modliborzyce — wieś w województwie i powiecie sandomierskim.
Chodzi prawdopodobnie o jedną z konstytucji sejmu 1582 r. dotyczących Inflant, zatytułowaną
„De bonis terrestris civium et nobilium civitatis” (VC, t. II, vol. 1, s. 472).
2

333
k. 315–315v.
Warszawa, 10 września
Król daje Adrianowi Kowieskiemu i Stanisławowi Niewiarowskiemu,
swym dworzanom–komornikom (cubiculariorum nostrorum), oraz
Markowi Wyszkowskiemu dożywocie na dobrach Kalecice w powiecie
bielskim, które powróciły do dyspozycji króla po śmierci Mąkolińskich,
czyli Kalecickich. Z racji dożywocia mają wnosić kwartę, jeśli na tych
dobrach nie są zapisane stare sumy. Jeśli są, upada czwarta ich część.
jęz. łac.
334
k. 315v.–316
Warszawa, na sejmie, 12 września
Król darowuje Stanisławowi Skrzyszowskiemu, pisarzowi kancelarii
królewskiej, dobra ruchome i nieruchome w mieście Chełm i poza
nim, które po śmierci Mikołaja Głogowskiego przypadły królowi
jako kaduk.
jęz. łac.
335
k. 316–317
Warszawa, na sejmie, 20 września
Król daje Janowi z Tysenhausen, staroście in Berson, zasłużonemu
w wojnach moskiewskich za królów Zygmunta Augusta i Stefana, oraz
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jego żonie Annie Kurszeli dożywocie na dobrach Laudon w prezydencji wendeńskiej, z których ustąpili Jan Tysenhausen i Jan, syn Krzysztofa Jackowskiego z Bączkowa.
jęz. łac.
336
k. 317–318
Warszawa, 20 września
Król zachowuje Jerzego Stakelberga, sędziego starostwa dorpackiego,
w posiadaniu zniszczonego dworu Camben i dwóch półhaków ziemi
zwanych Wista i Surniegi, które to dobra posiadał zmarły Jan Stakelberg.
jęz. łac.
337
k. 318–318v
Warszawa, 24 września
Król pozwala Wojciechowi Korytowskiemu na cesję mojzy Zelten
w powiecie marienburskim, nadanej jako kaduk przez króla Stefana,
na rzecz Piotra Modrzewskiego i jego żony Anny Gładkiej, którzy
otrzymują dożywocie in solidum.
jęz. łac.
338
k. 318v.–319
Warszawa, 24 września
Król daje Jerzemu Konopackiemu, kasztelanowi chełmińskiemu, który
miał dożywocie na wsi Wełcz w starostwie kowalewskim1 od poprzedników króla, dożywocie wspólne (in solidum) z żoną Elżbietą Dąbrowską, na mocy którego upada czwarta część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
1

W województwie i powiecie chełmińskim.

339
k. 319v.–320
Warszawa, na sejmie, 25 września
Król zachowuje Wawrzyńca Zozulińskiego w posesji uroczyska Truszczenica, położonego między wsiami Koźmienin i Markuszew, aż do
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Białego Rukawa i od strony gruntu Ulanów1, wspólnie z jego żoną
Anastazją Łojewską.
jęz. łac.
1

W województwie podolskim, powiecie latyczowskim.

340
k. 320–320v.
Warszawa, na sejmie, 25 września
Król pozwala Piotrowi Baczyńskiemu na cesję pasieki Kotowa Czarzyna na gruncie miasta Bar, obciążonej zapisem, na rzecz córki Małgorzaty, która otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
341
k. 320v.–322v.
Warszawa, 25 września
Król stwierdza, że Mikołaj Herburt z Fulsztyna, kasztelan przemyski,
starosta lwowski, wyznaczył Feliksa Brożynę, który ze względu na
starość nie stawił się, a potem jego syna Jana, na wymierzenie łanów
w związku z lokacją nowej wsi Derewiańska przy sadzawce zwanej Derewiańska, między wsiami królewskimi Wroczów i Karaczynow starostwa lwowskiego, wsiami Zimna Woda i Budne, dziedzicznymi Jakuba Sępa, podstolego lwowskiego. Granice nowo lokowanej wsi mają
biec: od wielkiego dębu zwanego Donianow stojącego przy drodze
zwanej Samsewska, od drogi do pól (wykarczowanych przez kmieci
wsi Wroczów) zwanych Pasiemieńskie, ciągnących się do pola zwanego Pustelnickie (uczynionego dla wsi Derewiańska za zgodą starosty
lwowskiego) od pól Pasiemieńskie aż do nowo lokowanego Pandoczernina obok drogi do Lwowa, gdzie stoi stacja Męki Pańskiej, omijając pola, które zaczynają się od granic wsi Malczyce, i skończywszy
koło drogi samszańskiej; podobnie wyjąwszy pola, które zaczynają się
od pól karczmarskich zwanych Bartułtowskie, kończąc przy granicach
starostwa grodeckiego. Nad lasami ma sprawować pieczę Jan Brożyna.
Na erygowanie kościoła ruskiego król, za zgodą starosty, przeznacza
pół łana, dwa łany dla erygowania wójtostwa, które będzie użytkował
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Jan Brożyna i jego spadkobiercy, dla zbudowania karczmy przypisanej
wójtowi i jego spadkobiercom pół łana. Pozwala też zbudować młyn
na sadzawce zwanej Hardukowska na rzece Derewiańska i przyłącza
go do wójtostwa. Następnie określa powinności kmieci wobec wójta,
który będzie miał folwark i prawo wyrębu w lasach królewskich. Kmiecie, dokumentem z 12 września 1586, otrzymali od starosty wolność
od czynszu na osiem lat. Po upływie wolnizny każdy kmieć ma płacić
do zamku lwowskiego 24 grosze z półłanka na 11 listopada (pro festo
Sancti Martini Episcopi) i ponosić inne ciężary, dwa dni w tygodniu
pracować na folwarku Skniłów. Wójt jest, w razie wojny, zobowiązany
do służby staroście lwowskiemu na jednym koniu. Wieś Derewiańska
otrzymuje prawo magdeburskie.
jęz. łac.
342
k. 322v.–323v.
Warszawa, 26 września
Król pozwala Stanisławowi Czarnockiemu, sędziemu ziemskiemu
sanockiemu, posesorowi wsi królewskiej Zahutyn w województwie
ruskim i starostwie sanockim, który podarował królowi i Rzeczypospolitej połowę starej sumy zapisanej na tej wsi, na cesję Zahutyna na rzecz Jana Chrząstowskiego, dworzanina królewskiego, zasłużonego pod Gdańskiem i w wojnach moskiewskich króla Stefana
pod Pskowem, a potem pod Byczyną. Chrząstowski otrzymuje dożywocie na tej wsi.
jęz. łac.
343
k. 323v.–324v.
Warszawa, we wrześniu
Król pozwala Janowi Pstrokońskiemu, kasztelanowi konarskiemu–kujawskiemu, zasłużonemu dla poprzedników króla i dla niego samego,
scedować wójtostwo we wsi królewskiej Staremiasto w starostwie brzeskim na rzecz syna Mikołaja, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
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Regest nr 344–346

344
k. 324v.–325
Warszawa, 28 września
Król stwierdza, że po wygaśnięciu komendy opactwa bledzewskiego
Andrzeja Kościeleckiego i jego cesji tegoż opactwa Łukasz Kościelecki,
biskup poznański, przystąpił do elekcji opata, pismem z pieczęciami
i podpisami jego oraz pisarza publicznego zawiadamiając braci z konwentów bledzewskiego i przemęckiego oraz domagając się, by wybrali
Sebastiana Grabowieckiego, sekretarza królewskiego. Król uznaje go
za godnego wyniesienia na opata monasteru bledzewskiego oraz potwierdza ten wybór1.
jęz. łac.
1

Ten wpis in extenso wydany w: Materiały do dziejów II, nr 440.

345
k. 325–326
Warszawa, na sejmie, 28 września
Król stwierdza, że Wojciech Granowski, harcerz królewski (stipator noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż scedował wójtostwo pyzdrskie
na rzecz Jakuba Modliszewskiego, podstarościego pyzdrskiego. Król
aprobuje tę cesję i daje Modliszewskiemu dożywocie.
jęz. łac.
346
k. 326–327
[Warszawa, na sejmie, 28 września]
Król stwierdza, że Jakub Modliszewski, podstarości pyzdrski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż zapisuje dług 250 złotych wobec Wojciecha Granowskiego, harcerza królewskiego (stipatori nostri), na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się go spłacić do 1 stycznia (pro die et festo
[nunc proxime] Circumcisionis Domini) 1593 pod wadium 250 złotych.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed urzędem lub sądem
grodzkim w poznańskim. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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Regest nr 347–350

347
k. 327–327v.
Warszawa, 28 września
Król daje Adamowi Wacławowi, księciu cieszyńskiemu, swemu krewnemu1, możliwość otrzymywania corocznie, bez płacenia cła, dwunastu bałwanów soli z żup krakowskich. Podaje to do wiadomości
Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, i Mikołaja
Korycińskiego, administratorów żup krakowskich, oraz Stanisława
Kuczkowskiego, administratora ceł koronnych.
jęz. łac.
1

Książę Adam Wacław był wnukiem Anny, księżnej Brandenburg–Ansbach, prawnukiem Zofii
Jagiellonki (córki Kazimierza Jagiellończyka).

348
k. 327v.–328
Warszawa, na sejmie, 29 września
Król po śmierci Jakuba Kętrzyńskiego, sędziego ziemskiego mirachowskiego, na prośbę szlachty powiatu mirachowskiego mianuje na
ten urząd Macieja Lewińskiego.
jęz. łac.
349
k. 328–328v.
Warszawa, 29 września
Król, po śmierci Andrzeja Lasoty, mianuje Wojciecha Michowskiego
na urząd łowczego lubelskiego.
jęz. łac.
350
k. 328v.–329v.
Warszawa, na sejmie, 29 września
Mikołaj Herburt z Fulsztyna, kasztelan przemyski, starosta lwowski,
pozwolił scedować Stanisławowi, Tatarowi wyznającemu już wiarę katolicką, pewną część gruntu nieuprawnego na wzgórzu Lwa. Granice
gruntu biegną: począwszy od tego, który należy do Jana Swoszowskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, i rozciąga się na północnym stoku
góry, na wschód aż do szczytu drugiej góry, która jest na południu,
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Regest nr 351–352

gdzie są winnice mieszczan lwowskich, a stąd od południowego zbocza
drugiego wzgórza, które jest na zachodzie obok granic wsi królewskiej
Wzniesienie, na północy do gruntu zwanego Barnowski, własności
wspomnianego Swoszowskiego. Wobec tego król pozwala Stanisławowi, Tatarowi, uprawiać ten grunt, który jest opisany w dokumencie
starosty lwowskiego, i posiadać go dożywotnio, pod warunkiem, że co
roku na św. Marcina będzie płacił 50 groszy do zamku lwowskiego1.
jęz. łac.
1
Regest po ukraińsku z oryginału: Katałog pergamentnych dokumentow Centralnogo Dzierzawnogo
Istoricznogo Archiwa u Lwowi 1233–1799, Kijew 1972, nr 731.

351
k. 329v.–330
Warszawa, na sejmie, 30 września
Król pozwala Andrzejowi Haniowieckiemu i jego żonie Anastazji Moraczowskiej scedować wieś królewską Ostrów z folwarkiem Demiszewice w powiecie halickim na rzecz Stanisława Pstrokońskiego i Anny
Chocimierskiej, którzy otrzymują dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
352
k. 330–330v.
Warszawa, 30 września
Królowi został przedstawiony dokument Mikołaja Herburta z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego, starosty lwowskiego, z jego podpisem
i pieczęcią, zawierający ustalenia z Walentym Sułowskim, dotyczące
dochodów z dwóch młynów leżących na przedmieściach Łany i Dmitrze przy Szczerzecu w starostwie lwowskim. Walentemu Sułowskiemu
wyznacza się półtora opuszczonego łanu, zwanego Klimkowski, we wsi
Dmitrze z łąkami, z którego ma płacić na św. Marcina 2 grosze rocznie.
Jeśli będzie potrzebna naprawa, zawiadomi starostę, który poniesie jej
koszty. Król aprobuje postanowienia i potwierdza je z zastrzeżeniem
dokonania lustracji przez rewizorów.
jęz. łac.
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Regest nr 353–355

353
k. 331
Warszawa, na sejmie, 30 września
Król pozwala Jakubowi Żeligowskiemu, rotmistrzowi piechoty zamku
Nowogród w Inflantach, zasłużonemu w wojnach moskiewskich króla Stefana, by dobra, które posiadał prawem lennym, to znaczy cztery
haki ziemi pod Laudonem należące do mojzy, obciążyć zapisem lub
wydzierżawić, albo przeznaczyć na wiano swej żony Łucji z Tuzowej
Niemieczowskiej.
jęz. łac.
354
k. 331–331v.
Warszawa, 30 września
Król potwierdza Ławryna, Rajskę, Bohdana i Dawida Hałczyńskich,
synów zmarłego Iwana Hałczyńskiego, czyli Koniatowskiego, w dożywotnim posiadaniu połowy zniszczonego gruntu królewskiego zwanego Hałczyńce nad rzeką Nimija, w województwie podolskim i powiecie barskim1.
jęz. łac.
1

W drugiej połowie XVI wieku powiatu barskiego już nie było. Powinno być: latyczowski; wpis
wydany in extenso w: AJZR cz. VIII, t. 1, nr 162.

355
k. 331v.–332
Warszawa, 1 października
Król stwierdza, że Stanisław Reszkowski zeznał przed aktami kancelarii, iż sprzedał część domu murowanego narożnego, stojącego
we Lwowie na ulicy piekarzy, obok domu Kaspra Gielińskiego, rajcy lwowskiego, przypadającą mu po ojcu i matce, Janowi Sokołowi,
mieszczaninowi i ławnikowi lwowskiemu, swemu powinowatemu, za
500 złotych i kwituje go z tej sumy przy zrzeczeniu się pełnomocnictwa dla Honorata, starszego ławnika lwowskiego, na rzecz Jana Sokoła. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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Regest nr 356–359

356
k. 332–333
Warszawa, 1 października
Król potwierdza Teodora Kolerusa w posiadaniu dóbr dworu Smerle
w powiecie sancelskim i rodziny Upiten oraz pól i łąk aż do rzeki Marberla, które jego ojciec Jan Koler posiadał na mocy nadania króla Stefana.
jęz. łac.
357
k. 333–333v.
Warszawa, na sejmie, 1 października
Król pozwala Barbarze z Brzozogaju1, wdowie po Sebastianie Niwskim, na cesję wsi królewskiej Płowce w powiecie pyzdrskim na rzecz
syna Andrzeja Niwskiego, otrzymującego dożywocie, z racji którego
upada czwarta część sumy zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
1

W województwie kaliskim, powiecie pyzdrskim.

358
k. 333v.–334
Warszawa, 1 października
Król darowuje Markowi Bykowskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana
w wojnach moskiewskich, dwa haki ziemi w powiecie felińskim w Inflantach, które po śmierci Henryka i Jana Boczów przypadły królowi
jako kaduk.
jęz. łac.
359
k. 334–335
Warszawa, 1 października
Król daje Jurkowi, Waśce i Aleksemu, synom zmarłego Matysza Mytki, oraz ich córkom, to jest Stasze Szelechowskiej, żonie Jurka, Annie
Śnietowskiej, żonie Waśki, i Fedorze Szelechowskiej, żonie Aleksego,
dożywocie na wsiach Drohiszowice i Kuczmińce nad rzekami Lubarką
i Przymoszczenicą w starostwie kamienieckim1.
jęz. łac.
1

Wpis wydany in extenso w: AJZR cz. VIII, t. 1, nr 163.
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Regest nr 360–363

360
k. 335–336
Warszawa, na sejmie, 2 października
Król, ponieważ […], który od kilku lat na swym gruncie dziedzicznym lokuje nowe miasto Florianów, prosi o aprobatę lokacji, czyni to
i nadaje miastu Florianów prawo magdeburskie. Wójt za wszystko, co
do niego należy, ma odpowiadać przed swym panem i otrzymuje prawo wykonywania uprawnień sądowych. Król ustanawia jarmarki i targ
tygodniowy. Jeden jarmark ma się odbywać na św. […], drugi na św.
[…], trzeci na św. […], a targ we wtorki1.
jęz. łac.
1
Miasto było lokowane przez Floriana Łaszcza Nieledewskiego na gruntach wsi Narol w województwie i powiecie bełskim, później nazywało się Narol. Jarmarki odbywały się 1 V, 8 IX i 11 XI
(Szczygieł, s. 71–72, 179, 302).

361
k. 336–336v.
Warszawa, na sejmie, 4 października
Król wyznacza komisarzy, czyli rewizorów, do zbadania sporów między
poddanymi wsi należących do ekonomii samborskiej a Jerzym Mniszchem, wojewodą sandomierskim i ekonomem samborskim, w związku z protestami poddanych w sprawie zadośćuczynienia za pieniądze,
czyli czynsz, którym mieli zwyczaj wykupywać się od żniw, zwłaszcza
ci zobowiązani do pracy na rzecz ekonomii dwanaście dni w roku.
jęz. łac.
362
k. 336v.–337
Warszawa, 5 października
Król darowuje dobra przypadłe mu jako kaduk po śmierci Andrzeja
Mazura, przedmieszczanina lwowskiego, Szymonowi Dzikowskiemu,
swemu dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro).
jęz. łac.
363
k. 337–337v.
Warszawa, na sejmie, 5 października
Król legitymuje Piotra, syna naturalnego Mikołaja Górskiego z Zofii
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Organiczanki, i nadaje mu prawo dziedziczenia po matce oraz wszelkie prawa honorowe i publiczne.
jęz. łac.
364
k. 338–339
Warszawa, 5 października
Król, na prośbę Mikołaja Herburta, kasztelana przemyskiego, starosty
lwowskiego, pozwala Jakubowi Czarnowskiemu, którego grunt Jasnica
leży nad rzeką Rokitna, zbudować młyn z sadzawką na brzegu rzeki
Rokitna w starostwie lwowskim. Może on uprawiać pole, które rozciąga się od młyna Sidory. Z pola młyńskiego ma płacić pół miary lwowskiej, z pola obok łąki zwanej Tyczyna przy wsi Jaśnice ma płacić dwie
i pół miary lwowskiej. Ma też uczynić osiem […] na drzewach granicznych tej łąki i lasu tam będącego. Jeśli z powodu impetu wody lub z innej przyczyny młyn zostanie uszkodzony, poddani z tej wsi mogą użyć
do naprawy drewna i kamieni z lasów królewskich. To samo dotyczy
zniszczenia sadzawki. Czarnowski jest zobowiązany dawać do zamku
lwowskiego dwie miary na św. Marcina i 24 grzywny. Z ponoszenia
innych ciężarów Jakub Czarnowski i jego żona Dorota Podhorecka
są zwolnieni. Po ich śmierci spadkobiercy będą zobowiązani do ustąpienia z młyna i z połowy pola, zajętego przez sadzawkę, które Jakub
Czarnowski kupił od dziedziców wsi Jaśnice za 46 złotych, a wszelkie
koszty poniesione na budowę młyna i wykarczowanie pola zostaną im
zwrócone według otaksowania przez rewizorów.
jęz. łac.
365
k. 339–339v.
Warszawa, na sejmie, 6 października
Król darowuje Henrykowi Schelikowi, pisarzowi i mieszczaninowi
parnawskiemu, zrujnowany dom w mieście Parnawa położony obok
domu zmarłego Urbana Mildesheima. Dom ten posiadał zmarły Joachim Moller, przedmieszczanin parnawski, a teraz przypadł on królowi jako kaduk.
jęz. łac.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

155

Regest nr 366–368

366
Warszawa, na sejmie, 6 października
k. 339v.–340v.
Król pozwala Janowi Opalińskiemu, kasztelanowi rogozińskiemu, tenutariuszowi dóbr Pobiedziska w województwie kaliskim, powiecie
gnieźnieńskim, na cesję tej tenuty z wszystkimi wójtostwami, czyli
sołectwami, na rzecz Piotra Opalińskiego, jego syna, otrzymującego
dożywocie, z racji którego upada czwarta część zapisu na tej tenucie.
jęz. łac.
367
k. 340v.–341v.
Warszawa, 7 października
Król stwierdza, że Jakub Buczyński, woźny generalny powiatu brzeskiego, Hieronim Maciejewicz i Anastazy Hodorowicz przedstawili
przed aktami kancelarii zeznanie spisane na karcie z ich podpisami
i pieczęcią woźnego, w którym stwierdzają, że 1 października 1592,
podczas sejmu w Warszawie, w imieniu Bohdana Sapiehy, wojewody
mińskiego, i Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, opiekunów Łazarza
Kmity, wojewodzica smoleńskiego, przekazali Janowi Ostrowskiemu,
staroście Dünamünde i Nowomłyna, rotmistrzowi królewskiemu, pozew w sprawie o sioła Kopaczowice i Mohalejewice. Strony mają się
stawić przed sądem Trybunału w Lublinie w 1593 r. w czasie sądzenia
spraw województwa kijowskiego. Król poleca wpisać to zeznanie do
akt kancelarii.
jęz. jęz. łac. pol.
368
k. 341v.–342v.
Warszawa, 7 października
Ponieważ Jakub Jarciszewski, syn zmarłego Mikołaja Jarciszewskiego,
zapisał pewną kwotę jako oprawę swej żony Doroty Płogowskiej na
wójtostwie wsi królewskiej Żarowo w starostwie przedeckim, król potwierdza ten zapis pod warunkiem, że nie uchyla on wcześniejszego
zapisu na tym wójtostwie. Małżonkowie otrzymują dożywocie wspólne (in solidum).
jęz. łac.
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Regest nr 369–371

369
k. 342v.–343
Warszawa, na sejmie, 7 października
Król aprobuje darowiznę dóbr Osselmoza w powiecie aszkierackim, które Herman Wilkilman, zasłużony w wojnach moskiewskich,
zwłaszcza w obronie blokhausu1, otrzymał od mistrzów krajowych
w Inflantach, najpierw od Jana Freitaga von Loringhoff w 1493 r., a potem od Waltera Plettemberga2 w 1525 r., wraz z prawem kupna przez
Joachima de Tiden od jego brata Henryka i cesją Joachima de Tiden na
rzecz Hermana Wilhelmana3.
jęz. łac.
1

Blokhaus — fort zbudowany obok Rygi.
Chodzi o Waltera von Plattenberga, mistrza krajowego w Inflantach w okresie 7 VII 1494–28 II
1535 (Chronologia, s. 444).
3
Powyżej jako Wilkilman.
2

370
k. 343–343v.
Warszawa, na sejmie, 7 października
Król udziela Elżbiecie Milanowskiej i Jerzemu Sulimie, miecznikowi
kamienieckiemu, dożywocia wspólnego (in solidum) na wsi królewskiej Przewrocie w powiecie kamienieckim, z racji którego upada część
zapisu na tej wsi1.
jęz. łac.
1

To samo zob. dok. nr 188.

371
k. 343v.–344v.
Warszawa, na sejmie, 7 października
Ponieważ Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki, starosta marienburski i kierepecki w Inflantach, przekazał Andrzejowi Mierzewskiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), dobra Dirinhoff,
zawierające półtora haka ziemi, które przypadły królowi jako kaduk po śmierci Hansa Dista, król potwierdza to przekazanie i daje
Mierzewskiemu dożywocie na tych samych warunkach, jakie ma
szlachta inflancka.
jęz. łac.
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Regest nr 372–374

372
k. 344v.–345
Warszawa, na sejmie, 17 października1
Król pozwala Stanisławowi Jasieńskiemu na cesję połowy wsi królewskiej Jasieniec w powiecie łęczyckim, na której miał dożywocie od króla Zygmunta Augusta2, na rzecz synów Pawła i Jana. Otrzymują oni dożywocie, z racji którego upada czwarta część sumy zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
1
2

Prawdopodobnie pomyłka pisarza, powinno być 7 października.
Chodzi o dożywocie z 1562 r. (AGAD, tzw. Metryka Litewska IV B 8, s. 335).

373
k. 345–346
Warszawa, na sejmie, 6 października
Król, wskutek skarg poddanych ekonomii samborskiej na uciążliwości
i niesprawiedliwości ze strony Jerzego Mniszcha z Wielkich Kuńczyc,
wojewody sandomierskiego, ekonoma samborskiego, wyznaczył komisarzy do rozpatrzenia i sprawdzenia tych skarg1. Komisarze przedstawili królowi, co stwierdzili, jeśli chodzi o czynsze i ciężary opisane
w rejestrach podskarbińskich lub w inwentarzach, także tych sporządzanych z racji dzierżawy ekonomii, w stosunku do tego, co ekonom
samborski powinien wnosić do skarbu królewskiego z tytułu dzierżawy. Ponieważ król jest stale interpelowany przez poddanych, by zaspokoić pretensje z powodu uciążliwości i niesprawiedliwości, zrzeka się
wpłaty 5000 złotych z tytułu dzierżawy pod warunkiem, by ekonom
ulżył im, jeśli chodzi o czynsze oraz prace, a podczas jego dzierżawy
nie czynił ich nieznośnymi.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 361.

374
k. 346–346v.
Warszawa, na sejmie, 8 października
Król zachowuje burmistrza, rajców i całą społeczność miasta królewskiego Świecie1 w posiadaniu dziesięciu łanów ziemi na bagnach
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Drozdów przy granicach wsi królewskiej Przechów, które nadał miastu
zmarły Fryderyk de Aldemburg, wielki mistrz Zakonu Niemieckiego2.
jęz. łac.
1

Miasto powiatowe w województwie pomorskim.
Prawdopodobnie chodzi o Dietricha von Altenburg, wielkiego mistrza w latach 1335–1341 (Chronologia, s. 442).
2

375
k. 346v.–347v.
Warszawa, na sejmie, 8 października
Król pozwala Mikołajowi Mniszchowi, staroście łukowskiemu, na cesję przed aktami Trybunału Koronnego w Lublinie wsi Dąbrówka, czyli Żakowa Wola, w starostwie łukowskim, wraz z sumą na niej zapisaną na rzecz Pawła Kazanowskiego, sędziego ziemskiego łukowskiego,
i Barbary ze Żmigrodu. Na mocy tej cesji otrzymują oni dożywocie,
z racji którego upada część sumy zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
376
k. 347v.–348
Warszawa, na sejmie, 8 października
Król zachowuje Aleksego Mytkę i jego żonę Eufemię Szelechowską
w posiadaniu połowy gruntu, czyli opustoszałej wsi Hałczyńce nad
rzeką Nemia w powiecie barskim1.
jęz. łac.
1

Por. nr 354. W drugiej połowie XVI wieku powiat barski już nie istniał, powinno być: latyczowski.

377
k. 348–349
Warszawa, na sejmie, 8 października
Król odnawia przywilej udzielony miastu królewskiemu Łasin w ziemi
chełmińskiej, powiecie rogozińskim1, wystawiony przez króla Kazimierza przy przyłączaniu ziem pruskich, dotyczący użytkowania przez
miasto wsi należącej do niego zwanej Łasińska, zniszczony podczas
pożaru. Wieś ma osiemnaście i pół włóki, z których sołtys ma mieć
siedem i pół włoki, pleban łasiński sześć, kościół łasiński siedem włók,
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z pozostałych mieszkańcy mają płacić po 40 groszy od włóki, od lasu
3,5 grosza. Mają dostarczać 54 korce żyta do zamku rogozińskiego na
św. Marcina. Miasto jest zwolnione od ponoszenia innych ciężarów
z tytułu posiadania tej wsi.
jęz. łac.
1
Krzyżacki podział na dziesięć powiatów, w tym rogoziński, podtrzymywany przez kancelarię królewską i w księgach sądowych, w połowie XVI w. ustąpił podziałowi na dwa powiaty: chełmiński
i michałowski, zorganizowane dla sądów ziemskich (M. Biskup, Podziały administracyjne województwa chełmińskiego w drugiej połowie XVI wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski
i Pomorza”, t. I, z. 2, Poznań 1956, s. 106).

378
k. 349–350
Warszawa, 8 października
Król potwierdza dokument pergaminowy Zygmunta Augusta wystawiony 3 listopada 1562 w Grodnie (spisany przez Mikołaja Naruszewicza, pisarza litewskiego). W dokumencie tym król Zygmunt, na prośbę
Grzegorza Chodkiewicza, kasztelana trockiego, hetmana polnego litewskiego, administratora starostwa żmudzkiego (administratori capitanei Samogitiae), tenutariusza kormiałowskiego1, daje Hermanowi
Bogenhausenowi, zasłużonemu w wojsku żmudzkim w służbie Grzegorza Chodkiewicza w obronie Inflant, i jego potomkom, siedemnaście rodzin ruskich w powiecie wendeńskim, żyjących w pasie zwanym
przez Inflantczyków Wacka Kudlin, a także w opustoszałym Czermata,
o nazwiskach: Odion, Zegar, Słaczyn, Libiet, Sarun, Klienit, Gromolat, Kies, Kichen, Figla, Guze, Romul, Sluze, Poteren, Dronskie, wraz
z gruntami, na których te rodziny mieszkają, i z obowiązkiem służby
konnej w wyprawach wojennych.
jęz. łac.
1

W województwie trockim, powiecie kowieńskim.

379
k. 350–350v.
Warszawa, na sejmie, 8 października
Król zachowuje Teofila Mierzwińskiego, podstarościego nowogrodzkiego, zasłużonego za króla Stefana, w dożywotnim posiadaniu dwóch
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mojz, Mustaga i Karazycza, w powiecie nowogrodzkim i Bukat w powiecie swanenburskim, wspólnie z jego żoną Anną Prymusówną.
jęz. łac.
380
k. 350v.–351
Warszawa, na sejmie, 9 października
Król aprobuje pozwolenie udzielone przez jego ciotkę, królową Annę,
z tytułu jej oprawy, Hieronimowi Poznańczykowi, jej chirurgowi, i jego
żonie Elżbiecie, na przejęcie dwóch wójtostw, jednego w mieście Wąsosz, drugiego w mieście Augustów, wraz z udzieleniem im dożywocia
wspólnego (in solidum).
jęz. łac.
381
k. 351v.–352
Warszawa, na sejmie, 9 października
Król potwierdza Mikołajowi Bixedenowi nadanie lenne dwóch haków ziemi, jednego zwanego Wirkupal Holm w powiecie szmeltyńskim (nadany w lenno przez mistrza krajowego w Inflantach Michała1)
i drugiego opustoszałego w tymże powiecie, który rodzice Bixedena
kupili od Klavera Swartena. Dokumenty autentyczne, potwierdzone
dekretem Macieja Leńka, starosty nowogrodzkiego, według zeznania
godnych szlachciców pod przysięgą, zostały stracone wraz z zamkiem
szmeltyńskim, w którym były złożone.
jęz. łac.
1

Wśród mistrzów zakonu w Inflantach nie było Michała.

382
k. 352–352v.
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król zachowuje Jakuba Żeligowskiego, zasłużonego dla króla Stefana
w wojnach moskiewskich, w dożywotnim posiadaniu dóbr królewskich Kotlin Branth Mojza w powiecie szmeltyńskim.
jęz. łac.
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383
k. 352v.–353
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król potwierdza Janowi Tyzenhausenowi de Hossenberg, zasłużonemu w służbie dworskiej, przywileje dotyczące dóbr Hosssenberg, które
cedowali mu jego rodzice Jan i Anna Fritingoff.
jęz. łac.
384
k. 353–354v.
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król, na prośbę mieszkańców miasta Chodecz, potwierdza spalone
przywileje jego poprzedników nadania prawa magdeburskiego, ustanowienia targów i cechów1. Stwierdza, że mieszczanie nie podlegają
jurysdykcji wojewody, kasztelana i starostów, sądów i dygnitarzy Królestwa, wójt i burmistrz zachowują swe dobra dziedziczne, jarmarki
mają się odbywać na 5 sierpnia (pro die festo s. Dominici), 15 października(pro festo Sanctae Hedvigis), 29 grudnia (die s. Thomae Apostoli)
oraz w poniedziałek po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, a targi
tygodniowe w sobotę. Udziela też pozwolenia na tworzenie cechów
i bractw.
jęz. łac.
1

W województwie brzeskim–kujawskim, w powiecie przedeckim; przywilej lokacyjny Władysława Warneńczyka nosił datę 2 XI 1442 (Codex Diplomaticus Poloniae, t. 2, wyd. Z. Rzyszczewski,
A. Muczkowski, Warszawa 1852, nr 587).

385
k. 354v.
[Warszawa, na sejmie, 10 października]
Król zachowuje Jerzego Jordana, mieszkańca okolic Laudonu (tractus
Laudonensis Nicola), w posiadaniu dwóch haków ziemi, które otrzymał jako emfiteuzę (iure emphiteutico) od Gerharda Schomachera,
który kupił je w obecności Jana Tyzenhausena, starosty laudańskiego,
oraz innych świadków i był ich dziedzicem wraz bratem i siostrami.
Jordan ma obowiązek służby wojskowej z tych dóbr, podobnie jak cała
szlachta inflancka.
jęz. łac.
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386
k. 355–356
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król potwierdza kontrakt, zawarty przez Wojciecha Padniewskiego,
kasztelana oświęcimskiego, starostę dybowskiego, i mieszczan toruńskich, dotyczący sporu toczącego się od lat, co do naprawiania przy
wylewach i uszkodzeniach młyna dziedzicznego miasta Toruń w Lubiczu1, wsi dziedzicznej tegoż miasta, z którego trzecia miara oraz trzecia
część kosztów naprawiania należy do zamku królewskiego dybowskiego. Miasto Toruń przejmuje na siebie całkowicie naprawy i konserwację młyna, a starosta dybowski co roku, począwszy od obecnego roku
1592, na 11 listopada (pro festo D. Martini) będzie płacił dwa i pół łaszta pszenicy, zachowując resztę dochodów dla siebie. Młyn będzie podlegał jurysdykcji miasta bez żadnych przeszkód tak ze starosty obecnego starosty, jak i jego następców.
jęz. łac.
1

W województwie i powiecie chełmińskim.

387
k. 356–356v.
Warszawa, 10 października
Król, na prośbę kapituły katedralnej poznańskiej, pozwala jej wykupić
czynsz (vendere, inscribere et obligare) wykupny, czyli na wyderkauf, za
3000 złotych od osób prywatnych i publicznych (ziemian i mieszczan).
jęz. łac.
388
k. 356v.–357
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król zachowuje Jakuba Kuczkowskiego, zasłużonego dla jego poprzedników i jego samego, oraz jego żonę Witosławę Piotrowską w dożywotnim posiadaniu dóbr spustoszonych Bentowczyzna w powiecie
rzeżyckim, na rzeką Okra, oraz Radowszczyzna nad jeziorem Imen. Po
intromisji przez starostę rzeżyckiego Michała Bujwida mają te dobra
uprawiać i osadzać tam kmieci.
jęz. łac.
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389
k. 357–357v.
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król potwierdza Plettembergom, zasłużonym we wszystkich wojnach
dla Królestwa, mającym w Inflantach dobra dziedziczne, wszystkie
dobra, które otrzymali od Waltera Plettemberga, mistrza krajowego
w Inflantach1, i innych mistrzów.
jęz. łac.
1

Zob. dok nr 369, przyp 2.

390
k. 357v.–358
Warszawa, na sejmie, 10 października
Król potwierdza Fryderyka Kauffmana, zasłużonego podczas wojen moskiewskich króla Stefana, w posiadaniu dóbr koło Roneburga1
przekazanych mu w posesję przez kardynała Radziwiłła, namiestnika
Inflant2, a także domu w mieście Roneburg nad rzeką Ranna, karczmą
w tym mieście kupioną od Walentego Goersa, z ogrodami i kmieciami
zwanymi Auska, Larsen i Sliud oraz półhakiem ziemi w Lausen.
jęz. łac.
1

Poprawnie powinno być Ronneburg (U XI, s. 34), czyli Rumborg w prezydencji wendeńskiej.
Jerzy Radziwiłł, biskup wileński, namiestnik Inflant w okresie 1 V 1582–1 XI 1584 (PSB, t. XXX,
s. 230 — W. Müller).

2

391
k. 358–359
Warszawa, 10 października
Król daje dożywocie wspólne (in solidum) Marcinowi Cieklińskiemu,
zasłużonemu pod Gdańskiem i wojnach moskiewskich króla Stefana,
i nagrodzonemu dożywociem na czwartej części wsi Barynowce w starostwie latyczowskim1, zasłużonemu podczas bezkrólewia i w wyprawie na Turków, oraz Krystynie Śmietanczance, jego żonie.
jęz. łac.
1
5 XII 1582 Stefan Batory udzielił Stanisławowi Cieklińskiemu konsensu na cesję części wsi Barynowce na rzecz syna Marcina (MK 129, k. 254v.–225v.).
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392
k. 359–359v.
Warszawa, 10 października
Król stwierdza, że Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, zeznał
przed aktami kancelarii, iż pod warunkami niżej opisanymi potwierdza intercyzę zawartą w zamku Radlin 29 lipca obecnego roku z Andrzejem z Bnina Opalińskim, marszałkiem wielkim koronnym, starostą generalnym wielkopolskim, śremskim i rogozińskim, w obecności
Marcina Leśniowolskiego, kasztelana podlaskiego, starosty łosickiego,
i Hieronima Gostomskiego, kasztelana nakielskiego, starosty wałeckiego, potwierdzoną przed aktami grodzkimi pyzdrskimi oraz przez
Firleja przed aktami grodzkimi sieradzkimi, w której pani kamieńska1
miała, za poręczeniem marszałka, przekazać podskarbiemu klejnoty,
złoto, srebro, drogie kamienie i perły o wartości około 5000 złotych, a
co by brakowało do kwoty 6000 złotych — w gotówce. Podskarbi kwituje Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, i Gertrudę Opalińską, swą żonę. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego itd.
jęz. jęz. łac. pol.
1
Getruda Opalińska, córka marszałka koronnego, wdowa po Marcinie Ostrorogu, kasztelanie kamieńskim, żona Jana Firleja.

393
k. 360–360v.
Warszawa, 10 października
Król stwierdza, że Getruda Opalińska, żona Jana Firleja z Dąbrowicy,
podskarbiego koronnego, za zgodą swego męża, zeznała przed aktami
kancelarii, iż kwituje Krzysztofa Tuczyńskiego z kwoty 1200 złotych,
którą zapisał jej przed aktami grodzkimi poznańskimi. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta
krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerza koronnego.
jęz. łac.
394
k. 360v.–361
[Warszawa, 10 października]
Król stwierdza, że Krzysztof Tuczyński zeznał przed aktami kancelarii,
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iż zapisał dług w wysokości 1200 złotych wobec Jana Firleja z Dąbrowicy, podskarbiego koronnego, na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i że pod wadium 1200 złotych
zapłaci go przed aktami grodzkimi krakowskimi do 24 czerwca 1593
(pro die et festo Natalis Sancti Joannis Baptistae in Anno proxime venturi). Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim
poznańskim lub kaliskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
395
k. 361v.–363v.
Warszawa, 10 października
Król stwierdza, że Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, zeznał
przed aktami kancelarii, iż po usatysfakcjonowaniu go z kontraktu zawartego w Radlinie 29 lipca z Andrzejem Opalińskim, marszałkiem
wielkim koronnym, starostą generalnym wielkopolskim, śremskim
i rogozińskim, zapisał Gertrudzie Opalińskiej, córce wspomnianego
Andrzeja, 6000 złotych z tytułu wiana i 6000 z tytułu przywianku na
swych wsiach dziedzicznych Balice, Burów, Szczeglice, Niegoszowice
i innych opustoszałych1, na wszystkich dochodach z tych wsi, na złocie,
srebrze, klejnotach, kamieniach i perłach. Podskarbi poręcza Andrzejowi Opalińskiemu, że w ciągu roku, pod wadium 6000 złotych, wniesie zapis posagu swej żony do akt starostwa krakowskiego. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed aktami grodzkimi krakowskimi.
Andrzej Opaliński, w imieniu swej córki Gertrudy, akceptował przed
aktami kancelarii wiano i przywianek zeznane przed aktami grodzkimi
krakowskimi. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
1

W województwie krakowskim, powiecie proszowskim.

396
k. 363v.–365v.
Warszawa, 10 października
Królowi przedstawiono dokument Mikołaja Herburta z Fulsztyna,
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kasztelana przemyskiego, starosty lwowskiego, z jego podpisem i pieczęcią, z 23 września (w poniedziałek przed św. Michałem) we Lwowie.
W dokumencie tym stwierdza on, że — ponieważ w dwóch młynach
przy Szczerzeczu, jednym na przedmieściu Łany, drugim nad Dniestrem, młynarze, popaliwszy kamienie i żelaza, pouciekali —postanowił (po to, by zostały odbudowane i trzecia miara z nich wpływała do
starosty ) przyłączyć do uposażenia tych młynów półtora łana we wsi
Dmitrze zwane Klimkowskie, należące dotąd do starostwa lwowskiego, i nadać je Walentemu Sułowskiemu z łąkami, wodami, lasami i pożytkami w zamian za stałe obsadzanie tych młynów młynarzami. Sułowski będzie płacił młynarzom dwie grzywny na św. Marcina. Gdyby
młyny potrzebowały naprawy, ma to zgłaszać staroście i jego następcom. Starosta będzie naprawiał je swym kosztem. Sułowski będzie wolny od innych podatków, posług i powinności. Król aprobuje tę umowę,
poleca wpisać ją do akt kancelarii i daje Sułowskiemu dożywocie1.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Zob. dok. nr 352.

397
k. 365v.–375v.
[Warszawa], 10 października
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy zmarłego króla Zygmunta wystawiony w Warszawie 26 kwietnia 1544, spisany przez Samuela Maciejowskiego, biskupa płockiego
i podkanclerzego. Świadkowie: Piotr Gamrat, arcybiskup gnieźnieński
i biskup krakowski, legat, prymas, Samuel Maciejowski, biskup płocki
i podkanclerzy Królestwa, Andrzej Zebrzydowski, biskup kamieniecki,
Jan Tęczyński, wojewoda sandomierski, marszałek nadworny koronny1,
starosta lubelski, Piotr z Dąbrowicy Firlej, wojewoda lubelski i starosta radomski, Mikołaj Gulczewski, wojewoda płocki, Mikołaj Wolski,
kasztelan sandomierski i ochmistrz królowej, Piotr Opaliński, kasztelan
gnieźnieński i ochmistrz dworu królewicza, Spytek Tarnowski, kasztelan wojnicki i podskarbi koronny, Stanisław Gomoliński, kasztelan rozpirski, Jan Dzierzgowski, kasztelan czerski i starosta warszawski, Jerzy
Jeżewski, kasztelan warszawski, Florian Parys, kasztelan zakroczymski,
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Jakub Uchański, dziekan płocki i kantor krakowski, referendarz, Jan Bieliński, kanonik płocki i warszawski, Mikołaj Kobyliński, dziekan kamieniecki, kanonik płocki i warszawski, Marcin Wolski, wojski i burgrabia
krakowski, podkomorzy królewski, Tomasz Sobocki, cześnik koronny
i starosta rawski. W powyższym dokumencie król stwierdza, że Marcin
Grocholski z Gniewiewic, w imieniu własnym i swej żony, przedstawił
akt z 30 lipca (in crastino Sanctorum Petri et Pauli) 1529 z ksiąg ziemskich sochaczewskich dotyczący rozgraniczenia dóbr dziedzicznych
Gniewiewice, należących do Marcina Grocholskiego, zmarłego Stanisława Borszy, Jana, Aleksandra, Feliksa, Jakuba, zmarłego Pawła i innych,
od dóbr królewskich Kapinos, Wiejca, Wilkowo, Maławieś i Głuchów,
tenuty Jana i Stanisława Radziejowskich, synów zmarłego Andrzeja Radziejowskiego, wojewody płockiego, dokonanego w dniu 18 maja (feria
secunda post festum Ascensionis Domini) 1523 przez komisarzy. Byli to:
Adam Kiernoski, kasztelan gostyniński, Jan Głogowski, sędzia ziemski
gostyniński, Wacław Bielecki, sędzia ziemski sochaczewski, Mikołaj Walewski, podkomorzy (pod jego nieobecność komornik), Piotr Kozerski,
stolnik, Feliks Mikołajewski, podczaszy sochaczewski. Zostali oni wyznaczeni na sejmie 23 lutego (feria secunda post Dominicam Invocavit)
1523 do rozgraniczenia dóbr Kapinos, tenuty Stanisława, Mikołaja, Katarzyny i Doroty, spadkobierców Andrzeja Radziejowskiego, wojewody
płockiego, i dóbr Gniewiewice Marcina Grocholskiego, zmarłego Stanisława Borszy, Jana, Aleksandra, Feliksa, synów zmarłego Wojciecha,
Jana, Stanisława, Jakuba, synów zmarłego Pawła, Wojciecha, Marcina,
Macieja, synów zmarłego Stanisława, Mikołaja, Grzegorza, Macieja,
Stanisława, Szymona, Pawła, Wojciecha, synów zmarłego Jana, Stanisława, Wojciecha, synów zmarłego Jakuba, Pawła, Andrzeja, synów
zmarłego Jana, Jakuba, Jana i Bartłomieja, synów zmarłego Stanisława
z Gniewiewic. Przystąpili oni w obecności Andrzeja z Żelaznej2, łowczego sochaczewskiego, Stanisława Mińskiego, Wojciecha Kozłowskiego,
Erazma z Kobelnik3, cześnika ciechanowskiego, i innych, do czynności
urzędowych. Maciej z Bieniewic4, sędzia ziemski sochaczewski, wezwał
Radziejowskich i w ich mieniu stawił się ich rzecznik (procurator) Mikołaj Paszkowski, który protestował, wskazując, że według statutu króla
Jana Olbrachta5 przy rozgraniczeniu powinni być dwaj dygnitarze, dwaj
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urzędnicy i podkomorzy, a widzi jednego dygnitarza, i że w pozwie wymienione są bezpodstawnie Katarzyna i Dorota. Komisarze zgodzili
się odłożyć swe czynności na sześć tygodni, a Marcin Grocholski miał
przedstawić decyzję króla. 5 czerwca (feria sexta inter Octavam Corporis Christi) 1523 król polecił doprowadzić rozgraniczenie do skutku, co
nastąpiło 18 stycznia (feria secunda proxima post festum Sancti Marcelli) 1524 w obecności Jana Szymanowskiego, Krzysztofa Borchowskiego,
Macieja Januszowskiego, Andrzeja Sokolnickiego, Pawła Swojskiego,
Mikołaja Kroczewskiego, Jana Złotopolskiego, Jana Siecińskiego, Jana
i Stanisława Szczepieńskich i innych. Następuje szczegółowy opis granic
z licznymi nazwami obiektów fizjograficznych oraz aprobata zmarłego
króla Zygmunta. Król aprobuje i potwierdza te dokumenty i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W tekście: mareschalcus noster.
Żelazna — wieś w województwie i powiecie rawskim.
3
Kobelniki — wieś w województwie mazowieckim, ziemi wyszogrodzkiej.
4
Bieniewice — wieś w województwie rawskim, ziemi i powiecie sochaczewskim.
5
Chodzi o konstytucję sejmu 1496 r.: „Granicies bonorum regalium qualiter faciendae” (VC, t. I,
vol. 1, s. 63).
2

398
k. 375v.–376v.
Warszawa, 11 października
Król pozwala Jakubowi Łabęckiemu, posesorowi wsi Lipkowce na
gruncie starostwa rawskiego, nad rzeką Wołczek, na cesję tej wsi na
rzecz Jana Łabęckiego, swego syna, który otrzymuje dożywocie pod
warunkiem wykupienia służebności zawartych w akcie lokacji wsi
i wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
399
k. 376v.–377
Warszawa, 11 października
Król pozwala Połomi, wdowie po Piotrze Garbowskim, na cesję wsi
Zimnowojce w starostwie chmielnickim na rzecz Stefana Białokura
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i Anastazji Badowskiej, którzy otrzymują dożywocie wspólne (in solidum).
jęz. łac.
400
k. 377–378
Warszawa, 12 października
Król pozwala Jakubowi Żeligowskiemu, zasłużonemu w wojnach moskiewskich króla Stefana, na cesję dóbr Brant Kotlin Mojza w powiecie
szmeltyńskim w Inflantach1 na rzecz Stanisława Rogozińskiego i Jadwigi Żeligowskiej, córki Jakuba, którzy otrzymują dożywocie wspólne
(in solidum).
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 382.

401
k. 378–378v.
Warszawa, na sejmie, 12 października
Ponieważ król Stefan pozwolił miastu Ryga na zbudowanie w odpowiednim miejscu, z którego byłby daleki widok, wieży na osiem łokci
szerokiej z belek, między którymi miały być cegły, i dzieło to zostało
wybudowane, na podstawie rewizji w tej sprawie król pozwala na tej
wieży zbudować latarnię morską, na którą będą się kierowali żeglarze
dążący do portu. Potwierdza uprawnienia miasta do słusznych opłat
udzielone Rydze w przywileju jego poprzednika1.
jęz. łac.
1

Druk: Dogiel V, s. 339–340.

402
k. 379–381 v.
Warszawa, na sejmie, 12 października
Król, za wstawiennictwem wielu senatorów, nobilituje Wojciecha
Chudzińskiego, urodzonego z rodziców plebejuszy, który odbył
studia, dowiódł cnót wojskowych, posiadł wiedzę w zakresie prawa
kanonicznego i świeckiego. Został przyjęty przez Jana Gajewskiego
z Błociszewa1, sędziego ziemskiego poznańskiego, do herbu Ostoja
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(w polu czerwonym między dwoma księżycami barkiem ku sobie
w pas miecz obtłuczony, nad hełmem z koroną pięć piór strusich)2.
Świadkowie: Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, legat
i prymas, Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Jerzy kardynał Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, biskup krakowski, Hieronim Rozdrażewski, biskup włocławski, Wojciech Baranowski, biskup
płocki, Bernard Maciejowski, biskup łucki, Malcher Giedroyć, biskup
żmudzki, Piotr Kostka, biskup chełmiński, Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, wojewoda krakowski, starosta nowokorczyński i kazimierski,
Krzysztof Radziwiłł, książę na Dubinkach i Birżach, wojewoda wileński, hetman polny litewski, starosta solecki, borysowski i kokenhauski, Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski,
starosta sanocki, sokalski, samborski, Piotr Potulicki, wojewoda kaliski i starosta wyszogrodzki, pilski i ujski, Krzysztof Radziwiłł, książę
na Ołyce i Nieświeżu, wojewoda trocki, starosta szawelski3, Aleksander Proński, kasztelan trocki, Stanisław Miński, wojewoda łęczycki,
Jerzy Chodkiewicz, starosta żmudzki, Jan Leszczyński, wojewoda
brzeski–kujawski, Konstanty Konstantynowicz książę Ostrogski, wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Mikołaj Herburt, wojewoda ruski, Jan Sienieński, wojewoda podolski, starosta horodelski
i czorsztyński, Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, starosta
krakowski, bolesławski, lanckoroński, Stanisław Kryski z Drobnina,
wojewoda mazowiecki, starosta płocki i mławski, Stanisław Włodek
z Hermanowa, wojewoda bełski, starosta halicki i kołomyjski, Stanisław Gostomski z Leżenic, wojewoda rawski i starosta radomski,
Teodor Skumin, wojewoda nowogródzki, starosta brasławski, grodzieński4, olicki, Krzysztof Zienowicz, wojewoda brzeski–litewski,
Stanisław hrabia Tarnowski, kasztelan sandomierski, starosta buski
i stobnicki, Jan Rozdrażewski, kasztelan poznański, Paweł Szczawiński, kasztelan łęczycki, starosta bielski i ochmistrz królowej, Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski i starosta hrubieszowski, Piotr
Niszczycki, kasztelan bełski, Wojciech Wilkanowski, kasztelan płocki, Marcin Leśniowolski z Obór, kasztelan podlaski, starosta łosicki
i zatorski, Jan Leśniowolski z Obór, kasztelan czerski i starosta parnawski, Jerzy Konopacki, kasztelan chełmiński, Stanisław Działyń-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

171

Regest nr 403

ski, kasztelan elbląski, Andrzej Firlej, kasztelan radomski, Stanisław
Sierakowski, kasztelan lądzki, Andrzej Zborowski, kasztelan śremski,
Jan Skarszewski, kasztelan żarnowski, Andrzej Męciński, kasztelan
wieluński, starosta brzeźnicki, Mikołaj Herburt z Fulsztyna, kasztelan przemyski i starosta lwowski, Hieronim Gostomski z Leżenic,
kasztelan nakielski, starosta średzki i wałecki, Marcin Tarnowski,
kasztelan sochaczewski, Marcin Mężyński, kasztelan wiski, Stanisław
Bykowski, kasztelan konarski–łęczycki i starosta sieradzki, Andrzej
Opaliński z Bnina, marszałek wielki koronny, starosta generalny
wielkopolski i śremski, Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, starosta bełski, knyszyński, malborski, międzyrzecki, dorpacki, Lew Sapieha, kanclerz litewski, starosta słonimski i markowski,
Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny, prepozyt krakowski, włocławski i łęczycki, Gabriel Woyna, podkanclerzy litewski i starosta merecki, Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, Dymitr Chalecki,
podskarbi litewski, Mikołaj Talwosz, marszałek nadworny litewski,
Piotr Tylicki, sekretarz wielki koronny, prepozyt gnieźnieński i kanonik krakowski, Jan Tomasz Drohojowski, starosta przemyski i referendarz, Jan Gałczyński, kantor gnieźnieński i kanonik krakowski,
Szymon Rudnicki, kustosz gnieźnieński, Jan Krasiński, kantor krakowski, Maciej Pstrokoński, kanonik krakowski i gnieźnieński, Wojciech Bryliński, kanonik poznański i prepozyt małogoski, i inni, liczni urzędnicy, sekretarze królewscy5.
jęz. łac.
1
Polski opis herbu według: A. Heymowski, Mały słownik heraldyczny czyli blazonowanie po polsku,
[w:] Materiały do dziejów biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. X, Warszawa 2005, s. 230.
2
Błociszewo — wieś w województwie poznańskim, powiecie kościańskim.
3
Własciwie Mikołaj Krzysztof, zwany Sierotka (Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy,
t. II: Województwo trockie XIV–XVIII wieku, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym, P. P. Romaniuk, Warszawa 2009, nr 1428).
4
Nie był starostą grodowym, ale dzierżawcą ekonomii grodzieńskiej.
5
Wdowiszewski, s. 46; Trelińska, s. 238, nr 546; Wajs, s. 30.

403
k. 381v.–383
Warszawa, na sejmie, 12 października
Król, za zaleceniem posłów i senatorów, przywraca szlachectwo Jano-
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wi Jędrzejowskiemu, uczestnikowi wojen moskiewskich i walk z Tatarami, nadaje mu herb (w polu błękitnym podkowa złota na opak,
z ośmioma karbami, z krzyżem pośrodku)1.
jęz. łac.
1

Wdowiszewski, s. 46; Trelińska, s. 239, nr 550; Wajs, s. 59 (herb Jastrzębiec). Polski opis herbu
według A. Heymowski, op. cit., s. 222.

404
k. 383–383v.
[Warszawa, 12 października]
Ponieważ Baltazar Leśniowski, łowczy lwowski, zatrzymał czopowe
województwa ruskiego za lata 1581 i 1582 i został pozwany przez instygatora, a Jakub Leśniowski, podczaszy lwowski, jego brat, wpłacił tę
sumę do skarbu, król przenosi na osobę Jakuba kwotę 31 294 złotych
z tytułu dzierżawy tego czopowego.
jęz. łac.
405
k. 384–386
Warszawa, na sejmie, 12 października
Król przywraca szlachectwo Bartłomiejowi i Walentemu Powsińskim, których ojciec Walenty, szlachcic z pochodzenia, jął się rzemiosła i utracił prerogatywy stanu szlacheckiego, a matką jest Barbara Giemzianka z Krakowa. Bartłomiej studiował, następnie służył
na dworze papieża Klemensa VIII, z jego ramienia był pośrednikiem
przy zawarciu pokoju między królem polskim a Domem Austriackim, został przez papieża mianowany tajnym szambelanem z prawem używania papieskiego herbu rodzinnego. Król nadaje im herb,
dodając do ich herbu rodowego Rogala herb rodziny Aldobrandini
(tu opis herbu)1.
jęz. łac.
1
H. Polaczkówna, Nobilitacja Bartłomieja i Walentego Powsińskich z r. 1592, „Miesięcznik Heraldyczny” XII/1933, s. 145–149, 161–168 (na s. 164–167 wpis przywileju in extenso); Wdowiszewski,
s. 45; Trelińska, s. 241, nr 556; J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa
2001, s. 252; Wajs, s. 96.
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406
k. 386v.–387
Warszawa, na sejmie, 12 października
Król, za zgodą starosty Michała Bujwida, daje Stanisławowi Wrońskiemu, zasłużonemu w wojnach moskiewskich króla Stefana, dożywocie
na dobrach Radowszczyzna1 w powiecie rzeżyckim.
jęz. łac.
1

Zob. nr 388. Wygląda na to, że to te same dobra.

407
k. 386v.–387
[Warszawa, 12 października]
Król nadaje Aleksemu Kocińskiemu, zasłużonemu wojskowemu, dożywocie na dworze Inawer z czterema hakami ziemi w starostwie iberpolskim.
jęz. łac.
408
k. 387v.–388v.
Warszawa, 12 października
Król, na zalecenie rewizorów dotyczące miejsca, w którym droga publiczna wiedzie przez przeprawę, pozwala mieszkańcom Rygi wybudować tamże groblę i odgrodzić wody jezior od morza, tak by zaprzęgi
mieszkańców Rygi i kupcy wjeżdżali do miasta. Z tego powodu zaleca
mieszkańcom Rygi i szlachcie inflanckiej wykonywać naprawy, uważa za słuszne zachować przywileje i zwolnienia wszystkich poddanych
oraz upoważnia mieszkańców Rygi i szlachtę inflancką do utrzymania i odbudowy grobli palami, belkami, drewnem i kamieniami pod
warunkiem, że grobla będzie tylko do użytku publicznego, z zachowaniem praw udzielonych dobrom nowomłyńskim.
jęz. łac.
409
k. 388v.–390
Warszawa, 13 października
Król stwierdza, że Andrzej Zebrzydowski z Więcborka1, kasztelan
śremski, zeznał przed aktami kancelarii, iż aprobuje i potwierdza kon-
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trakt w pewnych sprawach zawarty dzisiaj w Warszawie przez niego
i Prokopa Sieniawskiego, podczaszego koronnego, oraz zapisuje go
na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 1500 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym
terminie w sądzie albo urzędzie grodzkim krakowskim lub poznańskim. Król poleca wpisać tę aprobatę do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W województwie kaliskim, powiecie nakielskim.

410
k. 390–391
Warszawa, 13 października
Król stwierdza, że Prokop Sieniawski, podczaszy koronny, starosta ratneński, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje Andrzejowi Zebrzydowskiemu, kasztelanowi śremskiemu, dług 1590 złotych na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, przyrzeka zapłacić go przed aktami grodzkimi nakielskimi 13 maja (feria quarta ante
festum Solemnia Pentecostae) pod wadium 1594 złotych. Pozwany stawi się
w sądzie albo urzędzie grodzkim krakowskim lub poznańskim.
jęz. łac.
411
k. 391–394
Warszawa, 13 października
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy króla Kazimierza z pieczęcią króla, wystawiony w Toruniu
1 sierpnia 1454, którym król, jako patron kościoła parafialnego w Kłobucku, nadaje kanonikom regularnym w Kłobucku tenże kościół wraz
z uposażeniem, rezygnuje z patronatu i nadaje im immunitet sądowy.
Świadkowie: Jan, arcybiskup gnieźnieński, Andrzej, biskup włocławski, Jan Łabuński, biskup elekt kamieniecki, Jan de Baisen, gubernator
ziem pruskich, Gabriel de Baisen, wojewoda pomorski, Piotr z Gaja,
wojewoda kaliski, Dziersław z Rytwian1, kasztelan rozpierski, Jan z Koniecpola, kanclerz Królestwa, Piotr ze Szczekocin2, podkanclerzy Kró-
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lestwa, Mikołaj Chrząstowski, wojski krakowski, Jan Bejzat, chorąży
krakowski, Mikołaj z Mokrska3, chorąży sandomierski, Jan Feliks, Jan
Amor z Tarnowa4, Jan z Melsztyna5 i liczni inni. Król poleca wpisać
i ingrosować ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Rytwiany — wieś w województwie sandomierskim, powiecie chęcińskim.
Szczekociny — miasto w województwie krakowskim, powiecie lelowskim.
3
Mokrsko — wieś w województwie krakowskim, powiecie ksiąskim.
4
Tarnów — miasto w województwie sandomierskim, powiecie pilzneńskim.
5
Zamek w województwie krakowskim, powiecie sądeckim.
2

412
k. 394–395
Warszawa, na sejmie, 14 października
Ponieważ Władysław, król Polski, ustanowił trzy targi roczne, czyli
jarmarki, w mieście Wielichów biskupstwa poznańskiego1, w powiecie kościańskim województwa poznańskiego, król Zygmunt, na prośbę
Łukasza Kościeleckiego, biskupa poznańskiego i kapituły poznańskiej,
ustanawia na nowo trzy jarmarki, jeden w poniedziałek po oktawie
Bożego Ciała, drugi 21 września (pro festo Sancti Matthei Apostoli et
Evangelisti), trzeci 1 listopada (pro festo Omnium Sanctorum).
jęz. łac.
1
Chodzi o dokument Władysława Jagiełły z 6 VII 1430 (Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IX,
wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Poznań 1990, nr 1237).

413
k. 395–395v.
Warszawa, na sejmie, 13 października
Król potwierdza Piotrowi Lemberkowi nadanie lenne, zniszczone podczas wojen moskiewskich i innych klęsk, które otrzymał jego ojciec od
Hesenkompa, mistrza krajowego w Inflantach1. Nadanie to obejmowało trzy rodziny i karczmę w powiecie rzeżyckim wraz z gruntami
do niej należącymi w mieście, na których siedzą dwaj Polacy osadzeni
przez byłego właściciela, Macieja Atelana.
jęz. łac.
1

Chodzi o Hermana von Bruggenei (Hasemkampa), mistrza krajowego w Inflantach w latach
1535–1549 (Chronologia, s. 444).
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414
[Warszawa, na sejmie, 13 października]
k. 395v.–396v.
Król stwierdza, że został mu okazany dokument króla Stefana z jego
podpisem i pieczęcią wielką koronną, wystawiony w Grodnie 4 lutego
1584, w którym król wyznacza Grzegorzowi Kuszałowskiemu, zasłużonemu podczas zdobywania zamku Połock, pensję roczną 40 złotych
z dochodów ekonomii malborskiej płatną na 11 listopada (pro festo
Sancti Martini Episcopi). Podaje się to do wiadomości Jana Dulskiego,
kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, któremu zleca się
wypłacanie tej pensji. Została też okazana aprobata króla Zygmunta
z 23 października 1588 w Grodnie. Król poleca wpisać te dokumenty
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
415
k. 397–397v.
[Warszawa, 13 października]
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla Stefana, wystawiony w Warszawie 5 grudnia 1582, w którym król
wyznacza Mikołajowi Gojskiemu, zasłużonemu pod Pskowem, pensję
roczną (jurgielt) 40 złotych ze starostwa latowickiego. Podaje się to do
wiadomości Jana Gniewosza, starosty latowickiego, któremu zleca się
wypłacanie tej pensji. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
416
k. 397v.–398
Warszawa, na sejmie, 14 października
Król pozwala Walentemu Świerczowi przejąć wójtostwo w mieście
królewskim Czersk z rąk Franciszka, obecnego posesora, z sumą na
nim zapisaną lub wyznaczoną przez komisarzy. Świercz otrzymuje
dożywocie.
jęz. łac.
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417
k. 398–399v.
Warszawa, 15 października
Król stwierdza, że Stanisław Golski, starosta barski, zeznał przed aktami kancelarii, iż przekazuje Janowi, synowi Piotra Karnkowskiego,
podkomorzego płockiego, i jego spadkobiercom, prawo do kwoty 2500
złotych. Podskarbi uznał, że ma ją wpłacić Jan Niechmiarowski, poborca czopowego za 1588 r. Potem została zasądzona w procesie wytoczonym Niechmiarowskiemu przez instygatora przed sądem deputackim
w Lublinie, następnie przed Trybunałem Lubelskim, który wydał dekret o banicji i konfiskacie dóbr. Daje Janowi Karnkowskiemu intromisję i prawo ich użytkowania, zabezpiecza jego prawa na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, na swych
dochodach osiągniętych z tytułu wspomnianej pensji od 30 listopada 1587 do 20 lutego 1588. Pozwany stawi się w pierwszym terminie
w sądzie lub urzędzie grodzkim warszawskim. Król poleca wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
418
k. 399v.–400
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król pozwala Elżbiecie Lanckorońskiej, wdowie po kasztelanie halickim i staroście skalskim, przekształcić jej wieś dziedziczną Dunajowice
w województwie podolskim w miasto o nazwie Dunajgród na prawie
magdeburskim. Uwalnia mieszkańców od wszelkiej jurysdykcji wojewódzkiej, kasztelańskiej, starościńskiej, sędziego, podsędka, burgrabiego i woźnego. Ustanawia dwa jarmarki, na 24 czerwca (pro die et festo Natalis Sancti Joannis Baptistae) i na 1 listopada (pro festo Omnium
Sanctorum), i targ tygodniowy w czwartek.
jęz. łac.
419
k. 401–401v.
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król uznaje Jana Rydzyńskiego de Wierzbno1, syna Stanisława Rydzyńskiego, za pełnoletniego i uwalnia go spod opieki Jana Rozdrażewskie-
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go, kasztelana poznańskiego, Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty śremskiego, i Łukasza Rydzyńskiego.
Wszelkie zapisy i inne czynności prawne może czynić za wiedzą i zgodą Jana Rozdrażewskiego, kasztelana poznańskiego, oraz Łukasza, Andrzeja i Wojciecha Rydzyńskich, krewnych po mieczu1.
jęz. łac.
1

Rydzyńscy pieczętowali się herbem Wierzbno, pochodzącym ze Śląska, którego nazwa jest pochodzenia topograficznego.

420
k. 401v.–402
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król, na skutek ugody, czyli transakcji, kapituły metropolitalnej lwowskiej z burmistrzem i rajcami miasta Lwów, dotyczącej prezenty do
kanonii w kapitule metropolitalnej osoby, która jest doktorem teologii lub prawa kanonicznego (za zgodą rektora szkoły kapitulnej), i na
prośbę arcybiskupa lwowskiego, Jana Dymitra Solikowskiego, zgadza
się, by każdy, kto otrzyma prezentę na kanonię, na mocy tej umowy
został wprowadzony na kanonię.
jęz. łac.
421
k. 402v.
[Warszawa, 15 października]
Król aprobuje sprzedaż zrujnowanego domu w mieście królewskim
Parnawa, który Baltazar Wysocki posiadał po śmierci Eberharda Dulicera, Janowi Matsfeldowi, rajcy parnawskiemu.
jęz. łac.
422
k. 403–403v.
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król zatwierdza Jana Farensbacha i jego żonę Agnieszkę Szwartz w posiadaniu pewnych dóbr w powiecie helmeckim w Inflantach, które miał
prawem lennym ojciec jego żony Tomasz Szwartz, a jego zięć posiadał
prawem lennym od króla Stefana za zasługi w wojnach moskiewskich
i tatarskich, oraz trzech haków ziemi, których posiadanie po śmierci
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króla Stefana akceptował Stanisław Pękosławski, komisarz w Inflantach. Małżonkowie otrzymują możliwość cesji swych praw.
jęz. łac.
423
k. 403v.–404
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król potwierdza prawa Tomasza Sudendorfa do ośmiu rodzin, a mianowicie: Henryka Stempa, Jana Stempa, Jana Pippera, Bernarda Himgala,
Tomasza Kasna, Hansa Linego w powiecie zygwulskim, Soldowa w powiecie kremońskim i Wilkezurgensa w powiecie nowomłyńskim, oraz
dokumenty kupna zatwierdzone przez mistrzów krajowych w Inflantach, z prawem sprzedaży lub alienacji w inny sposób wyspy wsi Ronszal.
jęz. łac.
424
k. 404–405
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król zatwierdza Tomasza Franka, zasłużonego w wojnach inflan–
ckich, w posiadaniu lennym wsi Leinwenkul i dwóch haków ziemi
w powiecie helmeckim w Inflantach, które jego ojciec otrzymał w lenno od króla Zygmunta Augusta.
jęz. łac.
425
k. 405–406
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król potwierdza prawa Ambrożego Pritcza na dobrach w powiecie
lucyńskim w Inflantach, które od osiemnastu lat posiada jako lenno
za zasługi swego ojca Joachima i swoje dla króla Stefana w wojnach
moskiewskich, oraz na ich drugiej części, którą jego ojciec posiadał
od 1563 r., po śmierci swego brata rodzonego Frelicza, z łaski króla
Zygmunta Augusta, i na innych, które za konsensem króla Zygmunta
Augusta scedował jego ojcu w 1566 r. Jan Lichtenfuss, oraz intromisję
do tych dóbr uczynioną w 1582 r. przez rewizorów w Inflantach z mandatu króla Stefana.
jęz. łac.
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426
k. 406–406v.
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król pozwala Krystynowi Rymermanowi i jego żonie Katarzynie,
mieszczanom ryskim, na przeniesienie na rzecz kogokolwiek ich
wspólnego prawa dożywotniego (in solidum) do wyspy na rzece Dimaw w starostwie Lennonarten1 w okolicy dóbr i dworu Alenonstersus.
jęz. łac.
1

Być może chodzi o starostwo Lennewerden, które występowało zawsze łącznie z kokenhauskim,
i o rzekę Dźwinę.

427
k. 406v.–407
[Warszawa, 15 października]
Król pozwala Walterowi Ebertowi na sprzedaż haka ziemi w powiecie
laudańskim w Inflantach, który dostał prawem lennym od króla Stefana, komukolwiek, kto będzie go użytkował prawem lennym z obowiązkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
428
k. 407–407v.
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król pozwala Ottonowi Kanniusowi, sekretarzowi miasta królewskiego Ryga, zasłużonemu dla króla Stefana, na cesję pago Murikas w powiecie trejdeńskim w Inflantach, zawierającego dziewięć haków ziemi,
na rzecz kogokolwiek.
jęz. łac.
429
k. 407v.
[Warszawa, 15 października]
Król pozwala Ottonowi Kanniusowi, sekretarzowi miasta królewskiego Ryga, zasłużonemu dla króla Stefana, na sprzedaż pewnego pola na
przedmieściu Rygi, rozciągającego się pod zamkiem.
jęz. łac.
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430
k. 408
[Warszawa, 15 października]
Król pozwala Goswinowi Hoffchlegierowi na cesję pięciu haków ziemi
w powiecie kokenhauskim na rzecz Krzysztofa Treidaina.
jęz. łac.
431
k. 408v.–409
[Warszawa, 15 października]
Król zachowuje Stanisława Waisza, zasłużonego w wojnach moskiewskich, w posiadaniu połowy haków ziemi z dóbr zmarłego Joachima
Naba, dwóch haków, Kleis i Fric, w powiecie kircholmskim, które posiadał z łaski króla Stefana, oraz trzech haków, które użytkował po śmierci
Arenkta Sterna w powiatach marienhauskim i swanenburskim, a które
Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki, starosta marienhauski, przekazał
zmarłemu Janowi Eawaltowi, o ile były to dobra szlacheckie przypadłe
zamkowi marienhauskiemu jako kaduki.
jęz. łac.
432
k. 409–410
Warszawa, na sejmie, 15 października
Król pozwala Reginie Psarskiej, wdowie po Sewerynie Psarskim, na
cesję młyna na potoku Swendrow przy wsi Nędzerzewo, należącej do
zamku kaliskiego, na rzecz syna, Jana Psarskiego, który otrzymuje dożywocie, z zachowaniem praw starosty generalnego wielkopolskiego,
czyli grodowego kaliskiego.
jęz. łac.
433
k. 410–411
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król, ponieważ burmistrz, rajcy, ławnicy i cała społeczność miasta królewskiego Oborniki po wylewie rzeki Warty naprawili mosty na użytek mieszkańców województw poznańskiego i kaliskiego, na prośbę
posłów poznańskich i kaliskich nadaje miastu prawo użytkowania do
końca jego życia wsi Dąbrówka, która powróciła do jego dyspozycji. Po
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śmierci króla jego następcy będą mogli wykupić wieś za kwotę zapisaną na niej podczas rewizji listów1.
jęz. łac.
1

Leżała w województwie i powiecie poznańskim; 20 V 1591 pozwolił Pawłowi Koszutskiemu, swemu sekretarzowi, wykupić tę wieś z rąk mieszczan obornickich (Sumariusz V, nr 198). Widocznie
do wykupu nie doszło; zapis w tzw. Rewizji listów: AGAD, tzw. Metryka Litewska IV B 8, s. 468.

434
k. 411–411v.
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król stwierdza, że Jan Szczalapski, z polecenia Marcina z Berzewicz,
starosty starogardzkiego i osieckiego, zeznał przed aktami kancealarii,
iż na poprzednich sejmach Marcin Berzewiczy osobiście, a na obecnym on jako jego mandatariusz, protestowali w sprawie otaksowania
zamku osieckiego przez rewizorów, działających na mocy dekretu króla Stefana, i przez rewizorów wyznaczonych na sejmie przez obecnego króla. Gotów jest dochodzić prawa od strony przeciwnej, to znaczy
od spadkobierców i synów zmarłego Adama Walewskiego, kasztelana
elbląskiego, którym na mocy sentencji rewizorów sąd królewski przyznał kwotę. Jednak ponieważ wspomniani spadkobiercy, otrzymawszy
kwotę od Marcina Berzewiczego, wcale nie zamknęli sprawy i żądają
sprawiedliwości, protestuje przeciw ich usiłowaniom1. Król nakazuje
wpisać ten protest do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. Sumariusz V, nr 47.

435
k. 411v.–412v.
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król pozwala Wojciechowi Rakowskiemu, łożniczemu królewskiemu,
staroście rabsztyńskiemu1, na cesję wsi królewskich Korzeń i Muchnowo w powiecie gostynińskim z wójtostwami, czyli sołectwami, na rzecz
Hieronima Gostomskiego z Leżenic, kasztelana nakielskiego, starosty
wałeckiego, i jego żony Urszuli Sieniawskiej, którzy otrzymują doży-
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wocie wspólne (in solidum). Z tytułu dożywocia upada czwarta część
kwoty zapisanej na tych dobrach.
jęz. łac.
1

Pomyłka pisarza — Rakowski nigdy nie był starostą rabsztyńskim.

436
k. 412v.–413
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król pozwala Stanisławowi Skarszyńskiemu na cesję dóbr Zwartoch
w powiecie pebalskim na rzecz Bazylego Drobisza, zasłużonego dla
Rzeczypospolitej za króla Stefana w wojnach moskiewskich, i jego
żony Elżbiety Raciborzyńskiej, którzy otrzymują dożywocie in solidum
pod warunkiem służby wojskowej według ordynacji inflanckiej1.
jęz. łac.
1

Zob. przyp. do nr 332.

437
k. 413–414
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król stwierdza, że Florian Gomoliński, podkomorzy sieradzki, Jan Rudnicki, chorąży sieradzki, i Bartłomiej Buczyński, wojski sieradzki, rewizorzy
wyznaczeni przez króla w celu ustanowienia cła we wsiach dziedzicznych
Jana Biskupskiego, Dzierlin i Mała Charłupia w województwie i powiecie
sieradzkim, podczas obecnego sejmu wnieśli pismo przez nich podpisane
i opieczętowane, w którym stwierdzają, iż na gruncie tych wsi, na drodze publicznej do Warty, Kalisza, Torunia i Wrocławia prowadzącej przez
pola starej sadzawki charłupskiej na rzeczce Kliczkowskiej, ze względu na
ciężary naprawy było pobierane cło polowe (theloneum aggerale) w wysokości trzech denarów od konia i wołu, co zostało dowiedzione autentycznymi świadectwami. Później Biskupski z powodu wylewów przeniósł
przejazd z gruntów Małej Charłupi na grunty Dzierlina i poniósł koszty,
co stwierdzili rewizorzy. Król, wsparty przez senatorów i posłów, aprobuje i potwierdza decyzje rewizorów oraz pozwala, by Jan Biskupski i jego
spadkobiercy pobierali cło od kupców (z wyjątkiem szlachty i duchowieństwa) przejeżdżających przez jego grunt od każdego konia, wołu i krowy.
jęz. łac.
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438
k. 414–414v.
[Warszawa, 16 października]
Król zachowuje Marcina Pueckiego w lennym posiadaniu półtora haka
ziemi w pago Pueta w powiecie [...], które posiadał prawem lennym
z konsensem króla Stefana i za zgodą zmarłego Marcina Kazanowskiego, starosty felińskiego1.
jęz. łac.
1

Marcin Kazanowski zmarł w 1587 r. (U IX, nr 1966).

439
k. 415–417v.
Warszawa, na sejmie, 17 października
Król stwierdza, że Stanisław Sędziwój Czarnkowski, stryj, i Adam Sędziwój Czarnkowski, bratanek, starosta pyzdrski i dworzanin, przedstawili dwa dokumenty papierowe zmarłej Zofii, księżnej Brunszwiku
i Luneburga, Infantki Polskiej, ciotki króla, z jej pieczęcią i podpisem.
W pierwszym dokumencie, wystawionym 24 kwietnia 1575 w zamku Sesoningen, księżna oznajmia, iż z daru poślubnego, uczynionego
przez jej zmarłego męża Henryka Młodszego, księcia Brunszwiku i Luneburga1, którym może ona dowolnie dysponować i przekazać go dowolnej osobie, darowuje Stanisławowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu,
referendarzowi koronnemu, za zasługi jej wyświadczone, 8000 złotych
węgierskich. W drugim dokumencie, wystawionym 24 kwietnia 1575
w zamku Sesoningen, oznajmia, że z daru poślubnego, uczynionego
przez jej męża, daje zasłużonemu dla niej Wojciechowi Sędziwojowi
Czarnkowskiemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu i pyzdrskiemu, oraz jego synowi, Adamowi Sędziwojowi, koadiutorowi komandora poznańskiego2, 2000 złotych węgierskich3. Prosili o potwierdzenie tych dokumentów. Król je aprobuje i potwierdza.
jęz. łac.
1

Henryk Młodszy, książę Brunszwiku i Luneburga, zmarł 11 VI 1568.
Chodzi o urząd komandora Zakonu Maltańskiego w Polsce.
3
Bliżej o specjalnych legatach dla braci Czarnkowskich: Pirożyński, s. 59.
2
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440
k. 418–418v.
[Warszawa, 17 października]
Król pozwala Andrzejowi Baranowskiemu z Marcinkowa i jego żonie
Dorocie Fredrównie, którzy mają prawo wspólne na wsi królewskiej
Kleszczowa1 po śmierci Jadwigi Myszkowskiej, wdowy po Stanisławie
Myszkowskim, wojewodzie krakowskim2, przejąć wieś, a także wójtostwo, czyli sołectwo, w niej z rąk jej spadkobierców, których imiona
i nazwiska król chce poznać. Baranowscy otrzymują dożywocie.
jęz. łac.
1
2

Zob. dok. nr 305.
Zob. dok. nr 155, przyp. 1.

441
k. 419–420v.
Warszawa, na sejmie, 16 października
Król stwierdza, że została mu przedstawiona prośba Eliasza Mengerschusena, burmistrza Dorpatu, miasta uwolnionego przez króla Stefana z mocy Wielkiego Księcia Moskiewskiego, i Salomona Unbereia,
sekretarza miasta, wsparta przez Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, starostę dorpackiego, bełskiego, malborskiego, knyszyńskiego, międzyrzeckiego, grodeckiego i jaworowskiego, oraz przez posłów trzech największych miast Inflant: Rygi, Rewla
i Dorpatu. Prośba ich dotyczy przywrócenia miastu prawa składu, tak
by wszyscy kupcy, którzy sprzedają towar poza Dorpatem, w Pskowie
lub w innej części państwa moskiewskiego, albo handlują w Dorpacie
z Moskwą, a także poddani moskiewscy, jeśli uprawiają handel w Rydze lub w pozostałych częściach Inflant, byli zobowiązani zatrzymać się
w Dorpacie. Król ustanawia prawo składu w Dorpacie i postanawia, że
połowa tego, co zostanie skonfiskowane kupcom postępującym wbrew
prawu, ma przypaść skarbowi litewskiemu, a druga połowa staroście
dorpackiemu i miastu Dorpat. Król wyłącza z podlegania temu prawu
kupców, którzy udają się z posłami królewskimi do Moskwy, a także
kupców z miast Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant1.
jęz. łac.
1

Dogiel I, s. 340–341.
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442
Warszawa, na sejmie, 17 października
k. 420v.–421v.
Król, na wniosek rewizorów królewskich, z powodu budowy i reperacji
mostów na drodze publicznej Palikiowskiej ze Lwowa i innych miast
województw ruskiego, podolskiego i wołyńskiego, przez rzekę Wisłok
przy wsi Trzebowisko i przez rzekę Czarna obok wsi Zaczernie1, przy
drodze publicznej z Jaślisk przez Duklę, Krosno, Rzeszów do Lublina,
a stamtąd do całej Litwy i Podlasia oraz do Sandomierza, ustanawia
cło, czyli myto (vectigal) w dobrach Anny Pileckiej, żony Krzysztofa
Kostki, starosty kościerzyńskiego, w ziemi przemyskiej, pod warunkiem naprawiania mostów i grobli. Wysokość cła: od jednego wozu
kupieckiego i czterech koni półtora grosza, od każdego konia jeden
szeląg, od każdego wołu jeden szeląg, od mniejszego bydła i świń po
jednym denarze.
jęz. łac.
1

Trzebowisko i Zaczernie — wsie w ziemi i powiecie przemyskim.

443
k. 421v.–423
Warszawa, na sejmie, 17 października
Król potwierdza Hermanowi Wrangelowi, zasłużonemu w wojnach
moskiewskich za króla Stefana i walkach z najazdami tatarskimi
na Podolu, również w wojnie wypowiedzianej przez Turcję, a także w Inflantach w oddziale Jerzego Farensbacha, hetmana szlachty
inflanckiej, dziedzica karkuskiego, starosty tauruskiego, rujeńskiego,
prawo własności dziedzicznej dóbr w powiecie dorpackim: Elstseven,
Redewer, Schulzland, Almigerwe, Hogenorin, młyna we wsi Kiers
i pagus Igawer, karczmy Kargema. Czyni to na podstawie dokumentu zmarłego Jana, biskupa dorpackiego, na rzecz Henryka Taubego
i Jana Wrangela, a także dokumentu Hermana Taubego wystawionego w Dorpacie 5 października (die lune post festum s. Michaelis) 1534
i 2 lipca (die Visitationis BMV) tegoż roku.
jęz. łac.
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444
k. 423–423v.
Warszawa, na sejmie, w październiku
Król, ponieważ — według relacji doradców i według dokumentów
— poddani kapituły wileńskiej z terytorium kamienieckiego w województwie kijowskim nie zapłacili poboru za trzy lata, 1588, 1589
i 1591, jak świadczą owi podani, z powodu szkód wyrządzonych przez
Kozaków kwarcianych, kwituje ich z poboru za jeden rok i uznaje ich
za zwolnionych z pozostałych.
jęz. łac.
445
k. 424–424v.
Warszawa, 18 października
Król, za wiedzą Stanisława Ruszkowskiego, starosty iberpolskiego, daje
Jerzemu Sucharzewskiemu dożywocie na mojzie Brinka w powiecie
iberpolskim, przypadłej królowi jako kaduk, nienależącej do starostwa
iberpolskiego, pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
446
k. 424v.–425v.
Warszawa, na sejmie, 18 października
Król, na podstawie świadectwa sejmiku pruskiego wystawionego
w Malborku 9 maja 1591 i dokumentu króla Kazimierza z 1485 r.,
stwierdza, że wieś Połchaw w województwie pomorskim, powiecie
puckim, była przed wiekami własnością dziedziczną przodków Reinholda Krokowa i jego żony Barbary Wejherówny (Waierowny), Joachima Chudzimińskiego i Wawrzyńca Miąski (Mionska), i potwierdza im
prawo własności dziedzicznej.
jęz. łac
447
k. 425v–426
[Warszawa, na sejmie, 18 października]
Król nadaje Adolfowi Anrepowi prawem lennym cztery haki ziemi
z czterema kmieciami w Inflantach w powiecie helmeckim, mianowi-
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cie dwa haki we wsi Morferkul z dwoma kmieciami, Kache i Repem,
i dwa haki w tymże powiecie z dwoma kmieciami, Kiesem i Solandtem, które podczas wojny moskiewskiej otrzymał od mistrza krajowego w Inflantach Plettemberga1.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 369, przyp 2.

448
k. 426v.–427
Warszawa, na sejmie, 18 października
Ponieważ swawole kozackie spowodowały niebezpieczeństwo dla kraju,
zniszczenia w województwach ruskim i podolskim, oraz były przyczyną konfliktu z Turcją, podczas poprzedniego sejmu walnego przyjęto na
służbę tysiąc Kozaków rejestrowych, którzy z braku pieniędzy zaczęli się
buntować, król zwrócił się do Mikołaja Herburta z Fulsztyna, kasztelana
przemyskiego, starosty lwowskiego, i do rady miasta Lwów, aby na zapłacenie żołdu Kozaków dali Jakubowi Pretwiczowi, staroście trembowelskiemu, 16 600 złotych pieniędzy kwarcianych. Podczas obecnego sejmu
Pretwicz rozliczył się z tych pieniędzy, z czego król go kwituje.
jęz. pol.
449
k. 427–427v.
Warszawa, na sejmie, 18 października
Król stwierdza, że Konstanty książę Ostrogski, wojewoda kijowski, marszałek ziemi wołyńskiej, starosta włodzimierski, protestuje, oświadczając, iż
podczas wszystkich poprzednich sejmów informował króla i Rzeczpospolitą, że Kozacy kilkakrotnie napadli na Kijów i zamek w tym mieście, a także
na zamek w Białej Cerkwi, oraz zabrali działa i broń palną. Poprawa stanu
rzeczy wymaga wielkiego kosztu, a dochody zamkowe wystarczają ledwo
na utrzymanie urzędu grodzkiego i wojewoda nie jest w stanie im sprostać.
Prosi króla i Rzeczpospolitą, by miasto opatrzyli i obwarowali, tak by, w razie
czego, nie był on uznany za winnego. Relacja Jana Tarnowskiego1.
jęz. pol.
1

Edycja: AJZR, cz. III, t. I, s. 36–37; napady Kozaków to ich powstanie pod wodzą Kosińskiego,
który atakował wyłącznie dobra Ostrogskich, co spowodowało że sejm uznał to za wojnę prywatną.
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450
k. 428–429v.
Warszawa, na sejmie, 18 października
Król stwierdza, że podczas obecnego sejmu Stanisław Morski, poborca województwa krakowskiego, rozliczył się przed wyznaczonymi do
tego deputatami z poborów uchwalonych w 1591 r., a także z czopowego, składnego winnego i czwartego grosza, o czym świadczy kwit
z pieczęciami podskarbiego koronnego i niektórych deputatów. Z tych
pieniędzy pozostała Stanisławowi Morskiemu, poborcy województwa
krakowskiego, kwota 27 720 złotych, 1 grosza i 16 szelągów, na podstawie uchwały poprzedniego sejmu przeznaczona na zapłatę żołnierzom
i miała być oddana do skarbu. Według tej uchwały wszystkie pobory
miały być przeznaczone na ten cel, ale na skutek zarazy w niektórych
województwach pobory nie zostały zapłacone. Dlatego król posłał do
wojska komisarzy z pieniędzmi otrzymanymi od osób ze szlachty i kupiectwa. Z tego powodu z kwoty, która została z poborów, król — za
zgodą Panów Rad oraz posłów ziemskich i deputatów — przeznacza
dla kupców gdańskich, Melchiora Reiznera, Joachima Rundzego, Michała Hartmana, Balcera Franka, 21 180 złotych i 5 groszy za ich sukna, Hiacyntowi Młodziejowskiemu, podskarbiemu nadwornemu, za
zapłacenie długu wobec Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego —
4193 złote, Janowi Potockiemu, staroście kamienieckiemu, pisarzowi
polnemu — 2000 złotych, resztę kwoty (40 złotych i 6 groszy) Spytkowi
Jordanowi, stolnikowi i szafarzowi województwa krakowskiego. Podczas sejmu Morski wypłacił należności kupcom gdańskim, Hiacyntowi
Młodziejowskiemu i Janowi Potockiemu, który przekazał swe prawo
Jakubowi Zawadzkiemu, pisarzowi skarbu koronnego, co pokwitowali.
Wobec tego król kwituje Morskiego.
jęz. pol.
451
k. 429v.–430
Warszawa, 19 października
Król stwierdza, że Adam Górski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował Wawrzyńcowi Hromyce Podwojewódzkiemu grunty1, które powróciły do dyspozycji króla i jako kaduk zostały
darowane Adamowi Górskiemu, zwane Kurenia i Leon, i inny grunt
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pod miastem Felin, który posiadał Karth Lebar, kuchmistrz zmarłego
mistrza krajowego w Inflantach, i hak ziemi z obu stron rzeki wypływającej z jeziora Karla, ciągnący się począwszy od młyna murowanego
aż do jeziora pod zamkiem felińskim z opustoszałym młynem, którego
ślady dotąd istnieją. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W dok. nr 127 występuje jako Chromik Podwojewódzki.

452
k. 430–430v.
[Warszawa, 19 października]
Król aprobuje i potwierdza cesję Adama Górskiego, sekretarza królewskiego, dóbr w powiecie felińskm otrzymanych od króla jako kaduk,
a mianowicie gruntu Kurenia i Leon pod zamkiem felińskim, które
posiadał Karth Lebar, kuchmistrz zmarłego mistrza krajowego w Inflantach, jednego haka kontorowskiego na obu brzegach rzeki wypływającej z jeziora zwanego Karla, począwszy od młyna murowanego aż
do jeziora zamku felińskiego razem z opustoszałym młynem, którego
ślady dotąd istnieją, na rzecz Wawrzyńca Hromyki Podwojewódzkiego, zasłużonego dla króla Stefana i dla niego samego.
jęz. łac.
453
k. 431–431v.
Warszawa, 19 października
Król stwierdza, że Wawrzyniec Hromyka Podwojewódzki zeznał przed
aktami kancelarii, iż dług w wysokości 200 złotych wobec Adama
Górskiego, sekretarza królewskiego, zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje
się go zapłacić do 2 lutego 1593 (pro die et festo Purificationis BMV in
anno proxime venturo) pod wadium 200 złotych. Wezwany stawi się
w pierwszym terminie przed sądem zadwornym. Król poleca wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego.
jęz. łac.
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454
Warszawa, na sejmie, 19 października
k. 431v.–432v.
Król pozwala Mikołajowi Wolskiemu z Podhajec, miecznikowi koronnemu i staroście krzepickiemu, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, przejąć starostwo rabsztyńskie, które powróciło do dyspozycji królewskiej, z wsiami, przyległościami i sumą na nim zapisaną,
po śmierci Seweryna Bonera z Balic, kasztelana krakowskiego1, z rąk
obecnych posesorów. Wolski otrzymuje dożywocie, z racji którego
upada czwarta część sumy zapisanej na starostwie2.
jęz. łac.
1

Seweryn Boner zmarł 5 IV 1592 (U IV/2, nr 118).
Regest z oryginału w: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,
cz. II: Dokumenty z lat 1506–1828, wyd. J. Tomaszewicz, Kraków 1991, nr 1124.

2

455
k. 432v.–433v.
[Warszawa, 19 października]
Król stwierdza, że Mikołaj Wolski z Podhajec, miecznik koronny i starosta krzepicki, ceduje tenutę Babimost w województwie poznańskim,
z wsiami do niej należącymi i sumą na niej zapisaną, Wojciechowi Rakowskiemu, łożniczemu królewskiemu, otrzymującemu dożywocie,
z racji którego upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
456
k. 433v.–434
Warszawa, na sejmie, 19 października
Król daje Marcinowi Święcickiemu i jego żonie Barbarze z Olęcina dożywocie wspólne (in solidum) na trzech hakach ziemi, w tym jednym
opustoszałym i zwanym Kapsligow, w powiecie parnawskim, pozostających w jego ręku z tytułu kaduka.
jęz. łac.
457
k. 434–434v.
Warszawa, na sejmie, 19 października
Król stwierdza, że Jan Zamoyski, kanclerz i hetman koronny, z tytu-
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łu swego urzędu podczas tego sejmu przypomniał, wobec senatorów
i posłów, o zaradzeniu niebezpieczeństwu ze strony Tatarów lub innych nieprzyjaciół. W przypadku takiego ataku on nie będzie mógł mu
zapobiec z powodu niezaopatrzenia go w odpowiednie środki. Relacja
jak wyżej.
jęz. pol.
458
k. 434v.–435
Warszawa, 19 października
Król zachowuje Harasima Kłopotowskiego, zasłużonego w obronie
granic, w dożywotnim posiadaniu pagum Przyłucze, leżącego między wsiami Wozniaczyn i Jowcze w powiecie bracławskim, które zostały mu powierzone przez poprzedników króla z warunkiem służby
w zamku królewskim chmielnickim.
jęz. łac.
459
k. 435–436
Warszawa, 19 października
Król, ze względu na zły stan dochodów z sołectw i młynów w ekonomii samborskiej oraz w starostwach ozimińskim i medynickim,
pozwala Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, wojewodzie sandomierskiemu i ekonomowi samborskiemu, przejąć w dożywotnie
posiadanie wszelkie sołectwa czy wójtostwa, które są w dożywociach,
wraz z młynami i sumami na nich zapisanymi lub otaksowanymi
przez komisarzy.
jęz. łac.
460
k. 436–436v.
Warszawa, 20 października
Król przyznaje Pawłowi Raczce, wojskiemu drohickiemu, który ma
dożywocie na wsi Mierzwica w starostwie mielnickim, udzielone mu
przez króla Stefana, dożywocie in solidum z jego żoną Zofią Branicką
pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
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461
Warszawa, 20 października
k. 436v.–437v.
Król stwierdza, że Stanisław Gniewek, podstarości oświęcimski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż potwierdza zeznanie na piśmie wystawione
w Krakowie 24 lipca 1592 przez Jerzego Radziwiłła, kardynała, administratora biskupstwa krakowskiego, księcia na Ołyce i Nieświeżu, dotyczące dzierżawy klucza Lipowiec należącego do biskupstwa krakowskiego1, z jego podpisem i pieczęcią. Wobec biskupa zobowiązuje się
na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, że dotrzyma warunków tak w części, jak i w całości
pod wadium 1800 złotych. Pozwany stawi się przed sądem grodzkim
krakowskim w pierwszym terminie. Król poleca wpisać to zeznanie
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. Sumariusz V, nr 367.

462
k. 438–438v.
Warszawa, 20 października
Król pozwala Mikołajowi Pośpiechowi, mieszczaninowi jaworowskiemu, na cesję prawa, otrzymanego od króla Zygmunta Augusta, do
trzech kwart ziemi na Zaliczu zwanych Abramowskie wraz z ogrodami
do nich należącymi i do stawku Islitkowskiego na rzece Batalin poniżej
stawu Łasin oraz do domu z browarem w mieście Jaworów naprzeciwko szpitala i przy drodze krakowskiej do Lwowa, na rzecz syna, Tobiasza Pośpiecha, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
463
k. 438v.–442
Warszawa, 21 października
Król stwierdza, że Mikołaj Wolski, dworzanin–trukczaszy (dapifer
noster), i Henryk ab Ungern z Inflant zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają kontrakt zawarty przez nich dziś w Warsza-
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wie za pośrednictwem Jana Szorca, podkomorzego malborskiego
i starosty kiszewskiego, Jana Wilskiego, podkomorzego czerskiego,
i Stanisława Wojsławskiego, przez nich podpisany i opieczętowany,
dotyczący sporu między Wolskim i ab Ungernem, współposesorami dworu Gede mojza1, czyli Fistel, w Inflantach oraz dóbr do
niego należących. Spór powstał przed laty, gdy Wolski otrzymał te
dobra za służbę na dworze, a Henryk ab Ungern jako współdziedzic
się temu sprzeciwił. Dzięki pośrednictwu spór został rozstrzygnięty w ten sposób: 1) krzywda, która dotyczyła zmarłego Krzysztofa
ab Ungern, została uczyniona z powodu nieporozumienia, 2) wszelkie procesy zostają umorzone, a Henryk ab Ungern zapłaci Wolskiemu 4500 złotych w gotówce lub w dobrach do 14 grudnia 1592
w Rydze, w obecności starosty ryskiego lub jego pełnomocnika,
3) Wolski, za zgodą swej żony Anny Pęskiej, przed sądem grodzkim
w Rydze przekaże Henrykowi ab Ungern posiadanie dworu Gede
Mojza i dworu Lemilven ze wszystkimi dobrami, młynami, karczmami, budynkami. Henryk ab Ungern zobowiązuje się, po przejęciu realnej posesji tych dóbr, że wszelkie zboża, które teraz nie są
zżęte przez kmieci, przekaże Wolskiemu w Rydze lub Kokenhausen
wraz ze sprzętami w ciągu ośmiu tygodni, 4) Ungern przyrzeka pozostawić Wolskiemu prawo mieszkania przez siedem tygodni w domach i budynkach, w których przebywa z rodziną i służbą, pod
warunkiem, że Ungern otrzyma trzech kmieci, którzy zaopatrują
w drzewo i inne domowe potrzeby. Po ośmiu tygodniach Wolski
wyjedzie do Kokenhausen i otrzyma od Ungerna drewno potrzebne do dworu w Kokenhausen, 5) Wolski przyrzeka, że gdy otrzyma
od Ungerna kwotę 4500 złotych, przekaże mu przywileje tak króla
Stefana, jak i obecnego króla dotyczące tych dóbr, 6) Wolski zobowiązuje się, że zboża i obiecanych trzech kmieci nie zabierze przed
upływem ośmiu tygodni, wszystko to pod wadium 4500 złotych.
Król poleca wpisać ten kontrakt do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Być może identyczny z Geden Mojza z dok. nr 329.
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464
k. 442–442v.
Warszawa, 21 października
Król pozwala Marcinowi Skrzetuskiemu, sekretarzowi królewskiemu,
podstarościemu międzyrzeckiemu, na przejęcie sołectwa we wsi królewskiej Nietoperek w starostwie międzyrzeckim, z kwotą zapisaną
tym sołectwie, z rąk spadkobierców zmarłego Piotra Jakusza. Skrzetuski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
465
k. 443–443v.
Warszawa, 21 października
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, łożniczy królewski i starosta
rabsztyński, zeznał przed aktami kancelarii, iż na podstawie konsensu
udzielonego mu przez króla1 po otrzymaniu kwoty, która mu się należała na wsiach Korzeń i Muchnowo, scedował te wsie Hieronimowi
Gostomskiemu z Leżenic, kasztelanowi nakielskiemu i staroście wałeckiemu, i Urszuli Sieniawskiej, jego żonie, i dał im intromisję. Król
poleca wpisać zeznanie to akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 435 i uwagę w przyp. nr 1.

466
k. 443v.–444
[Warszawa, 21 października]
Król stwierdza, że Hieronim Gostomski z Leżenic, kasztelan nakielski, starosta wałecki, zeznał przed aktami kancelarii, iż na podstawie
konsensu otrzymanego od króla1 scedował wieś Wiesiołkę oraz kwotę,
która przypadała na tę wieś z kwoty zapisanej na starostwie wałeckim,
Stanisławowi Przecławskiemu, swemu słudze, i dał mu realną intromisję. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 202.
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467
k. 444v.–445
Warszawa, 22 października
Król pozwala Wacławowi Podoreckiemu, dziedzicowi Kopyłowa1, scedować wójtostwo w mieście królewskim Horodło wraz z sumą na nim zapisaną synowi Świętosławowi Podoreckiemu, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

W województwie bełskim, powiecie horodelskim.

468
k. 445–446v.
Warszawa, 24 października
Król stwierdza, że Jan Feliks Herburt z Fulsztyna, tenutariusz mościcki
i wiszneński, zeznał przed aktami kancelarii, iż aktem wystawionym
w Warszawie 20 października 1592, podpisanym i opieczętowanym
przez niego, a także przez Piotra Tylickiego, sekretarza wielkiego i referendarza koronnego, Katarzynę Drohojowską, kasztelanową sanocką,
jego matkę, i Pawła Orzechowskiego, podkomorzego bełskiego, przyjął pewne zobowiązanie wobec Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, starosty bełskiego, knyszyńskiego, dorpackiego, malborskiego, na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych pod wadium 20 000 złotych. Pozwany przed jakikolwiek sąd ziemski lub grodzki albo urząd grodzki w Królestwie zapłaci
wadium w pierwszym terminie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
469
k. 446v.–447
Warszawa, 24 października
Król legitymuje Stanisława, potocznie zwanego Russą, pochodzącego
z nieprawego łoża, i nadaje mu prawa przysługujące osobom pochodzącym ze związku legalnego tak w mieście Wysoka1, jak i gdzie indziej, pod karą 1000 grzywien w razie ich nieuznawania.
jęz. łac.
1

W województwie kaliskim, powiecie nakielskim.
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470
k. 447v.–448
Warszawa, 24 października
Król zachowuje Macieja Taszyckiego, którego ojciec za swe zasługi wojskowe otrzymał od króla Stefana prawo cesji wsi królewskich Przysieki,
Przysieczki, Siedliska i Pusta Wola na rzecz syna Mikołaja1 i to uczynił,
w dożywotnim posiadaniu tych wsi pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Wsie te leżały w województwie krakowskim, powiecie bieckim; konsens króla Stefana z 14 I 1583
— MK 123, k. 275v.–276v.

471
k. 448–448v.
Warszawa, 26 października
Król, na podstawie relacji i inwentarza Stanisława Makowieckiego, pisarza skarbu nadwornego, postanawia, że z tenuty Medynice, która po
śmierci Piotra Słostowskiego została przyłączona do ekonomii samborskiej1, ekonom samborski powinien, pomijając kwartę, wnosić do skarbu
nadwornego 4000 złotych rocznie na 1 stycznia (pro festo Circumcisionis
Domini), począwszy od tego święta w 1593 r., z tym że jedną połowę na
24 czerwca (pro festo s. Joannis Baptistae), a drugą na 1 stycznia.
jęz. łac.
1

Zob. nr 331.

472
k. 448v.–449
Warszawa, 26 października
Król pozwala Janowi Walewskiemu na cesję wójtostwa w mieście królewskim Suraż1 na rzecz Marcina Zdrzoda, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

W województwie podlaskim, powiecie bielskim; zob. dok. nr 315.

473
k. 449–450
Warszawa, 27 października
Król stwierdza, że Mikołaj Wolski, miecznik koronny i starosta krzepicki, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług wobec Jana Bełżeckiego,
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dworzanina królewskiego, w wysokości 2150 złotych zapisuje na swych
dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych,
i zobowiązuje się go zapłacić przed aktami grodzkimi przemyskimi do
25 stycznia 1593 (pro die et festo Conversionis s. Pauli Apostoli) pod
wadium 2150 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem grodzkim lwowskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
474
k. 450–451
Warszawa, 27 października
Król stwierdza, że Mikołaj Wolski z Podhajec, miecznik koronny, starosta krzepicki i rabsztyński, oraz Wojciech Rakowski, łożniczy królewski i starosta babimojski, zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają kontrakt, czyli intercyzę spisaną w Warszawie 27 października
(feria tertia in vigilia festi s. Simonis et Judae Apostolorum), przez nich
podpisaną i opieczętowaną, oraz zabezpieczają ją na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium
3000 złotych. Pozwani stawią się w sądzie lub urzędzie grodzkim krakowskim albo nowokorczyńskim w pierwszym terminie. Król poleca
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
475
k. 451–452
Warszawa, 27 października
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, łożniczy królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż dług 3000 złotych wobec Mikołaja Wolskiego z Podhajec, miecznika koronnego, starosty krzepickiego i rabsztyńskiego, zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, oraz sumach zapisanych na tenucie babimojskiej. Zobowiązuje się zapłacić go 24 czerwca 1593 (pro die et festo
Natalis Sancti Joannis Baptistae in anno proxime venturo) przed aktami
grodzkimi krakowskimi pod wadium 3000 złotych. Pozwany stawi się
w sądzie albo urzędzie grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim
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w pierwszym terminie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
476
k. 452–452v.
Warszawa, 29 października
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, sekretarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż kwituje Adama Czarnkowskiego, starostę
pyzdrskiego, z kwoty 1343 złotych, którą miał otrzymać od niego do
11 listopada (pro festo s. Martini Pontifici). Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
477
k. 452v.–453v.
Warszawa, 29 października
Król pozwala Janowi Kalińskiemu Owsianemu, który otrzymał od króla Zygmunta Augusta dożywocie na częściach wsi królewskich Niwki, Kaleń i Jasieniec w starostwie przedeckim1, a także prawo przejęcia części wsi Niwki z rąk Jana Sierakowskiego, kasztelana lądzkiego
(w drodze kontraktu Jan Kaliński odstąpił swe części kasztelanowi
lądzkiemu, który — za zgodą króla Zygmunta Augusta — odstąpił Kalińskiemu prawo do wójtostwa we wsi Jasieniec2), na cesję wójtostwa
we wsi Jasieniec na rzecz swego syna Jana, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

Konsens z 24 II 1558 dla Anny Kalińskiej na rezygnację z części wsi Niwki, Kaleń i Jasieniec na
rzecz Jana Kalińskiego Owsianego: MRPS V, nr 8226.
2
Chodzi o kontrakt z 26 V 1558 (MRPS V, nr 8441).

478
k. 453v.–454
Warszawa, 30 października
Król ustanawia urząd instygatora w Prusach i mianuje instygatorem
Jana Plumhoffa. Daje mu pełnomocnictwa i określa zakres jego kompetencji w sprawach skarbowych i sądowych.
jęz. łac.
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479
k. 454v.
Warszawa, 31 października
Król darowuje dobra ruchome i nieruchome przypadłe mu jako kaduk po śmierci Erazma Karcza Rabrockiego, mieszczanina sądeckiego,
Krzysztofowi Ilmanowskiemu, pisarzowi kancelarii królewskiej.
jęz. łac.
480
k. 455–455v.
Warszawa, 30 października
Król, na mocy konstytucji sejmu koronacyjnego1, nadał Janowi Skrzetuskiemu, sekretarzowi królewskiemu, dożywocie na wsiach królewskich Zegrze i Rataje2 wraz z przedmieściem Stanisławowo i z wielkim
i małym Łęgiem w województwie i powiecie poznańskim. Były one
przedmiotem sporu między Skrzetuskim a zmarłym Stanisławem Górką, wojewodą poznańskim i starostą kolskim, ich tenutariuszem, a teraz — po śmierci Górki3 — król potwierdza Skrzetuskiemu dożywocie
na nich i pozwala mu je wykupić z rąk spadkobierców Górki. Z racji
dożywocia upada czwarta część sum na nich zapisanych.
jęz. łac.
1

Chodzi o konstytucję „Processus contra rebelliones” (VC, t. II, vol. 2, s. 73–75), na mocy której ci
spośród przeciwników elekcji Zygmunta Wazy, którzy w ciągu dwóch tygodni nie złożą mu przysięgi wierności, tracą urzędy i użytkowane dobra królewskie.
2
Dożywocie z 26 VII 1588 (Sumariusz IV, nr 169).
3
Górka zmarł 23 X 1592 (U I/2, nr 1004).

481
k. 455v.–456
Warszawa, 31 października
Król daje Sebastianowi Gojskiemu, dworzaninowi, zasłużonemu
w wojnach moskiewskich króla Stefana i dla niego samego, dożywocie
na dobrach Berzy w Inflantach w powiecie szmeltyńskim, przypadłych
królowi jako kaduk, pod warunkiem ponoszenia obciążeń, do których
zobowiązana jest szlachta w Inflantach.
jęz. łac.
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482
k. 456v.–457
Warszawa, 31 października
Król zachowuje Macieja Wierzbowskiego, zasłużonego dla królów
Zygmunta Augusta i Stefana na Podolu oraz w wojnach moskiewskich
i dla niego samego, w dożywotnim posiadaniu części wsi Świeczna
w starostwie chmielnickim, które to części posiadali Jeremiasz i Łukasz
Świeczyńscy.
jęz. łac.
483
k. 457–457v.
Warszawa, 31 października
Król pozwala Stefanowi Brzeźnickiemu przejąć wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi Brzoza w starostwie radomskim z rąk obecnych posesorów. Brzeźnicki otrzymuje dożywocie1.
jęz. łac.
1

Regesty Metryki, nr 144.

484
k. 457v.
[Warszawa, 31 października]
Król pozwala Stanisławowi Gostomskiemu z Leżenic, wojewodzie rawskiemu i staroście radomskiemu, na cesję wsi królewskich Krępa i Pogorzelec w województwie sandomierskim na rzecz brata rodzonego
Dobrogosta, otrzymującego dożywocie, z racji którego upada czwarta
część sumy zapisanej na tej wsi1.
jęz. łac.
1

Regesty Metryki, nr 145.

485
k. 458–458v.
Warszawa, 31 października
Król, na prośbę Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego, starosty
marienburskiego, kierepeckiego i swanenburskiego w Inflantach, daje
Krzysztofowi Babeckiemu, słudze Łaskiego, dożywocie na dobrach
Netkin mojza w starostwie marienburskim (dostał je od Łaskiego
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w użytkowanie) pod warunkiem ponoszenia ciężarów, do których zobowiązana jest szlachta inflancka.
jęz. łac.
486
k. 458v.–459v.
[Warszawa, 31 października]
Król pozwala Krzysztofowi Kostce ze Sternbergu, wojewodzie pomorskiemu, staroście golubskiemu, na cesję tego starostwa na rzecz syna Jerzego, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
487
k. 459v.–461v.
Warszawa, 31 października
Król stwierdza, że do akt kancelarii w imieniu Anny Grotusen, żony
Waltera a Rigen, oraz Bertrama Holszura został wniesiony przez Jerzego Radziwiłła, kardynała, biskupa wileńskiego, namiestnika Inflant1, dokument wystawiony przez niego w zamku w Rydze 20 października 1582. W dokumencie tym Radziwiłł stwierdza, że przed
jego sądem toczył się spór między Katarzyną Grotusen, żoną Waltera
a Rozen, a Bertramem Holszurem w sprawie dóbr Nichoff. Biskup
doprowadził do kompromisu. Katarzyna zachowa dobra i część sumy
od Jana Munstera z zastrzeżeniem praw Holszura do części sumy,
którą to część Holszur otrzyma od niej na św. Marcina, co potwierdzi
dokumentem z pieczęcią. Król poleca wpisać ten dokument do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Jerzy Radziwiłł był namiestnikiem Inflant w okresie 1 V 1582–1 XI 1584 (PSB, t. XXX, s. 230 —
W. Müller).

488
k. 461v.–462
Warszawa, 31 października
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dekret Jerzego
Radziwiłła, biskupa wileńskiego, księcia na Ołyce i Nieświeżu, na-
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miestnika Inflant, wystawiony w zamku w Rydze 26 maja 1583, w sprawie (dotyczącej dóbr Jana Munstera w powiecie kremońskim) między
Edwardem Krausse, wolnym baronem na Kelussen, a Katarzyną Grotusen, żoną Waltera a Rozen1. Król poleca wpisać ten dekret do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W dok. nr 487 jako a Rigen i a Rossen.

489
k. 462v.–463
[Warszawa, 31 października]
Król legitymuje Bernarda Alberdinga, urodzonego w mieście Münster
podczas zamieszek religijnych, którego ojciec po przybyciu do Lubeki
został przez sąd odłączony od potomka, który teraz jest mieszczaninem ryskim. Król nadaje mu prawa pochodzącego z legalnego związku, pod karą 1000 złotych węgierskich na rzecz skarbu królewskiego
dla ich nieuznających.
jęz. łac.
490
k. 463–463v.
Warszawa, 31 października
Król stwierdza, że Bartłomiej Holszur, podkomorzy dorpacki, zeznał
przed aktami kancelarii, iż ustanowił Adama Górskiego, sekretarza
królewskiego, i Wojciecha Sierakowskiego, pisarza kancelarii królewskiej, swymi pełnomocnikami we wszystkich sprawach i postępowaniach przed sądem królewskim przeciw Mikołajowi Eckowi, burmistrzowi Rygi. Król poleca wpisać to pełnomocnictwo do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
491
k. 463v.–464
Warszawa, 5 listopada
Król rozciąga dożywocie Daniela Plemięckiego, sędziego ziemskiego chełmińskiego, na wsi królewskiej Gawłowice w województwie
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chełmińskim, powiecie radzyńskim1, na jego żonę Annę Straszównę.
Z racji tego dożywocia upada czwarta część sumy zapisanej na tej wsi.
jęz. łac.
1

Zob. przyp. 1 do dok. nr 377.

492
k. 464–464v.
[Warszawa, 5 listopada]
Król stwierdza, że Dawid Hilchen, syndyk Rygi, zeznał przed aktami
kancelarii, iż podczas sprawy kryminalnej z wdową po Macieju Treidenie jego prerogatywy wynikające z przywileju nobilitacji1 były podważane. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Hilchen został nobilitowany 2 I 1591 (Sumariusz II, nr 281; Wdowiszewski, s. 43; Wajs, s. 54; Trelińska, s. 232, nr 529; Szymański o. c., s. 114).

493
k. 464v.–466
Warszawa, 6 listopada
Król mianuje Stanisława Cikowskiego, podkomorzego krakowskiego,
i Jozuego Janowicza, sędziego ziemskiego puckiego, zarządcami palowego portowego koronnego1 i określa ich kompetencje.
jęz. łac.
1

Palowe — cło pobierane od towarów i statków w Gdańsku i Elblągu przez tzw. komorę palową,
podległą radzie miejskiej. Od czasów Stefana Batorego część palowego przypadała królowi.

494
k. 466–466v.
Warszawa, 6 listopada
Król stwierdza, że Jan Drzemlik, dworzanin–komornik (cubicularius
noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Przecława Jerzykowicza z kwoty 500 złotych. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

205

Regest nr 495–497

495
k. 466v.–467
Warszawa, 8 listopada
Król pozwala Mikołajowi Bieganowskiemu, dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro), zasłużonemu dla króla Stefana i dla niego
samego, przejąć karczmę zwaną Brudowa w województwie kaliskim
z rąk posesorów lub mających do niej prawo, z sumą na niej zapisaną.
Bieganowski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
496
k. 467–468
Warszawa, 8 listopada
Król stwierdza, że Reinhold Krokowski, rotmistrz, Jozue Janowski,
sędzia ziemski pucki, Baltazar Chinowski i Ewald Janowicz złożyli
następujące zeznania przed aktami kancelarii. Krokowski, z powiatu
puckiego, lat około 50, zeznał, iż mieszkając w granicach księstwa pomorskiego, bardzo dobrze znał zmarłego Michała Barcza, dziedzica
na Parlinie1, terrigenę powiatu lęborskiego (luneburgensi), ojca potomstwa z Małgorzaty Siwichowskiej, z którego żyją Maciej i Baltazar
Barczowie, urodzeni z rodziców–szlachty. Jozue Janowicz, dziedzic na
Bolszu i Janowiczu, mający lat 40 — zeznał to samo. Baltazar Chinowski i Ewald Janowicz z powiatu lęborskiego — zeznali to samo. Król
poleca wpisać te świadectwa do akt kancelarii.
jęz. łac.
1

Parlino — wieś w okręgu lęborskim województwa pomorskiego.

497
k. 468–468v.
[Warszawa, 8 listopada]
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż zrzeka się opieki nad małoletnimi dziećmi zmarłego
Macieja Ordzińskiego. Opiekunem został ustanowiony wraz ze zmarłą
Jadwigą Koszutską i Kasprem Gorzeńskim. Król poleca wpisać to zrzeczenie się do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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498
k. 468v.–469
Warszawa, 9 listopada
Król daje Gerhardowi Fransowi, zasłużonemu w wojnach moskiewskich, i jego żonie dożywocie na trzech hakach in Coltensi agro, na
których siedzą rodziny chłopskie: Sprucka, Stultie, Jakub i Bartłomiej,
Kela Andres, a które przypadły królowi jako kaduk.
jęz. łac.
499
k. 469–470
[Warszawa, 9 listopada]
Król pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, scedować wsie Miklaszów, Prusy,
Wroczów i Karaczenów ze starostwa lwowskiego na rzecz syna, Mikołaja Herburta z Fulsztyna, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem
wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
500
k. 470
[Warszawa, 9 listopada]
Król wyznacza Baltazarowi Stanisławskiemu, kuchmistrzowi koronnemu, podkomorzemu sanockiemu, za jego wierną służbę, kwotę
5000 złotych na dochodach ze starostwa mielnickiego, a więc 4496 złotych, które wniósł w tym roku do skarbu Wojciech Sawicki, starosta
mielnicki, oraz pozostałą kwotę 504 złotych z dochodów roku następnego i poleca zawiadomić o tym Sawickiego.
jęz. łac.
501
k. 470v.–471
Warszawa, 10 listopada
Król pozwala Kazimierzowi Burzyńskiemu i jego żonie Elżbiecie
Ostrogorskiej przejąć karczmę zwaną Celna we wsi Wierzchowiska
w starostwie ojcowskim z rąk obecnych posesorów, z sumą na niej zapisaną lub otaksowaną przez komisarzy.
jęz. łac.
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502
k. 471
Warszawa, 10 listopada
Król udziela Wacławowi Podoreckiemu dożywotniego prawa wyrębu w lasach strzeleckich, należących do starostwa horodelskiego, dla
zbudowania domów i łodzi pod warunkiem, że nie uczyni znaczących
szkód w tych lasach.
jęz. łac.
503
k. 471v.
Warszawa, 12 listopada
Król pozwala Stanisławowi Wilczewskiemu na cesję wójtostwa buskiego1 na rzecz Marcina Wilczewskiego, jego syna, który dostaje dożywocie.
jęz. łac.
1

Chodzi o wójtostwo w mieście Busko w starostwie buskim, w województwie bełskim, powiecie buskim.

504
k. 472
Warszawa, 12 listopada
Król stwierdza, że Walenty Czermiński, dworzanin królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż w obecności woźnych ziemskich […] oraz
Franciszka Biernackiego i Jana Przymańskiego wprowadził Wojciecha
Małachowskiego, dworzanina–trukczaszego (aulico et dapifero nostro),
w użytkowanie wsi królewskich Olszana i Wolica w powiecie sądeckim. Małachowski otrzymał dożywocie na tych wsiach1. Król poleca
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 265.

505
k. 472
Warszawa, 13 listopada
Król po śmierci Lesiewskiego mianuje Stanisława Czosnowskiego na
urząd stolnika warszawskiego1.
jęz. łac.
1

W księdze wpisów jest tylko nagłówek, brak treści wpisu.
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506
k. 472v.
Warszawa, 14 listopada
Przysięga Jana Plumhoffa, instygatora w Prusach1. Relacja jak wyżej.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Zob. dok. nr 478.

507
k. 472v.–473
Warszawa, 14 listopada
Król zachowuje Macieja Barcza, zasłużonego w wojnach moskiewskich
króla Stefana, w dożywotnim posiadaniu dóbr Pigment mojza w powiecie kierepeckim, które posiadał po śmierci Ottona Fitinka.
jęz. łac.
508
k. 473–474
[Warszawa, 14 listopada]
Zostaje inserowany dokument królewski, wniesiony przez Baltazara
Franka, kupca gdańskiego, wystawiony w Krakowie 18 marca 1592
o treści: Za zgodą senatorów i posłów, na pensje należne wojsku przeznaczone zostały pieniądze pochodzące od poborców, szafarzy i dzierżawców czopowego, a zaległe — wobec groźby buntu — muszą zostać wypłacone teraz; za zgodą udzieloną przez senatorów i posłów
w czerwcu, król przeznacza na to pieniądze od kupców miasta Gdańsk
z daniny publicznej, a więc między innymi od Baltazara Franka, który według wyliczenia Andrzeja Zborowskiego, kasztelana bieckiego,
i Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego koronnego,
jest winien sumę 5050 złotych. Król aprobuje przeznaczenie jej na
wypłatę pensji żołnierzom, przy czym na jej poczet przeznacza kwotę 4000 złotych, którą na podstawie dekretu Trybunału Lubelskiego
dzierżawcy czopowego koronnego Maciej Bardski, Jerzy Korzbok Zawadzki i Adam Buszkowski mają wypłacić żołnierzom do 1 marca. Pozostała część długu, to znaczy 1050 złotych, zostanie zapłacona podczas przyszłego sejmu z poborów.
jęz. łac.
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509
k. 474–475
[Warszawa, 14 listopada]
Zostaje inserowany dokument królewski, wniesiony przez Michała
Hartmana, kupca gdańskiego, wystawiony w Krakowie 17 marca, o treści analogicznej, przy czym kwota, którą winien jest Hartman, wynosi
17 850 złotych, suma przeznaczona na szybką wypłatę pensji żołnierskich — 13 627 złotych, a reszta do wypłaty z poborów — 4226 złotych.
jęz. łac.
510
k. 475–475v.
Warszawa, 16 listopada
Król zachowuje Jerzego Skowrotkę, syna Ławryna, w dożywotnim posiadaniu wsi Skowrotka w starostwie chmielnickim, nad stawem Berezna, po obu brzegach rzeki Pełczynka, na wzgórzu Wiśniowie powyżej
wsi Kumanowce, i daje mu dożywocie wspólne (in solidum) z żoną
Stefanią (Stepanidae) Grzybówną, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
511
k. 475v.–476
Warszawa, 16 listopada
Król pozwala Stanisławowi Ruskiemu przejąć z rąk mających do niego
prawa sołectwo we wsi Pokrzywnica w starostwie usckim1 wraz z sumą na
nim zapisaną lub otaksowaną przez komisarzy. Ruski dostaje dożywocie.
jęz. łac.
1
W nagłówku widnieje karczma, nie sołectwo. Chodzi o starostwo ujskie w województwie poznańskim.

512
k. 476
Warszawa, 17 listopada
Król, po śmierci Lanckorońskiego, mianuje Jakuba Pretficza, starostę
trembowelskiego, na urząd kasztelana halickiego1.
jęz. łac.
1

W księdze wpisów jest tylko nagłówek, treści wpisu brak. Lanckoroński miał na imię Stanisław.
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513
k. 476–476v.
Warszawa, 17 listopada
Król daje Eberhardowi a Bergen, dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro), dożywocie na dobrach Strick mojza w powiecie helmeckim w Inflantach, które po śmierci Stricka przypadły królowi jako
kaduk, pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
514
k. 476v.–477
Warszawa, 19 listopada
Król uwalnia Jana Sokoła, mieszczanina i ławnika lwowskiego, zasłużonego dla króla, od przyjmowania gości tak zagranicznych, jak i krajowych w domu narożnym na ulicy Piekarskiej zwanej Wąchlińska,
co podaje do wiadomości marszałków wielkiego i nadwornego, władz
miejskich i grodzkich lwowskich.
jęz. łac.
515
k. 477–477v.
[Warszawa, 20 listopada]
Król stwierdza, że Jerzy Machowiecki, dworzanin–komornik (cubicularius noster), protestuje przed aktami kancelarii przeciw niedotrzymaniu przez Stanisława Bykowskiego, kasztelana konarskiego1, terminu zapłaty w dniu dzisiejszym 140 złotych długu. Bykowski nie stawił
się z pieniędzmi w Krakowie. Król poleca wpisać ten protest do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Bykowski był kasztelanem konarskim–łęczyckim.

516
k. 477v.–478
Warszawa, 20 listopada
Król pozwala Feliksowi Leskiemu na kupno dwóch haków ziemi w powiecie rujeńskim, które zmarły Krzysztof Weisbach dostał od króla
Stefana.
jęz. łac.
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517
k. 478–478v.
Warszawa, 20 listopada
Król daje Janowi Królikowskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana i dla
niego samego przy obronie granic przed napadami Tatarów i Turków,
także w ostatniej wyprawie przeciw Tatarom, dożywocie na połowie
wsi Prosiątków w starostwie kamienieckim, która powróciła do dyspozycji króla, z prawem wykupu sumy zapisanej na tej połowie wsi.
jęz. łac.
518
k. 478v.–479
Warszawa, 21 listopada
Król pozwala Stanisławowi Wilzeńskiemu na cesję wsi królewskiej Temerowce w powiecie halickim na rzecz syna Jakuba, który otrzymuje
dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
519
k. 479–479v.
Warszawa, 23 listopada
Król darowuje Stefanowi Herantowi, trębaczowi zasłużonemu dla króla, grunt, czyli miejsce puste zwane Piwna Góra w mieście królewskim
Sądecz, na przedmieściu wielkim zwanym Węgierskie, rozciągajacy się
od ścieżki, która wiedzie do folwarku Mierkonis aż do źródeł przy
sadzawce opustoszałej Albrichti i do pola położonego wyżej wzdłuż
drogi przedmieścia wielkiego na przeciw pola aż do zbiegu wzgórza
z kotliną. Z tego gruntu będzie dawał 1 złoty i 30 groszy rocznie na
każde święto św. Marcina [11 XI] na wsparcie biednych w klasztorze
(xenodium) św. Walentego1.
jęz. łac.
1

Chodzi o szpital św. Walentego.

520
k. 479v.–480
Warszawa, 23 listopada
Król zachowuje Mikołaja Ziętę w dożywotnim posiadaniu wójtostwa
we wsi Zawady w starostwie kolskim.
jęz. łac.
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521
k. 480–480v.
Warszawa, 24 listopada
Król pozwala Janowi Cebrowskiemu na cesję wsi królewskiej Lupsza
w województwie ruskim, powiecie halickim, z sumą na niej zapisaną
na rzecz Prokopa Sieniawskiego, podczaszego koronnego i starosty ratneńskiego, otrzymującego dożywocie, na mocy którego upada czwarta
część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
522
k. 481–481v.
Warszawa, 24 listopada
Król, za zasługi Piotra z Bnina Opalińskiego, krajczego koronnego, i za
zasługi jego ojca Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka wielkiego
koronnego, starosty generalnego wielkopolskiego i śremskiego, daje mu
dożywocie na starostwie, czyli tenucie gnieźnieńskiej, i cle kościańskim
z sumami na nich zapisanymi, które po śmierci Andrzeja Górki, kasztelana międzyrzeckiego2, nie zostały przejęte ani wykupione od jego
spadkobierców. Pozwala mu je przejąć i wykupić od spadkobierców Stanisława Górki, wojewody poznańskiego2. Piotr Opaliński otrzymuje dożywocie, na mocy którego upada czwarta część zapisów na tych dobrach.
jęz. łac.
1
2

Zmarł 5 I 1583 (U I/2, nr 616).
Zmarł 23 X 1592 (U I/2, nr 1004).

523
k. 482–483
Warszawa, 24 listopada
Król, po śmierci Stanisława Górki, wojewody poznańskiego, daje Andrzejowi z Bnina Opalińskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu,
staroście generalnemu wielkopolskiemu i śremskiemu, za jego zasługi
dla poprzedników króla i dla niego samego po przybyciu do Królestwa
i w negocjacjach z Domem Austriackim, potem podczas sejmów, dożywocie na starostwie, czyli tenucie kolskiej, z sumami na niej zapisanymi. Z tytułu dożywocia upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
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524
k. 483v.–484
Warszawa, 24 listopada
Król pozwala Andrzejowi z Bnina Opalińskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu i śremskiemu, i jego żonie Katarzynie Kościeleckiej przejąć wsie królewskie,
Gonięcin w województwie poznańskim oraz Trzebiesławki i Kleszczew w województwie kaliskim1, z sumami na nich zapisanymi, z rąk
spadkobierców Stanisława Górki, wojewody poznańskiego. Opalińscy
dostają dożywocie wspólne (in solidum).
jęz. łac.
1

Gonięcin leżał w powiecie poznańskim, Trzebiesławki i Kleszczew w pyzdrskim.

525
k. 484–484v.
Warszawa, 27 listopada
Król stwierdza, że Reinhold Krokowski zeznał przed aktami kancelarii,
iż w imieniu swoim i swego syna Ernesta udzielił Stanisławowi Przeworskiemu pełnomocnictwa we wszystkich sprawach, które mają albo
będą mieli w sądzie asesorskim lub relacyjnym. Król poleca wpisać to
zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
526
k. 484v.–486
Warszawa, 2 grudnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii zostały wniesione dwa dokumenty
pergaminowe króla Zygmunta Augusta, z jego podpisem i pieczęcią,
dla Tomasza ab Embden, starosty ryskiego, i Jana a Groll. W pierwszym, wystawionym w Wilnie 20 maja 1562, król darowuje Janowi
a Groll i Tomaszowi ab Embden dobra Eixserr (Eixser) z wsiami Teisser (Tanssner) i Karwal w powiecie felińskim w Inflantach. W drugim,
wystawionym w Lublinie 31 maja 1569, król potwierdza tę darowiznę.
Król pozwala wpisać te dokumenty do akt kancelarii.
jęz. łac.
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527
k. 486–487
Warszawa, 3 grudnia
Król, za zasługi rodziny Fogelwederów dla króla i królowej, daje Stanisławowi Fogelwederowi, dworzaninowi Anny Jagiellonki, ciotki króla, później zasłużonemu dla królowej, dożywocie na dobrach Buzowy
i Strable w powiecie bielskim, które powróciły do dyspozycji króla, pod
warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
528
k. 487–487v.
Warszawa, 4 grudnia
Król daje Michałowi Gołembiewskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana w wojnach moskiewskich, dożywocie wspólne z jego żoną Elżbietą
Bystramówną z Rościszewa na dobrach mojza Mecz w powiecie rujeńskim, które dostał w dożywocie od króla Stefana.
jęz. łac.
529
k. 487v.–488
Warszawa, 5 grudnia
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, sekretarz królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż ustanowił Jakuba Buszczyńskiego, sufragana poznańskiego, Michała Sławińskiego, oficjała generalnego poznańskiego, oraz Jana Gembickiego, podczaszego poznańskiego, pełnomocnikami w sporze z czcigodną Łuszczewską, ksienią w Owińskach1,
o zaległe daniny w zbożu i pieniądzach z dóbr konwentu w Owińskach,
przyznane mu przez króla. Król poleca wpisać to pełnomocnictwo do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
Miała na imię Katarzyna (M. Borkowska OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,
t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004, s. 68).

530
k. 488–488v.
Warszawa, 6 grudnia
Król daje Fedkowi Jołcznickiemu, sołtysowi we wsi Małnowska Wola

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

215

Regest nr 531–533

w powiecie przemyskim, należącej do tenuty mościskiej, który włożył
wiele pracy przy lokacji tej wsi, dożywocie na tym sołectwie z karczmą,
z prawem propinacji piwa domowego, a niesprowadzanego z miasta
Mościska, propinacji gorzałki, wraz z młynem Rosków.
jęz. łac.
531
k. 488v.–489
Warszawa, 7 grudnia
Król daje Eliaszowi Megenshausenowi, burmistrzowi dorpackiemu1,
zasłużonemu w wojnach moskiewskich za poprzedników króla, i jego
żonie Gertrudzie Eibinhoff dożywocie wspólne (in solidum) na dwóch
i pół haka ziemi zwanych Meiernorff i połowie zwanego Wabalines
w granicach pagum Winkul, zamieszkałych przez rodziny o nazwiskach Hellemencze, Wanceraster, Heide, Mollester i Bukemencze, które niegdyś posiadał zmarły Reinhold Taube, wraz z łąką Wrendorff.
jęz. łac.
1

W dok. nr 441 jako Mengerschusen.

532
k. 489v.
[Warszawa, 7 grudnia]
Król stwierdza, że Maciej Pstrokoński, prepozyt łowicki, kanonik warszawski i krakowski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż podpisał i przyłożył pieczęć pod kontraktem, czyli transakcją
z biskupem wendeńskim1 i Adamem Drzewickim, dziekanem warszawskim, którą w Warszawie 17 sierpnia 1589 spisał pisarz konsystorski warszawski Szymon Szawłowski. Król poleca wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Był nim Otto Schenking.

533
k. 490–490v.
Warszawa, 7 grudnia
Król pozwala Wojciechowi Granowskiemu, zasłużonemu wojskowo
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dla króla Stefana pod Gdańskiem i wojnach moskiewskich, przejąć
wójtostwo we wsi Łopuchowa w starostwie ropczyckim z rąk [...] Jaświeckiego. Granowski otrzymuje dożywocie. Wiślica 5 stycznia 1592.
Król pozwala wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
534
k. 491–491v.
Warszawa, 8 grudnia
Król stwierdza, że w imieniu Wojciecha Milanowskiego, trębacza królewskiego, spadkobiercy Andrzeja Duszy, trębacza królowej Anny,
ciotki króla, przedstawiono mu dokument królowej Anny, jego ciotki,
z jej podpisem i pieczęcią, wystawiony w Warszawie 30 kwietnia 1580.
W dokumencie tym królowa darowuje Andrzejowi Duszy, trębaczowi króla Zygmunta Augusta, a potem jej, i jego żonie Katarzynie Dawidkównie, ogród „za oboźnią warszawską przy gościńcu świętokrzyskim... od gościńca dwanaście sążni, w końcu sążni dziesięć, a wzdłuż
dwanaście sążni”, pod warunkiem niestawiania tam domu. Król aprobuje i potwierdza dokument.
jęz. jęz. łac. pol.
535
k. 492–492v.
Warszawa, 9 grudnia
Król pozwala Mikołajowi Wolskiemu z Podhajec, miecznikowi koronnemu, staroście krzepickiemu i rabsztyńskiemu, przejąć wszystkie sołectwa, czyli wójtostwa, oraz kuźnice w tenucie krzepickiej z rąk ich
posesorów z sumami na nich zapisanymi lub otaksowanymi przez komisarzy. Wolski otrzymuje dożywocia.
jęz. łac.
536
k. 492–492v.
Warszawa, 9 grudnia
Król pozwala Andrzejowi Coiowi, staroście portowemu w Rydze,
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i jego żonie Annie, na cesję na rzecz jednego z synów wyspy na rzece
Duma i pola Kengeruhar (na które mają dożywocie wspólne). Ich syn
otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
537
k. 493–493v.
Warszawa, 9 grudnia
Król stwierdza, że Jan Hanckbom, pozwany przez Jana Górskiego,
woźnego ziemskiego, na życzenie Dawida Hilchena, syndyka Rygi,
oświadczył przed aktami kancelarii, iż zmarły Maciej Treiden zaprosił
go na obiad i powiedział, że jest gotów dać 200 lub 300 złotych za zabicie syndyka ryskiego, z którym jest w sporze, lub za zaszkodzenie mu.
Przeciwko temu świadectwu w imieniu wdowy po Treidenie wystąpił
z protestem Henryk Friccus. Górski zeznał przed aktami kancelarii, że
pozew ze strony Hilchena przeciw Annie, wdowie po Treidenie, występującej przeciw świadectwu Hanckboma, wręczył 5 grudnia Friccusowi. Król poleca wpisać oświadczenie Hanckboma i zeznanie Górskiego
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol.
538
k. 493v.–494
Warszawa, 10 grudnia
Król zachowuje Jerzego Hemera, rajcę wendeńskiego, w posiadaniu
gruntu nieuprawnego koło miasta Wenden, leżącego między polami
Stanisława Podbielskiego i Arena Helmesa z jednej strony a polem
zamku wendeńskiego z drugiej, który Hemer dostał, gdy po odzyskaniu Inflant rozdzielano grunty miejskie.
jęz. łac.
539
k. 494–495
Warszawa, 12 grudnia
Król stwierdza, że przedłożono mu dokument królowej Anny, jego
ciotki, wystawiony w Warszawie 20 kwietnia 1582, z jej podpisem
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i pieczęcią, zawierający dożywocie na wsi Ksiągienice w starostwie
błońskim dla Piotra Żdżarskiego, jej sekretarza, którą Andrzej Krechowski scedował mu przed aktami grodzkimi warszawskimi, pod
warunkiem wnoszenia kwarty. Po jego śmierci jego spadkobiercy
otrzymają sumę zapisaną na tej wsi w ramach kwoty 30 000 złotych,
przyznanej przez króla Stefana i sejm 1581 r. w Warszawie1. Król potwierdza to dożywocie.
jęz. łac.
1
VC, t. II, vol. 1, s. 453, 464–466: „Oprawa Królowej Jej Miłości Anny”, „Reformatio a Regia Maiestate Serenissimae Reginae Annae in Ducatu Masoviae facta”.

540
k. 495–495v.
Warszawa, 14 grudnia
Król pozwala Janowi Wałownickiemu przejąć sołectwo we wsi królewskiej Węglówka w starostwie dobczyckim z rąk obecnych posesorów.
Wałownicki otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
541
k. 495v.–496
Warszawa, 17 grudnia
Ponieważ król pozwolił Krzysztofowi Ilmanowskiemu, pisarzowi kancelarii koronnej, przejąć sołectwo we wsi Łomnica w starostwie sądeckim z rąk spadkobierców Klemensa, a Ilmanowski z rozmaitych
powodów nie wykorzystał tego konsensu, król wznawia konsens na
przejęcie sołectwa wraz sumami na nim zapisanymi lub otaksowanymi
przez komisarzy.
jęz. łac.
542
k. 496–497
Warszawa, 17 grudnia
Król pozwala Stanisławowi Latalskiemu, hrabiemu na Łabiszynie1,
staroście inowrocławskiemu i człuchowskiemu, scedować starostwo
inowrocławskie Andrzejowi Czarnkowskiemu, kasztelanowi kamieńskiemu, ze zasłużonej dla króla i jego poprzedników rodziny Czarn-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

219

Regest nr 543–545

kowskich. Czarnkowski otrzymuje dożywocie z jurysdykcją pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Łabiszyn — miasto w województwie kaliskim, powiecie kcyńskim.

543
k. 497v.–498v.
Warszawa, 17 grudnia
Król daje Adamowi Czarnkowskiemu, staroście pyzdrskiemu, i jego żonie Jadwidze z Tomic1 Iwińskiej dożywocie na tenucie Powidz z wsiami
zasiedlonymi, Przybradzin i Wielątkowo, opustoszałymi Świdniowiec,
Rzemachów i Charbin, w województwie kaliskim, powiecie gnieźnieńskim, połową wójtostwa w mieście Powidz, sołectwami w Przybradzinie i opustoszałej wsi Charbin, oraz wsią Romiejki Kościelne, czyli Romiejewice, z sołectwem, które to dobra powróciły do dyspozycji króla
po śmierci Krzysztofa z Tomic Iwińskiego. Z racji dożywocia upada
czwarta część sum zapisanych na tenucie Powidz i czwarta część sumy
zapisanej na wsi Romiejki.
jęz. łac.
1

W województwie i powiecie poznańskim.

544
k. 498v.–499
Warszawa, 18 grudnia
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu z Bogusławic1, kasztelanowi lądzkiemu, staroście przedeckiemu, na cesję wójtostwa we wsi
Kłokocino w starostwie przedeckim na rzecz Idziego, syna zmarłego
Łukasza, wójta kłokocińskiego. Idzi otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

Wieś w województwie brzeskim–kujawskim, powiecie przedeckim.

545
k. 499v.–500v.
Warszawa, 20 grudnia
Król pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu, staroście skalskiemu i tłumackiemu, na cesję na rzecz syna Jana,
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dworzanina królewskiego, starostwa skalskiego, a więc miast Skała
i Kołodrobka, wójtostwa skalskiego z wsią Iwanków do niego należącą
i młynem, wsi Stobniczek, Holeniszczów, Cygany, Łojanowice, Zylińce,
Szczenków, Sałuszkowce1, Zezulinie2, Jarosław, Wiśniowiec, które to
starostwo niegdyś posiadał zmarły Stanisław Lanckoroński, kasztelan
halicki, z wyjątkiem wsi Letawa, Śmiełowce, Piątniczany i opuszczonej
Podgórze, na które — po śmierci kasztelana halickiego — otrzymali
dożywocie jego synowie3. Jan Herburt otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W dok. nr 285 jako Załuczkowice.
W dok. nr 285 jako Zasulinie.
3
Zob. dok. nr 285.
2

546
k. 500v.–501v.
Warszawa, 20 grudnia
Ponieważ Andrzej Opaliński z Bnina, marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski i kolski, ustąpił z administrowania dobrami
ekonomii rogozińskiej w Prusach1, król powierza administrację tych
dóbr na sześć lat Bartłomiejowi Tylickiemu, który będzie zobowiązany
uiszczać z ekonomii do skarbu nadwornego 7000 złotych rocznie, począwszy od 24 czerwca (a proximo s. Joannis Baptistae festo) 1593 do
tegoż święta 1599 roku. Kwartę ma wnosić do skarbu w Rawie, pozostałą kwotę, 2824 złotych, 24 grosze i 4 denary, ma płacić 11 listopada
(ad quamlibet diem Sancti Martini Episcopi) do skarbu królowej Anny,
żony króla. Jeśli dotrzyma warunków umowy, jego spadkobiercy będą
mogli kontynuować dzierżawę.
jęz. łac.
1

W województwie i powiecie chełmińskim.

547
k. 502–503
Warszawa, 21 grudnia
Po ustąpieniu Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, i Mikołaja Korycińskiego z dzierżawy żup bocheńskich król — za
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zgodą podskarbiego nadwornego — wydzierżawia te żupy na cztery lata, od 18 listopada tego roku do tegoż dnia roku 1596, Błażejowi Buksickiemu i [...] Żebrowskiemu. Do skarbu nadwornego mają
wnosić co roku 20 000 złotych i 3000 złotych na pensje. Za ten rok teraz 5000 złotych, na końcu roku 15 000 złotych, a potem na początku
roku, to jest 18 marca — 5000 złotych, a resztę w dwóch ratach: jedną
na św. Michała [29 IX], drugą na Wielkanoc każdego roku. Oprócz
tego powinni wypłacać według regestru królewskiego pensje tak pieniężne, jak i solne nadane pewnym osobom, które w sumie wynoszą
3000 złotych. Powinni też co roku posyłać dla szlachty mazowieckiej
bez płacenia ceł i myt wodnych 1500 beczek soli do komory warszawskiej, 1500 beczek do komory zakroczymskiej, 1000 beczek do
komory płockiej, licząc po 52 grosze w gotówce za beczkę, oraz dwie
beczki na każdą komorę na dosypkę, przy czym te przydziały mogą
być przekraczane. Arendarze mają ponosić koszty zasypywania ruiny
szybu i dbać, by ich nie przybywało. W przypadku znacznej ruiny lub
zatopienia szybu, wymagającego oceny przez komisarzy, arendarze
mają o tym zawiadomić albo podskarbiego nadwornego, albo króla.
Jeśliby podczas tej dzierżawy nastąpiła zaraza, pożar lub zawalenie
szybu, król weźmie to pod uwagę.
jęz. pol.
548
k. 503v.–504v.
Warszawa, 22 grudnia
Król stwierdza, że Jerzy Branecki, kanonik sandomierski, sekretarz
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż swe dobra dziedziczne,
wsie Branków i Wola Branecka w powiecie czerskim, darowuje Stanisławowi Warszyckiemu i daje mu do nich intromisję. Pozwany stawi
się w sądzie lub urzędzie grodzkim czerskim w pierwszym terminie.
Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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549
k. 505–505v.
[Warszawa, 22 grudnia]
Król stwierdza, że Krzysztof Ilmanowski, pisarz kancelarii koronnej,
zeznał przed aktami kancelarii, iż udzielił Mikołajowi Gładyszowi
z Szymbarka1 pełnomocnictwa do występowania przed radą miejską
lub wójtostwem sądeckim w sprawie kaduka po śmierci Erazma Karcza, czyli Rabrockiego, przeciw posesorom dóbr nim objętych2. Król
poleca wpisać tę plenipotencję do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W województwie krakowskim, powiecie bieckim.
Zob. dok. nr 479.

550
k. 505v.–506v.

Warszawa, w dniu św. Stefana męczennika
[26 grudnia] 1592
Król stwierdza, że Ezechiel Prusinowski, sługa Stanisława Zaliwskiego, stolnika królowej, zeznał przed aktami kancelarii, iż wobec
odstępstwa przyjaciół Wojciecha Fulkowskiego, zmarłego niedawno w mieszkaniu Sebastiana Młodziejewskiego, pisarza kancelarii
królewskiej, przejął wszelkie dobra ruchome Fulkowskiego spisane
w inwentarzu z pieczęciami tegoż Młodziejewskiego i Wojciecha
Szalowskiego. Przyrzeka przekazać je spadkobiercom Fulkowskiego
po zapłaceniu pewnych kosztów. Król poleca wpisać to zeznanie do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
551
k. 506a–506av.
Warszawa, 28 grudnia
Król wyznacza Krzysztofowi Kochanowskiemu, dworzaninowi królewskiemu, z powodu jego wyjazdu do Włoch na polecenie króla1 i za
jego zasługi na dworze, pensję 300 złotych na dochodach starostwa
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drohickiego. Poleca podskarbim koronnemu i nadwornemu wypłacenie tej sumy Kochanowskiemu lub osobie przez niego upoważnionej.
jęz. łac.
1

Kochanowski odbył poselstwo do papieża Klemensa VIII dopiero w 1595 r. (W. Berbelicki, Krzysztof Kochanowski bratanek Jana z Czarnolasu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Historycznoliterackie, z. 24, nr 2929, Kraków 1972, s. 161).

552
k. 506av.–506bv.
Warszawa, 31 grudnia
Król, za zasługi rodziny Gostomskich podczas zaślubin króla z królową Anną i sejmów, nadaje Prokopowi Sieniawskiemu, podczaszemu
koronnemu, i jego żonie Elżbiecie Gostomskiej dożywocie wspólne (in
solidum) na starostwie ratneńskim1 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Dożywocie dla Sieniawskiego zob. dok. nr 240.

553
k. 506bv.–507
Warszawa, 31 grudnia
Król mianuje Hieronima Gostomskiego, kasztelana nakielskiego, starostę wałeckiego, zasłużonego dla króla i jego poprzedników, na urząd
wojewody poznańskiego, wakujący po śmierci Stanisława hrabiego
Górki1.
jęz. łac.
1

Zmarł 23 X 1592 (U I/2, nr 1004).

554
k. 507–507v.
Wiślica, 20 stycznia 1592
Król pozwala Iwanowi Kierdanowskiemu, posesorowi wsi królewskiej
Kierdanowce w województwie podolskim i powiecie latyczowskim, na
cesję tej wsi na rzecz synów, Chwedora i Maksyma, którzy otrzymują
dożywocie. Po śmierci jednego nich część wsi, a po śmierci drugiego
cała wieś powróci do dyspozycji króla.
jęz. łac.
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555
k. 508–508v.
Wiślica, 25 stycznia 1592
Król pozwala Steczce Świeczyńskiemu na cesję części wsi królewskiej
Świetna w powiecie kamienieckim i sumy na niej zapisanej na rzecz
syna, Grzegorza Świeczyńskiego, otrzymującego dożywocie, na mocy
którego upada czwarta część sumy zapisanej na tej części wsi.
jęz. łac.
556
k. 508v.–509
Kraków, 15 lutego
Król pozwala Reinholdowi Krokowskiemu, dziedzicowi na Rosicy
(Rosycze)1 i Krokowej, na cesję domu w mieście królewskim Puck
z dwiema włókami ziemi i łąki we wsi Reda z ulgami i wolnościami,
które dostał od króla Zygmunta Augusta, na rzecz syna Ernesta. Ma
je użytkować prawem dziedzicznym, otrzymał także wolność mielenia w młynach puckich. Jest zwolniony od obciążeń i powinności na
rzecz zamku i starosty puckiego z wyjątkiem pięciu łasztów jęczmienia i dwóch łasztów pszenicy. Ernest Krokowski otrzymuje wolność
od jurysdykcji starościńskiej i podlegać ma tylko królowi oraz sądowi
ziemskiemu puckiemu. Król poleca podać to do wiadomości starosty,
rajców i sędziów puckich.
jęz. łac.
1

Właściwie Roszczyce w okręgu lęborskim.

557
k. 509v.–510
Warszawa, 29 grudnia
Król stwierdza, że przedłożony mu został dokument papierowy królowej Anny Jagiellonki, ciotki króla, wystawiony w Warszawie 19 listopada 1592, zawierający dożywocie in solidum dla Pawła Chylińskiego
i Doroty Machowskiej na pięciu włókach gruntu Jaśkowiec w starostwie tykocińskim, które mają po rezygnacji Fedora Perskiego, urzędnika jej dworu. Król potwierdza i aprobuje ten dokument.
jęz. łac.
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558
k. 510–511
Warszawa, 31 grudnia
Król pozwala Andrzejowi Jabłońskiemu, stolnikowi podlaskiemu,
i jego żonie Annie Zamojskiej na cesję wójtostwa w mieście królewskim Augustów w starostwie bełskim na rzecz Stanisława Kraśnickiego
i Anny Magierówny, którzy otrzymują dożywocie.
jęz. łac.
559
k. 511–511v.
Warszawa, 31 grudnia
Król stwierdza, że Maciej Kozielski, woźny ziemski, oraz Maciej i Stanisław Wolscy zeznali przed aktami kancelarii, iż wczoraj byli we
wsiach Branków i Wola Branecka, gdzie wprowadzili Stanisława Warszyckiego, starostę kobryńskiego, w te dobra, które przekazał mu Jerzy
Branecki, kanonik sandomierski, sekretarz królewski1. Intromisję tę
woźny ziemski przedstawił w sądzie ziemskim do wiadomości. Król
poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 548.

Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny
Paweł Koszutski, pisarz
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Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587 roku
(oblaty, wzmianki)
Data

Wystawca

1229
1252, 29 września
1289, 6 grudnia
1291, 12 maja
1301

Bolesław, książę mazowiecki
Kazimierz, książę Kujaw i Łęczycy
Werner, biskup chełmiński
Werner, biskup chełmiński
Leszko, Przemysł, Kazimierz,
książęta kujawscy
Karol z Trewiru, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego
Florian, biskup płocki
Florian, biskup płocki
Florian, biskup płocki
Jarosław, arcybiskup gnieźnieński
Kazimierz Wielki
Ścibor, biskup płocki
kapituła chełmińska
Władysław Jagiełło
Władysław Jagiełło
Władysław Jagiełło
Kazimierz Jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Freitag von Loringhoff, mistrz inflancki
Zygmunt Stary

1312, 14 czerwca
1325, 1 maja
1327, 2 stycznia
1333, 2 lutego
1348, 24 czerwca
1348, 29 listopada
1375, 22 czerwca
1378, 19 czerwca
1388, 21 maja
1410, 20 października
1430, 6 lipca
1454, 1 sierpnia
1485
1523, 5 czerwca

Numer dokumentu
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154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
57, 59
154
154
59
49
412
411
446
369
397

228
1523, 18 maja
1534, 2 lipca
1534, 5 października
1544, 26 kwietnia
1559, 29 marca
1562, 20 maja
1562, 3 listopada
1563
1565, 22 maja
1566
1569, 13 kwietnia
1569, 31 maja
1575, 24 kwietnia
1580, 30 kwietnia
1581, 19 lipca
1581, 18 września
1581, 21 października
1582, 20 kwietnia
1582, 20 października
1583, 26 maja
1583, 5 grudnia
1584, 4 lutego
1586, 12 września

Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587 roku

komisarze
Walter Plettenberg, mistrz inflancki
Henryk Taube
Henryk Taube
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Hieronim Krzyżanowski, opat tyniecki
Stanisław Barzy, starosta lwowski
Zygmunt August
Zofia Jagiellonka, księżna brunszwicka
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
komisarze
Stefan Batory
Anna Jagiellonka
Jerzy Radziwiłł, namiestnik Inflant
Jerzy Radziwiłł, namiestnik Inflant
Stefan Batory
Stefan Batory
Mikołaj Herburt, starosta lwowski
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397
369
443
443
397
48
369
378
425
56
425
267
48
526
439
534
264
264
264
539
487
488
415
414
341

INDEKSY
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Indeks rzeczowy
Indeks rzeczowy

Pominięte zostały hasła: cesja, dożywocie, kancelaria (królewska), kwota, prepozyt (jeśli to Tarnowski w formule relacyjnej), relacja, rezygnacja, sejm, starostwo, zeznanie, jako często występujące.
administracja dobrami opactwa: 72
— ekonomią: 331, 546
— żupami: 101
administrator(rzy)
— biskupstwa krakowskiego: 231,
232, 273, 461
— ceł koronnych: 347
— ekonomii: 331
— starostwa żmudzkiego: 378
— żup: 85, 110, 279, 297, 347
akta grodzkie: 6, 7, 61, 73, 83, 84, 119,
150, 153, 190, 198, 203, 210, 259,
295, 318, 395, 475
— ławnicze: 261
— miejskie: 62
— radzieckie: 259
— ziemskie: 191, 194, 198, 259
alienacja: 423
apelacja: 250, 261
archidiakon: 154, 208, 235, 236
armata: 29

bakałarz: 97
balwierzyk: 97
bałwan soli: 347
banicja: 142, 217, 417
baran: 234
baron: 488
beczka soli: 547
belki: 408
bezkrólewie: 391
bębnista: 121
biskupstwo: 154, 231,232, 273, 412, 461
bożnica: 48
bożogrobcy (bracia Domu
Jerozolimskiego): 154
bractwo: 384
brama miejska: 177, 226
broń palna: 449
browar: 38, 226, 462
burgrabia: 73, 74, 178, 255, 292, 293,
397, 418
burmistrz: 126, 165, 218, 243, 303, 315,
374, 384, 420, 433, 441, 490, 531
bydło: 88, 167, 442
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cech kupców: 272
cechy: 384
celnik: 49, 231
cegły: 401
cesja starostwa grodowego: 212, 542
chirurg: 380
chłop(i) zob. kmieć(cie)
chrześcijanie: 48
cło: 205, 252, 347, 437, 442, 522, 547
cło koronne: 129
cywun: 86
cześnik koronny: 397
czopowe: 83, 134, 142, 163, 288, 404,
417, 450, 508
czygwarstwo: 16
czynsz (e): 88, 177, 243, 300, 303, 361,
373
czynsz wykupny (na wyderkaff ): 164,
387
dar poślubny: 39
dąb: 341
dekret deputatów: 48
— komisarski: 83
— królewski: 94, 434
— namiestnika Infl ant: 488
— starosty: 381
— surogatora pomorskiego: 250
— sądu ziemskiego: 130
— Trybunału Koronnego: 60, 142,
417, 508
denary: 142, 442, 437, 546
deputaci: 48, 83, 450
dewiza: 53
dług (i): 28, 74, 109, 117, 134, 146,
153, 190, 191, 194, 195, 196, 203,
209,225, 236, 292, 293, 294, 296,

Indeks rzeczowy
298, 346, 394, 410, 450, 453, 473,
475, 508, 515
dobra stołu królewskiego: 331
doktor medycyny: 150
teologii: 164, 420
dokument: 57, 59, 62, 82, 86, 96, 103,
104, 120, 186, 189, 231, 232, 271,
274, 286, 330, 350, 352, 381, 396,
414, 415, 423, 443, 444, 446, 487,
509, 533, 534, 539
dokument papierowy: 439, 557
dokument pergaminowy: 39, 47, 48,
49, 53, 154, 267, 280, 378, 397,
411, 526
dom(y) w mieście: 15, 35, 38, 48, 49,
166, 177, 195, 223, 226, 243, 303,
355, 365, 390, 421, 462, 463, 514,
534, 556
domicilium: 96
dominikanie: 154
dożywocie wspólne (in solidum): 4,
10, 15, 23, 32, 39, 40, 55, 68, 90 99,
100, 102, 112, 116, 133, 156, 188,
206, 214, 215, 230, 233, 237, 249,
251, 267, 275, 276, 277, 280, 301,
305, 307, 309, 321, 324, 325, 326,
328, 332, 335, 337, 338, 368, 370,
375, 380,391, 399, 400, 426, 436,
436, 440, 456, 460, 491, 524, 528,
531, 543, 552, 557, 558
droga publiczna (gościniec): 341, 408,
442, 534
dworzanin: 3, 17, 37, 39, 41, 86, 100,
106, 179, 201, 219, 220, 249, 253,
254, 278, 289, 342, 439, 473, 478,
481, 504, 545, 551
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Indeks rzeczowy
— komornik: 25, 62, 108, 271, 274,
304, 315, 333, 362, 494, 495,
513, 515
— królowej Anny Jagiellonki: 527
— trukczaszy: 64, 91, 108, 192,
265, 329, 463, 504
działa: 449
dziekan: 48, 56, 57, 150, 154, 235, 236,
397, 532
dzierżawa zob. wydzierżawienie
dziesięcina: 154, 185

grobla: 408, 442
grodzisko: 330
grosze: 29, 30, 51, 58, 85, 134, 142,
177, 203, 204, 210, 236, 258, 297,
341, 350, 352, 377, 442, 450, 519,
546, 547
gród: 154
grzywna (y): 48, 136, 154, 364, 396, 469
gwiazda: 53
gubernator ziem pruskich: 411
gwardian: 154

ekonomia: 143, 183, 228, 331, 361,
373, 414, 459, 471, 546
ekstrakt: 142
elekcja opata: 344
emfiteuza: 385
erygowanie kościoła ruskiego: 341

hak(i): 2, 23, 50, 54, 89, 105, 113, 126,
127, 128, 244, 336, 353, 358, 371,
381, 385, 407, 422, 424, 427, 428,
430, 431, 438, 447, 451, 456, 498,
516, 531
hak kontorowski: 452
harcerz królewski: 5, 11, 20, 41, 78, 91,
152, 246, 299, 345, 346, 371
hełm: 53, 402
herb: 403
— Kotwicz: 290
— Ostoja: 402
— Pelikan: 53
— Rogala: 405
— Wierzbno: 419
hetman polny koronny: 263
— polny litewski: 378, 402
— szlachty inflanckiej: 443
— wielki koronny: 23, 89, 228,
259, 260, 261, 302, 402, 441,
457, 468
hrabia: 10, 83, 161, 542, 553
huta(y) szkła: 64

fidei commisarius: 187
folusz: 138, 175
folwark(i): 12, 24, 30, 44, 73, 74, 87, 88,
143, 185, 201, 219, 224, 276, 280, 341,
351, 519
franciszkanie: 154
fundacja (lokacja) wsi: 17, 22, 32, 68,
154, 202, 242, 264, 341, 360, 384,
418
— młyna: 42
— miasta: 22
futra: 29
gorzałka: 177, 530
gościniec zob. droga publiczna
granica Królestwa: 161
— księstwa pomorskiego: 496
— z Moskwą: 31
grecki język: 232

immunitet: 154, 411
indygena: 113
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infantka szwedzka: 37
ingrosowanie: 411
inserowanie: 508, 509
instygator: 142, 217, 404, 417, 506
instygator w Prusach: 478, 506
intercyza: 61, 118, 135, 197, 198, 204,
208, 270, 271, 322, 392, 474
intromisja: 30, 38, 44, 166, 194, 255,
269, 274, 289, 298, 388, 417, 425,
465, 466, 504, 548, 559
inwentarz (e): 88, 373, 471, 550
jarmark (targ roczny): 140, 360, 384,
412, 418
jazy: 326
jęczmień: 193, 199, 556
jurgielt: 36, 415
jurysdykcja: 114
— biskupia: 154
— kasztelana: 384, 418
— królewska: 48
— miejska: 386
— starościńska: 48, 103, 212, 384,
418, 542, 556
— wojewody: 384, 418
kaduk: 1, 3, 11, 25, 31, 34, 35, 38, 41,
62, 69, 126, 127, 128, 139, 145, 152,
168, 172,
220, 226, 229, 238, 262, 332, 334,
337, 358, 362, 365, 371, 431, 445, 451,
452, 456, 479, 481, 498, 513, 549
kamienie: 193, 392
kamienie szlachetne (drogie): 392, 395
kanclerz koronny (Królestwa): 23, 48,
89, 228, 259, 260, 261, 302, 402,
411, 441, 457, 468
— biskupi: 154

Indeks rzeczowy
— litewski: 367, 402
kanonicy: 154
kanonicy regularni: 411
kantor: 88, 154, 397, 402, 443
kapituła chełmińska: 154
— lwowska: 420
— łęczycka: 235, 236
— płocka: 154
— poznańska: 387, 412
— wileńska: 444
— włocławska: 208
karby: 403
karczma: 81, 121, 138, 175, 247, 330,
341, 390, 413, 463, 495, 501, 530
karczmarz: 182
kardynał: 232, 273, 390, 402, 461, 487
kasacja (umorzenie): 6, 7, 10, 20, 61, 78,
83, 108, 130, 196, 198, 282, 294, 388
katedra płocka: 154
klasztor: 72, 136, 158, 519
klejnoty: 167, 392
kmiecie (chłopi): 2, 31, 79, 88, 175,
330, 332, 341, 390, 447, 463
koadiutor komandora poznańskiego:
439
kolegium jezuitów: 199
kolegium mansjonarzy: 273
koło młyńskie: 193, 200
komenda opactwa: 344
komisarz generalny Inflant: 23, 127,
329, 422
komisarze: 65, 83, 112, 200, 224, 242,
263, 264, 272, 324, 330, 361, 373,
397, 416, 450, 459, 501, 511, 541,
547
komitat: 271, 274
komora (celna) płocka: 547
— warszawska: 547
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Indeks rzeczowy
komornicy: 175
komornik graniczny: 130, 178, 263,
264, 397
komtur: 154
konfiskata: 417
koniuszy koronny: 297
kontrakt: 24, 37, 147, 161, 162, 197,
228, 293, 320, 386, 395, 409, 463,
474, 477, 532
konwent: 166, 185, 267, 344, 529
konwisarz: 187
koń(nie): 282, 341, 437, 442
kopce graniczne: 263
korona: 53, 402
koronacja: 83, 217, 254
korzec: 377
kościół parfialny: 154, 377, 411
kotlina: 519
kowal: 2
Kozacy (rejestrowi): 174, 444, 448, 449
krajczy koronny: 48, 180, 522
krawiec: 226
krowa: 437
krzyż: 403
ksieni: 529
księgi żydowskie: 48
księżniczka: 161
kucharz: 282
kuchmistrz koronny: 52, 307, 500
— mistrza krajowego w Inflantach:
127, 451, 452
kupcy (iec): 272, 316, 408, 437, 441,
450, 508, 509
kupno: 316, 369, 385, 423, 516
kustosz: 57, 117, 154, 173, 402
kuźnica (e): 71, 300, 327, 535
kwarta: 4, 8, 37, 39, 46, 90, 92, 93, 100,
102, 157, 179, 186, 188, 240, 245,

251, 253, 257, 265, 268, 280, 285,
299, 331, 333, 351, 398, 460, 470,
471, 486, 499, 510, 518, 527, 539,
542, 545, 546, 552
kwarta ziemi: 462
kwit(y): 18
latarnia morska: 401
legat (papieski): 154, 397, 402
legat (zapis): 235
legitymowanie: 115, 122, 216, 284,
363, 469, 489
lektor: 154
lenno zob. prawo lenne
lokacja (założenie) wsi: 32, 55, 57, 59,
68, 81, 154, 202, 341, 398, 530
lokacja miasta zob. fundacja miasta
ludwisarz: 16
łan(y): 49, 138, 154, 321, 323, 326, 341,
352, 374, 396
łaszt: 386, 556
ławnicy(k): 355, 433, 514
łąka (i): 80, 81, 200, 323, 326, 352,
356, 364, 396, 531, 596
łokieć: 177, 401
łożniczy: 46, 119, 190, 200, 245, 249,
435, 455, 465, 474, 475
łodzie: 502
magistrat zob. urząd miejski
małdrat: 199, 302
małżeństwo: 161, 162
mandatariusz: 241, 434
mansjonarze: 273
marszałek dworu królowej: 48
— mistrza krajowego w Inflantach:
330
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— nadworny koronny: 48, 212,
397, 514
— nadworny litewski: 402
— wielki koronny (Królestwa):
49, 119, 131, 173, 183, 392, 395,
402, 419, 514, 522, 523, 524, 546
— wielki litewski: 161, 283
— ziemi wołyńskiej: 402, 449
masztalerz: 58
medyk królewski: 38, 322
mennica: 36, 120
miara lwowska: 365
miecz: 53, 402
miecznik koronny: 7, 17, 173, 452,
454, 455, 473, 474, 475, 535
— mołdawski: 232
mieszczanin(ie): 1, 16, 21, 29, 38, 41,
47, 49, 57, 62, 69, 77, 94, 131,
139, 144, 145, 177, 187,
194–198, 228, 231, 239, 258,
259, 260, 261, 316, 321, 322,
350, 355, 365, 384, 386, 426,
462, 479, 489, 514
mistrz krajowy zakonu w Inflantach:
2, 127, 330, 369, 381, 389, 413, 423,
447, 451, 452
młyn(y): 14, 30, 42, 44, 47, 65, 70, 80,
81, 138, 141, 175, 182, 185, 193,
200, 239, 252, 265, 300, 302, 306,
309, 313, 324, 327, 341, 352, 364,
386, 396, 432, 443, 451, 452, 459,
463, 530, 545, 556
mojza: 19, 43, 54, 152, 233, 238, 301,
337, 353, 379, 400, 445, 485
monaster: 344
moneta: 120
morga: 200
mosiądz: 339

Indeks rzeczowy
mosty: 433, 442
msza: 273
murarz: 62
muzyk królewski: 38, 58, 279, 297
myszy: 154
myto: 232, 442, 547
namiestnik Inflant: 390, 487, 488
nadanie urzędu
— czygwarstwa: 16
— instygatora w Prusach: 478
— kasztelana halickiego: 512
— kasztelana śremskiego: 124
— łowczego lubelskiego: 349
— pisarza ziemskiego
ciechanowskiego: 281
— pisarza ziemskiego kaliskiego:
314
— pisarza ziemskiego
poznańskiego: 63
— sędziego ziemskiego
łukowskiego: 9
— sędziego ziemskiego
mirachowskiego: 348
— stolnika warszawskiego: 505
— wojewody poznańskiego: 553
— zarządcy palowego portowego:
493
narzędzia(e): 193,239
nobilitacja: 402, 492
oboźnia: 534
ochmistrz dworu królewicza: 397
królewien: 48
królowej: 397, 402
odłączenie dóbr od starostwa: 19,91
odroczenie: 250
odźwierny: 175

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

237

Indeks rzeczowy
oficjał: 154
okolica (tractus): 50, 385
opactwo: 72, 344
opat(ci): 72, 154, 185, 267, 344
opiekun(owie): 21, 130, 161, 171, 178,
263, 282, 287, 367, 419, 497
opis dochodów: 86
oprawa: 102, 161, 368, 380
ordynacja inflancka: 332, 436
— królewska: 183
Ormianin: 172, 194–198
ozdoby: 167
pagus: 428, 443, 458, 531
pale: 408
palowe: 493
pałac biskupi: 231
parafia: 273
pasieka: 179, 340
patrycjusz: 221
pełnomocnictwo: 72, 134, 145, 163,
241, 271, 355, 478, 490, 525, 529,
549
pensja zob. płaca
perły: 392, 395
pieczęć(cie): 24, 39, 47, 48, 56, 57, 59,
62, 83, 96, 103, 104, 120, 161, 187,
231, 232, 267, 271, 280, 286, 344,
352, 367, 396, 411, 414, 439, 450,
461, 487, 526, 532, 534, 539, 550
piekarze: 355
pieniądze kwarciane: 448
pióra strusie: 402
pisarz biskupi: 154
— dekretowy: 318, 319, 320
— grodzki: 48, 103

— kancelarii (królewskiej): 12,
136, 151, 179, 203, 262, 317,
334, 479, 490, 541, 549, 550
— kancelarii mniejszej: 13, 107,
139
— konsystorski: 531
— miejski: 144, 145, 365
— polny koronny: 450
— skarbowy litewski: 86, 378
— skarbu królewskiego: 331, 450,
471
— spraw publicznych biskupstwa
poznańskiego: 231, 232, 344
— żydowski: 48
piwo: 177, 247, 291, 530
plac miejski: 177
pleban: 154, 377
płaca (pensja, wynagrodzenie): 16, 29,
58, 75, 85, 101, 136, 142, 143, 279,
297, 302, 414, 415, 417, 508, 509,
547, 551
poborca(y): 142, 217, 417, 450, 508
pobór(ory): 48, 83, 217, 444, 450, 509
podatki: 217, 396
podczaszy koronny: 160, 171, 225,
241, 254, 409, 410, 521, 552
podkanclerzy koronny: 48, 49, 130,
208, 225, 397, 402, 411
— litewski: 402
podkomorzy koronny: 48
podkowa: 403
podkustosz: 154
podrzęczy: 291
podstarości: 34, 35, 48, 97, 103, 104,
142, 178, 182, 263, 264, 271, 274,
302, 345, 346, 379, 461, 464
podstoli koronny: 289
podwody: 75, 76
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podwojewodzi: 130
Polacy: 413
polski język: 18, 48, 86, 97, 98, 114, 131,
177, 231, 232, 267, 280, 367, 392,
396, 449, 450, 457, 506, 534, 547
pop: 170, 310
popostwo: 170, 310
port: 401
portowe: 483
posag: 30, 74, 130, 148, 149, 159, 161,
162, 286, 395
poseł: 221, 232, 441
potwierdzenie wyboru na opata: 344
pozew: 367, 397, 537
pożar: 377, 547
półłanki: 326
półpoście: 131
prawo kanoniczne: 420
— lenne (lenno): 2, 113, 329, 353,
381, 413, 422, 424, 425, 427,
438, 447
— magdeburskie: 57, 341, 360,
384, 418
— patronatu: 411
— składu: 441
— wyrębu: 42, 237, 326, 330, 339,
502
prebenda: 273
prepozyt: 24, 48, 49, 51, 92, 118, 130,
154, 164, 234, 235, 255, 402, 532
prerogatywy: 316, 242, 405, 492
prezbiter na zamku krakowskim: 85
prezenta: 420
proces: 217, 224, 282, 417, 463
prowincjał: 154
Prusowie: 154
prymas: 397, 402
przedmieszczanin: 362, 365

Indeks rzeczowy
przedmieście: 177, 216, 243, 352, 396,
429, 480, 519
przeor: 72, 154
przeprawa: 211, 408
przewóz: 330
przysięga: 131, 381, 506
przywianek: 395
przywrócenie szlachectwa: 403, 405
pszenica: 199, 291, 302, 386, 556
rabin: 48
rada miasta zob. urząd miejski
rajca(y): 120, 165, 172, 179, 187, 218,
243, 294, 295, 303, 355, 366, 374,
420, 421, 433, 538, 556
rata: 51, 547
referendarz koronny: 15, 48, 118, 235,
236, 397, 402, 439, 468
regestr królewski: 547
rejestr deputacki: 83
rejestry podskarbińskie: 373
rektor szkoły kapitulnej: 420
rewizja: 331
rewizor(zy): 244, 352, 361, 364, 408,
425, 434, 437, 442
ręka: 29
roczki sądowe: 131
rogi: 53
rota: (wojska): 27, 121, 126
rotmistrz(owie): 2, 32, 83, 93, 271, 274,
332, 353, 367, 496
rozgraniczenie: 263, 264, 397
rusticana: 332
rybak: 2
rycerz złoty: 221
rynek: 187, 195, 273
rzeźnik: 94
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Indeks rzeczowy
sąd asesorski: 525
— deputacki: 417
— królewski: 48, 94, 244, 434, 490
— ławnicy: 258
— namiestnika Inflant: 487
— relacyjny: 525
— sejmowy: 60
— zadworny: 82, 134, 270, 322,
453
sążeń: 534
scholasteria: 88, 118
scholastyk: 48, 88, 118, 154, 235, 236
sejm koronacyjny: 480
sejmik: 446
sekretarz królewski: 24, 33, 36, 48, 51,
69, 72, 84, 85, 101, 102, 119, 144,
145, 158, 159, 166, 167, 172, 179,
209, 210, 218, 234, 255, 274, 302,
344, 402, 451, 452, 453, 464, 476,
480, 490, 497, 529, 532, 548, 559
— królowej Anny Jagiellonki: 539
— miasta Rygi: 428, 429, 441
— wielki koronny: 118, 236,
402, 468
sędzia polubowny (arbiter): 234
sędzia starostwa dorpackiego: 336
skarb królewski (koronny): 86, 101,
143, 217, 240, 254, 283, 285, 373,
331, 404, 489, 500, 546
— królowej Anny: 546
— litewski: 283, 441
— nadworny: 36, 331, 471, 546,
547
składne winne: 450
służebność: 143, 398
sobole: 231
sól: 547

sołectwo: 80, 81, 98, 111, 168, 189,
214, 215, 222, 311, 317, 321, 366,
459, 464, 511, 530, 540, 541, 543
sprzedaż: 30, 171, 226, 316, 329, 355,
421, 423, 427, 429, 441
sprzęty domowe: 167
srebro: 120, 167, 392, 395
stacja Męki Pańskiej: 341
stacje: 91, 136, 213
stara suma: 174, 184, 192, 319, 328, 339,
342
starosta portowy: 536
starostwo, czyli tenuta: 522, 523
starszy nad mennicą: 36
statut: 272, 397
stolnik królowej: 550
strażnik koronny: 263
subkustosz: 154
sufragan poznański: 529
suknie: 167
sukno: 29, 450
sułtan turecki: 17, 232
syndyk: 187, 228, 492, 537
szafarz(e): 450, 508
szeląg: 442, 450
szkoła żydowska: 48
szpital: 462, 519
szyb: 547
ślub: 78, 161, 221, 552
świnie: 442
tajny szambelan: 405
taksa komisarzy: 65, 242, 459, 501,
511, 535, 541
— lustratorska: 183
— rewizorska: 364, 434
talary: 30, 60, 232
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tarcza: 53
targ roczny zob. jarmark
targ tygodniowy: 22, 360, 384, 418
Tatar (ryz): 27, 90, 125, 155, 350, 403,
457, 517, 543
tenuta: 80, 82, 95, 100, 107, 180, 222,
230, 245, 264, 265, 276, 278, 280,
331, 366, 397, 455, 471, 475, 522,
523, 530, 535, 543
terrigena: 496
testament: 235, 236
tractus zob. okolica
transumpt: 154, 231
transakcja: 274, 420, 532
tortury: 29
trębacz: 519, 534
Trybunał Koronny (Lubelski lub Piotrkowski): 60, 88, 142, 159, 160, 171,
190, 217, 234, 261, 367, 375, 417, 508
trzy części dochodów: 283, 285
Turcy: 330, 391, 517
ugoda: 154, 282, 420
ulica (platea): 48, 216, 231, 355, 514
umorzenie zob. kasacja
umowa polubowna: 178
upadek (upuszczenie) części sumy: 87,
133, 155, 333
upadek (upuszczenie) czwartej części
sumy: 12, 18, 32, 33, 45, 68, 93, 95,
104, 174, 184, 192, 201, 202, 205,
212, 215, 219, 227, 237, 246, 253,
275, 276, 278, 299, 305, 307, 313,
338, 357, 366, 370, 372, 375, 435,
454, 455, 480, 484, 491, 521, 522,
523, 543, 555
uroczysko: 339
urząd ławniczy: 187

Indeks rzeczowy
— miejski (magistrat, rada
miejska): 1, 25, 38, 41, 69, 123,
131, 172, 448, 549
— podskarbiego: 237
— starościński: 24, 30, 118
wadium: 24, 28, 30, 52, 73, 78, 82, 88,
117, 118, 130, 134, 135, 146, 147,
153, 178, 190, 191, 194, 197, 204,
208, 209, 235, 236, 258, 260, 270,
271, 274, 292, 293, 295, 296, 298,
320, 322, 346, 394, 395, 409, 410,
453, 461, 463, 468, 473, 474, 475
waga miejska: 187
warsztat: 239
wiano: 30, 148, 158, 159, 161, 162, 298,
353, 395
widymat: 231
wielki mistrz Zakonu Niemieckiego:
154, 374
wielkorządca: 16, 48, 177, 200, 245, 291
wielkorządy: 42
wieża: 401
więcierz : 211
więzienie: 97, 282
wikariusz generalny: 154
wikariusze: 235
winnica: 350
włączenie (przyłączenie) do starostwa:
92, 244
włóka(i): 25, 57, 377, 556, 557
wniesienie dokumentu: 39, 47, 48, 49,
57, 58, 134, 142, 177, 203, 210, 231,
232, 258, 297, 341, 350, 352, 377,
397, 450, 488, 508, 509, 526
wojna turecka: 2
wojny moskiewskie: 4, 16, 31, 43, 50,
54, 80, 101, 113, 127, 152, 186, 238,
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Indeks rzeczowy
254, 278, 283, 300, 332, 335, 342,
353, 358, 369, 382, 390, 391, 400,
403, 406, 413, 422, 425, 431, 436,
443, 447, 481, 482, 498, 507, 528,
531, 533
wolnizna (zwolnienie od czynszu): 341
wolność łowienia ryb: 2, 80, 81, 143, 211
— polowania: 80
wołoski język: 231
przeprawy: 211
— woły (wół): 234, 437, 442
woźnica: 58,297
woźny (dworu, generalny, ziemski):
44, 94, 97, 187, 194, 263, 264, 269,
367, 504, 536, 559
wójtostwo: 13, 26, 55, 56, 66, 67, 82,
94, 95, 125, 137, 156, 165, 175, 176,
181, 207, 223, 227, 242, 252, 266,
280, 285, 308, 315, 319, 328,341,
343, 345, 368, 380, 416, 459, 467,
472, 477, 503, 520, 533, 543, 544,
545, 549, 558
wójtostwo, czyli sołectwo: 10, 107, 151,
175, 230, 249, 304, 318, 324, 366,
435, 440, 483, 535
wół: 442
wóz: 442
wydzierżawienie (dzierżawa): 24, 77,
88, 106, 118, 147, 193, 208, 232,
289, 353, 461
— ceł koronnych: 129
— czopowego: 134, 142, 163, 288,
404, 508
— ekonomii: 373, 402, 547
— myta: 232
— żup krakowskich: 101, 110, 547
wykarczowanie: 81, 341, 364

wykup: 125, 151, 164, 205, 206, 224,
243, 290, 298, 319, 361, 387, 398,
433, 480, 517, 523
wylew: 386, 433, 437
wyspa: 143, 154, 268, 423, 426, 536
zadośćuczynienie: 166, 361
zagrodnicy: 80, 81, 138
zamek: 30, 31, 44, 48, 53, 85, 113, 127,
128, 141, 143, 161, 194, 222, 243,
247, 263, 264, 285, 291, 292, 293,
300, 302, 341, 350, 353, 364, 377,
381, 386, 392, 414, 429, 431, 432,
434, 439, 449, 451, 452, 458, 487,
488, 538, 556
zamiana: 175
zapis zob. legat
zaraza: 187, 450, 547
zarządca palowego portowego: 493
zboże: 199, 291, 459, 463, 529
zbrodnia: 282
zjazd: 132
złote reńskie: 161
— węgierskie (dukaty): 143, 164,
187, 239, 439, 489
złoto: 120
żeglarze: 401
żniwa: 361
żołd: 142, 448
żupa zob. Bochnia, Kraków, Wieliczka
— żupa
żupnik krakowski zob. Kraków
— żupnik
Żydzi: 48, 91, 114, 123, 213, 243
żyto: 199, 377

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Indeks osób
Indeks osób

W indeksie, ze względu na częstotliwość występowania, nie zostali uwzględnieni Stefan (Batory), Zygmunt III oraz Jan Tarnowski, podkanclerzy (gdy
pojawia się w formule relacyjnej). W przypadku godności zarezerwowanych dla stanu szlacheckiego podana jest tylko nazwa urzędu pełnionego
przez daną osobę. W przypadkach wątpliwych podano określenie przynależności stanowej użyte w źródle. Jeżeli takie określenie nie wystąpiło, brak
go także w indeksie. Nazwiska niektórych osób z Kurlandii i Inflant weryfikowałem przy pomocy: E. Fircks, Die Ritterbanken in Kurland nach dem
original Protokole von 1618–1648, w: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und
Sphragistik, t. I, Mittau 1895 (wyd. 1896), s. 1–109. Autorzy i wydawcy zostali wyróżnieni kursywą. Indeks nie obejmuje wstępu i wykazu skrótów.
c. — córka, ch. — chłop, chłopka, m. — mieszczanin, mieszczanka, N. — nieznane imię, p. — plebej, s. — siostra, syn, sz. — szlachcic, szlachcianka.
Achinger Jerzy, sz.: 271, 274
— Elżbieta, żona Jerzego: 271, 274
Achtisnicht Jan, pisarz chełmiński: 154
Adam Wacław, książę cieszyński: 247
Alberding Bernard, sz.: 489
Albert, opat czerwiński: 154
Aleksander, sz.: 397
Aldobrandini, rodzina: 405
Allen de, Otton, sz.: 113
Altenburg von, Dietrich, wielki mistrz
Zakonu Niemieckiego: 374
Agnieszka, ch.: 122

Andrzej, kanclerz płocki: 154
Andrzej, archidiakon płocki: 154
Andrzej, biskup włocławski: 154
Andrzej, p.: 122
Anna, infantka szwedzka: 37
Anna, księżna Branden
burg–Ansbach: 347
Anna Jagiellonka, żona Ferdynanda I,
cesarza: 161
Anna Jagiellonka, królowa: 67, 72, 102,
280, 282, 286, 380, 527, 534, 539,
550, 557
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Indeks osób
Anna Habsburg, żona Zygmunta III:
161, 162, 527, 546
Anna Habsburg, żona Albrechta V,
księcia Bawarii: 161
Anrep Adolf, sz.: 447
Arciszewski Paweł, sz.: 37
Atelan Maciej, sz.: 413
Auska, ch.: 390
Austriacki Dom (Habsburgowie): 523
Baba Anna, żona Piotra: 274
Baba Piotr zob. Lassa Barbera Piotr
Babecki Krzysztof, sz.: 485
Bach Piotr, sz.: 31
Baczyńska Małgorzata, c. Piotra: 340
Baczyński Piotr, sz.: 340
Badowska Anastazja zob. Białokur
Anastazja
Baisen de, Gabriel, wojewoda
pomorski: 411
Baisen de, Jan, gubernator pruski: 411
Balbekiesz Jerzy Jan, sz.: 271
Balińska Katarzyna, żona Jakuba: 112
Baliński Jakub, sz.: 112
— Jerzy, sz.: 112
Baranowska Anna, żona Andrzeja:
305, 440
Baranowski Andrzej, sz.: 155, 305, 440
— Jan, sz: 321
— N., sz: 13
— Wojciech, biskup płocki: 154,
402
Barcz Baltazar, sz.: 496
Maciej, sz: 496, 507
Małgorzata, żona Michała: 496
Michał, sz: 496
Bardski Maciej, sz.: 134, 135, 163, 288,
508

Baro Jerzy, sz.: 62
Bartłomiej, kustosz płocki: 154
Bartłomiej, ch.: 498
Barwaski Maciej, sz: 42
Barycz Henryk: 297
— Barzy (Barzi) Dorota, żona
Stanisława: 60
— Jan, sz.: 60
— Katarzyna, żona Stanisława:
30, 44
— Stanisław, wojewoda krakowski:
30, 44, 48, 60, 61, 177
Bąkowski Jakub, sz.: 83
Bejzat Jan, chorąży krakowski: 411
Bełżecki Jan, sz.: 473
Benisławski Marcin, sz.: 19
— Mikołaj, sędzia ziemski
sandomierski: 24
Berbelicki Władysław: 551
Berda Felicjana zob. Sieklucka
Felicjana
Berg Fedor (Dietrich), sz.: 220
Bergen a, Eberhard, sz.: 513
Bernard, kanonik płocki: 154
Bernatowicz Toros (Turos), m.: 194,
195, 196, 197, 198
— Zacharias, m.: 195, 196, 198
Berzewiczy Marcin, starosta
starogardzki: 41, 241, 434
Bersohn Mathias: 48, 91, 123
Bex, ch.: 50
Bębnowski Józef, sz.: 97
Białkowska Anna zob. Chybicz Anna
Białkowski Mikołaj, sz.: 301
Białokur Anastazja, żona Stefana: 399
— Stefan, sz.: 399
Białośliwska Agnieszka zob.
Zebrzydowska Agnieszka
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Biedrzycki Abraham, sz.: 97
Bieganowski Mikołaj, sz.: 62, 108, 495
Bielecki Wacław, sędzia ziemski
sochaczewski: 397
Bieliński Jan, kanclerz płocki: 397
Bielski Walenty, p.: 44
Bieniewice z, Maciej, sędzia ziemski
sochaczewski: 397
Biernacki Franciszek, sz.: 504
Biernaszewska Katarzyna,
żona Pawła: 21
Biernaszewski Paweł, m.: 21
Biskup Marian: 377
Biskupski Jan, sz.: 437
Bixeden Mikołaj, sz.: 381
Blankfeld Krzysztof, sz.: 2
Bliziński Marek, sz.: 263, 264, 308
— Wacław, sz.: 264
Błońska Anna zob. Żurowska Anna
Bobola Andrzej, sz.: 257
— Jan, sz.: 277
— Zofia, żona Jana: 277
Bobolecki Andrzej, sz.: 83
Bocz Henryk, sz.: 358
— Jan, sz.: 358
Boczowski Stanisław, pisarz grodzki
lwowski: 48
Bogenhausen Herman, sz.: 378
— Bogusławska Barbara zob. Kuba
Barbara
Bogusz Adam, s. Macieja, p.: 207
— Jan, s. Macieja, p.: 207
— Maciej, p.: 207
— Stanisław, p.: 207
Bogusza, sz.: 154
Bogusza, sz.: 154
Bojanowska Beata, żona Jana: 249
Bojanowski Jan, łożniczy: 190, 249

Indeks osób
Bolesław, książę mazowiecki: 154
Boner (Bonar) Jakub: 256
— Jan, kasztelan biecki: 48
— Sebald: 256
— Seweryn, kasztelan krakowski:
84, 94, 186, 256, 454
— Seweryn: 256
Bononia Stanisław, p.: 282
Boras Zygmunt: 202
Boratyński Jan,
chorąży przemyski: 263
Borchowski Krzysztof, sz.: 397
Borecki Piotr, wojski stryjski: 264
Borkowska Małgorzata: 529
Borsza Stanisław zob. Grocholski
Stanisław
Borucki Stanisław, sz.: 223
Borys, p.: 98
Borzechowski Stanisław, sz.: 83
Boski Paweł, sz.: 83
Botke, p.: 50
Brandys Dionizy, sz.: 147, 148, 149
— Małgorzata, żona Dionizego:
147, 148, 149
Branecki Jerzy, kanonik sandomierski:
548, 559
Branicka Zofia zob. Raczko Zofia
Branicki Grzegorz, burgrabia
krakowski: 73, 74, 255, 269,
292, 293
— Jan, starosta niepołomicki: 73,
74, 255, 269, 292, 293
— Kasper: 292, 293
— Stanisław: 292, 293
Brodnica z, Anna zob. Cielecka Anna,
Madaleńska Anna
Bronisław, prepozyt kurzelowski: 154
Brożyna Feliks, sz.: 341
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Indeks osób
— Jan, sz.: 341
Brudziński Wojciech, kustosz
krakowski: 117, 173
Bruggenei von (Hasemkamp)
Herman, mistrz krajowy Zakonu:
413
Brunszwicki Busz Teodor, m.: 36
Bryliński Wojciech, kanonik
poznański: 402
Brzeski Mikołaj,
starosta kamieniecki: 136
Brzenie, z, Zbigniew, marszałek
Królestwa: 49
Brzeźnicki Stefan, sz.: 483
Brzozogaj z, Barbara zob. Niwska
Barbara
Brzozdowski Jan, sędzia ziemski
lwowski: 263, 264
Brzozowski Jan, sz.: 258, 259, 260, 261,
294, 295
Brzustowicz Grzegorz Jacek: 140
Buczajski Mikołaj, sz.: 12
Buczyński Bartłomiej, wojski
sieradzki: 437
— Jakub: 367
Bujak Jadwiga, m.: 144, 145
— Kasper, m.: 144, 145
Bujwid Michał, starosta rzeczycki: 388,
406
Bukemencze, rodzina: 531
Buksicki Błażej, sz.: 547
— Burbach Jadwiga zob.
Podgórska Jadwiga
Burzyńska Elżbieta, żona Kazimierza:
501
Burzyński Kazimierz: 501
Busz Teodor zob. Brunszwicki Teodor

Buszkowski Adam, sz: 134, 163,
288, 508
Bużeński Hieronim, kasztelan
sieradzki: 313
Bykowski Marek: 358
— Stanisław, kasztelan konarskiłęczycki: 402, 515
Byliński Janusz: 27
Bystram Elżbieta zob. Gołembiewska
Elżbieta
Caltin, ch.: 2
Casti Jakub, sz.: 154
Cebrowski Jan, sz.: 521
Chalecki Dymitr, podskarbi litewski:
402
Charbicki Piotr, sz.: 118
Charczowski Jan, podstarości
nowokorczyński: 103, 104
Charlęski Szymon, sz: 83
Chełmski Marcjan, chorąży krakowski:
153
Chinowski Baltazar, sz.: 496
Chłapowski Krzysztof: 40, 46, 133, 143,
278
Chmielewicz Wawrzyniec, m.: 1
Chochołowski Bartłomiej, p.: 80
Chocimierska Anna zob. Pstrokońska
Anna
Chocimierski Wojciech, sz.: 254
Chodkiewicz N.: 2
— Grzegorz, kasztelan trocki: 378
— Jerzy, starosta żmudzki: 397
Chromik Podwojewódzki zob.
Podwojewódzki Hromyka
Chrystian, prepozyt wyspy NMP: 154
Chrzanowski Wawrzyniec, p.: 187
Chrząstowski Andrzej, sz.: 106, 289
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— Jan: 342
— Mikołaj, wojski krakowski: 411
Chudy Jan, p.: 318
— Maciej, p.: 318
— Marcin, p.: 318
Chudzimiński Joachim, sz.: 446
Chudziński Wojciech, sz.: 402
Chwalikowski Piotr, podrzęczy: 291
Chwał, wojewoda łęczycki: 154
Chybicz Adrian, sz.: 301
— Anna, żona Adriana: 301
Chylińska Dorota, żona Pawła: 557
Chyliński Paweł, sz.: 557
Chyżowska Barbara, żona Wojciecha:
40
Chyżowski Wojciech, sz.: 40
Cieklińska Katarzyna, żona Jana: 99
— Krystyna, żona Marcina: 391
Ciekliński Jan, sz.: 99
— Marcin, sz.: 391
— Mikołaj, sz.: 99
— Stanisław, sz.: 391
Cielecka Anna, żona Dobrogosta: 178
Małgorzata, żona Mikołaja: 178
Małgorzata, żona Kaspra: 178
Cielecki Dobrogost, podstarości
jaworowski: 178
— Jan: 178
— Jerzy: 178
— Kasper: 178
— Krzysztof: 178
— Mikołaj: 178
— Mikołaj, komornik kaliski: 178
Cieszko Jadwiga, żona Stanisława: 121
— Stanisław, sz.: 121
Cieszkowski Mikołaj, sz.: 222
Cigenberk z, Henryk, sz.: 154
Cikowska Elżbieta, żona Stanisława: 166

Indeks osób
Cikowski Krzysztof: 7
— Stanisław, podkomorzy
krakowski: 166, 167, 493
Clumping Henryk, sz.: 154
Coio Andrzej, m.: 536
— Anna, żona Andrzeja: 536
Concreor Andrzej, sz.: 2, 126
— Helena, żona Andrzeja: 2, 126
Czabański Zygmunt, sz.: 83
Czarlińska N., żona Pawła: 313
Czarliński Paweł, sz.: 313
Czarnkowska Anna, żona Adama: 543
Czarnkowski Adam Sędziwój, starosta
pyzdrski: 209, 210, 439, 476, 543
— Andrzej, kasztelan kamieński:
542
— Stanisław, referendarz koronny:
439
— Wojciech Sędziwój, starosta
generalny wielkopolski: 439
Czarnocki Stanisław, sędzia ziemski
sanocki: 342
Czarnowska Dorota, żona Jakuba: 55,
364
Czarnowski Jakub, sz.: 55, 364
Czermiński Walenty, sz.: 64, 504
Czerniejowski Jan, sz.: 263
Czołchański Drach Andrzej, sz.: 264
— Iwan, sz.: 225
— Wasyl, sz.: 264
Czosnowski Stanisław, stolnik
warszawski: 505
Czyżowska Anna, żona kasztelana
chełmskiego: 4
Czyżowski, kasztelan chełmski: 4
Ćwikliński Stanisław, sz.: 152
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Indeks osób
Dalewice z, Gniewosz: 49
Daniel, p.: 98
Damian, p.: 98
Daniewicz Jan, sz.: 11, 299
Daniłowicz Jan, sz.: 263, 264
— Mikołaj, sz.: 263, 264
Dawidek Katarzyna zob. Dusza
Katarzyna
Dąbrowska Dorota zob. Korzeniewska
Dorota
— Elżbieta zob. Konopacka
Elżbieta
Dąmbski Stanisław, sekretarz
królewski: 158, 159
Diak Michał, zob. Myszkowic Michał
Dist Hans, sz.: 371
Ditte, ch.: 2
Długojewski Stanisław, sz.: 11
Długopolski Edmund: 80, 81
Dłuski Jan, podstarości lubelski: 142
Dobiesław, biskup płocki: 154
Dobrogost, sz.: 154
Dobrosołowski Florian, sz.: 83
Dobrynka Jadwiga, żona Walentego: 193
— Walenty, p.: 193
Dobrzyniecki Adrian, sz.: 83
Dogiel Maciej: 161, 162, 286, 401, 491
Dolińska Anna zob. Juchnowska Anna
Dominik, podsędek łęczycki: 154
Drąg Andrzej, s. Jana, ch.: 247
— Jan, s. Jana, ch.: 247
— Jan, ch.: 247
Drobisz Bazyli, sz.: 233, 436
Elżbieta, żona Bazylego: 233, 436
Drohojowska Katarzyna: 468
Drohojowski Jan Tomasz, referendarz
koronny: 15, 402

— Kilian, podkomorzy przemyski:
263
Dronskie, rodzina ch.: 378
Drozdowski Jan, sędzia ziemski
lwowski: 264
Drzemlik Jan, sz.: 494
Drzewicki Adam, dziekan warszawski:
532
Dubowce z, Baltazar, sz.: 189
Duckier Wilhelm, sz.: 113
Dudek N., p.: 58
Dulicer Eberhard, m.: 421
Dulski Jan, podskarbi koronny: 143,
414
Duodo Piotr, m.: 221
Dusza Katarzyna, żona Adama: 534
Dusza Adam, p.: 534
Dworzaczek Włodzimierz: 235
Działyńska Elżbieta zob. Cikowska
Elżbieta
Działyńska Zofia zob. Garnysz Zofia
Działyński Mikołaj: 33
— Stanisław, kasztelan elbląski:
402
Dziećmiarowski Jan, sz.: 142
Dzierzgowski Jan, kasztelan czerski:
397
Dzierżek Jan: 232
— Krzysztof, chorąży trocki: 17,
172, 179
Dzierżko, archidiakon dobrzyński: 154
Dzikowski Szymon, sz.: 315, 362
Ebert Walter, sz.: 427
Eck Mikołaj, m.: 490
Eibinhoff Gertruda zob.
Megenshausen Gertruda
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Elbląg z, Konrad, kanonik chełmiński:
154
Elzdorf ab, Krystyn, sz.: 50
Embden a, Tomasz, starosta ryski: 526
Emporinus Wojciech, prepozyt
św. Magdaleny w Poznaniu: 164
Engelbert: 154
Faden Henryk: 69
Falisław, pisarz biskupi: 154
Falx N., ch.: 2
Fart Jerzy, sz.: 318, 319, 320
Farensbach Agnieszka, żona Jana: 422
— Jan, sz.: 422
— Jerzy, hetman szlachty
inflanckiej: 443
Fatikenberg z, Baltazar, sz.: 330
Henryk, sz.: 330
Felberk Jan, sz.: 238
Feliks, sz.: 397
Feresz Bohdan: 232
Ferdynand Habsburg, arcyksiążę
Austrii: 161
Figla, rodzina ch.: 378
Filipowski Samuel, sz.: 6
Firlej Andrzej, kasztelan radomski:
256, 402
— Gertruda, żona Jana: 392, 393,
395
— Jan, podskarbi koronny: 18, 51,
75, 76, 120, 210, 256, 392, 393,
394, 395, 402
— Mikołaj, wojewoda krakowski:
256, 402
— Piotr, wojewoda lubelski: 397
Fitink Otto, sz.: 507
Florian, biskup płocki: 154
Florian, kanclerz łęczycki: 57

Indeks osób
Fogelweder Katarzyna zob. Trepka
Katarzyna
— Stanisław, sz.: 527
Franciszek, p.: 416
Frank Balcer (Baltazar), m.: 450, 508
— Tomasz: 424
Frankenstein z, Mikołaj, kanonik
chełmiński: 154
Frans N., żona Gerharda: 498
— Gerhard, sz.: 498
Frant Jan, kanonik płocki: 154
Fratricz (Traczicz) Jakub, m.: 16
— Andrzej, wojski przemyski: 278
— Dorota zob. Baranowska Dorota
— Jan, kasztelan sanocki: 264
Friccus Henryk, p.: 537
Fritingof Anna zob. Tyzenhausen
Anna
Frydrychowska Dorota zob. Rokowska
Dorota
Frydrychowski Aleksy, sz.: 158, 159
Fulkowski Wojciech, sz.: 550
Fürstenberg von, Wilhelm, mistrz
krajowy w Inflantach: 2
Gaj z, Piotr, wojewoda kaliski: 411
Gajewski Erazm, burgrabia kościański:
178
Jan, sędzia ziemski poznański: 402
Łukasz, s. Erazma: 178
Gajowska Anna zob. Lassa Barbera
z Baby (Baba) Anna
Galewice z, Małgorzata zob. Cielecka
Małgorzata
Gall Franciszek, sz.: 229
Gałczyński Jan, kantor gnieźnieński:
402
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Indeks osób
Gamrat Piotr, arcybiskup gnieźnieński:
397
Garbowska Połomia, żona Piotra: 399
Garbowski Piotr, sz.: 399
Garnysz Stanisław, podstoli krakowski:
157, 166, 167, 257, 265
— Zofia, żona Stanisława: 157,
166, 167, 257, 265
Gąsiorowski Antoni: 49, 412
Gąsiorowski Jan, p.: 279
Gdeszyński Krzysztof, sz: 83
Gebelio Kasper, m.: 120
Gembicki Jan, podczaszy poznański:
178, 529
— Wawrzyniec, sekretarz
królewski: 24, 209, 210, 218,
476, 529
Giebułtowski Jan, sz.: 83
Giedroyć Malcher (Melchior), biskup
żmudzki: 402
Gieliński Kasper, sz.: 355
Giemza Barbara zob. Powsińska
Barbara
Gładka Anna zob. Modrzewska Anna
Gładysz Mikołaj, sz.: 549
— Szymon, prepozyt wiślicki: 92
Głębocki Stanisław, sz.: 178
Głogowski Jan, sędzia ziemski
gostyniński: 397
— Mikołaj: 334
Głowacki Andrzej, sz.: 83
Gner Mikołaj, celnik koniński, m.: 49
Gniewek Stanisław, podstarości
oświęcimski: 461
Gniewosz Jan, starosta latowicki: 415
Gnoiński Krzysztof, sz.: 45
Goers Walenty, sz.: 390
Gojski Mikołaj, sz.: 415

— Sebastian, sz.: 481
Golski Stanisław, starosta barski: 417
Gołkowski Paweł, p.: 111
— Stanisław, p.: 111
Gołembiewska Elżbieta, żona Michała:
528
Gołembiewski Michał, sz.: 528
Gołuchowski Jan, sz.: 192
Gomoliński Florian, podkomorzy
sieradzki: 437
— Stanisław, kasztelan rozpirski:
397
Goryńska Anna zob. Barzy Dorota
Gorzeński Kasper, sz.: 497
Gorzykowski Maciej, sz.: 83
Gostko, archidiakon płocki: 154
Gotko Fryderyk, sz.: 220
Gostomscy, rodzina: 552
Gostomska Elżbieta zob. Sieniawska
Elżbieta
— Urszula, żona Hieronima: 435,
465
Gostomski Dobrogost: 484
— Hieronim, kasztelan nakielski:
199, 202, 392, 402, 435, 465,
466, 553
— Stanisław, wojewoda rawski:
402, 484
Gościradowski ze Słonego Gródka
Wojciech, sz.: 262
Góra Jan, m.: 187
Górecki Stanisław, sz.: 125
Górka Andrzej, kasztelan
międzyrzecki: 522
— Stanisław, wojewoda poznański:
480, 522, 523, 524, 553
Górski Adam, sz.: 451, 452, 453, 490
— Jan, sz.: 97, 537
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— Mikołaj, sz.: 83, 363
Górzyńska Jadwiga, żona Stanisława:
158, 159
Górzyński Stanisław, sz.: 158, 159
Grabianka Jadwiga zob. Skóra z Gaja
Jadwiga
Grabowiecki Sebastian, sekretarz
królewski: 344
Grabski Jan, sz.: 83
Granowski Wojciech, sz.: 345, 346, 533
Gratian N., m.: 120
Grawe Franciszek, z: 2
Grążawy z, Pilgrinus, sz.: 154
Grek Wacław, sz.: 66
Grocholski Marcin, sz.: 397
— Stanisław, sz.: 38, 279
Grodziecka Małgorzata, żona
Andrzeja: 206
Grodziecki Andrzej, sz.: 206
Grodziński Jan, sz.: 91
Groff Franciszek, sz.: 2
Groll a, Jan sz.: 526
Gromolat, rodzina ch.: 378
Grotusen Anna zob. Rigen a, Anna
Grotowski N., sz.: 125
Grunen, ch.: 50
Gruszczyńska Barbara, żona
Walentego: 267
Gruszczyński Walenty, sz.: 267
Grzegorz Maksymilian: 154
Grzyb Stefania, żona Jerzego
Skowrotki
Grzymisław, kanonik płocki: 154
Gulczewski Mikołaj, wojewoda płocki:
397
Guldon Zenon: 154
Gutter Baltazar, p.: 211
— Kasper, p.: 211

Indeks osób
— Ludwik, p.: 211
Guze, rodzina ch.: 378
Halsnik Henryk, sz.: 34
Hałczyński Bohdan, sz.: 354
— Dawid, sz.: 354
— Iwan, sz.: 354
— Ławryn, sz.: 354
— Rajsko, sz.: 354
Hanckbom Jan, p.: 537
Hanel Jan, m.: 77
Haniowiecka Anastazja, żona
Andrzeja: 351
Haniowiecki Andrzej, sz.: 351
Hansdatter Lilia Helena zob. Concreor
Helena
Hartman Michał, m.: 450, 509
Has Walenty, m.: 195
Hasemkamp (Hesenkomp) Herman
zob. Bruggenei von, Herman
Heide, rodzina ch.: 531
Hellemencze, rodzina ch: 531
Helmes Areno, m.: 538
Hemer Jerzy, m.: 538
Henryk (Walezy), król: 257
Henryk Młodszy, książę Brunszwiku
i Luneburga: 439
Henryk, prepozyt płocki: 154
Henryk, sołtys: 154
Herant Stefan, p.: 519
— Herburt Dorota zob.
Zebrzydowska Dorota
— Elżbieta zob. Lanckorońska
Elżbieta
— Elżbieta zob. Stanisławska
Elżbieta
— Jan: 171
— Jan, sz: 545
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Indeks osób
— Jan Feliks: 468
— Katarzyna zob. Maciejowska
Katarzyna
— Mikołaj, starosta lwowski: 18,
55, 263, 341, 350, 352, 364, 396,
402, 448, 499
— Mikołaj, wojewoda ruski: 285,
402, 545
— Mikołaj: 171
— Mikołaj: 499
— Stanisław, kasztelan lwowski: 264
— Zofia zob. Kostka Zofia
Herman, pleban w Drobninie: 154
Hermanowski Jerzy, sz.: 263
Heymowski Adam: 402, 403
Hilchen Dawid, sz.: 228, 492, 537
Himgal Bernard, ch.: 423
Hnizdziczow (Gwizdzichów) z, Sien,
p.: 264
Hodorowicz Anastazy, sz.: 367
Hoffchlegier Goswin, sz.: 430
Holszur Bertram, podkomorzy
dorpacki: 487, 490
Honorat, m.: 355
Honved Kassur, sz.: 271
Horst Stefan, sz.: 50
Horwat Piotr: 64
Hoszowski Stanisław : 143
Hryczko, ch.: 181
Idzi, p.: 544
Ilmanowski Krzysztof, sz.: 94, 479,
541, 549
Iłgowski Andrzej, pisarz skarbowy
litewski: 86
Innocenty IX, papież: 161
Italax, ch.: 2
Iwaszkiewicz Jerzy, p.: 172

Iwińska Jadwiga zob. Czarnkowska
Jadwiga
Iwiński Krzysztof, sz.: 543
Iwo, prepozyt gnieźnieński: 154
Izdbieński Filip, sz.: 235, 236
— Marcin, scholastyk krakowski:
235, 236
Jabłonowski Maciej, sz.: 83
Jabłonowski Aleksander: 264
Jabłońska Anna, żona Andrzeja
Jabłoński Andrzej, stolnik podlaski:
558
Jackowski Jan, sz.: 335
— Krzysztof, sz.: 335
Jaka Janusz, sędzia kaliski: 49
Jakub, subkustosz płocki: 154
Jakub, sz.: 397
Jakub, ch.: 498
Jakusz Piotr: 464
Jan, archidiakon dobrzyński: 154
Jan, arcybiskup gnieźnieński: 411
Jan, biskup płocki: 154
Jan, biskup dorpacki: 443
Jan, opat płocki: 154
Jan, dziekan płocki: 154
Jan, kustosz chełmiński: 154
Jan, lektor dominikanów płockich: 154
Jan, p.: 81
Jan, ch.: 98
Jan, sz.: 397
Jan Olbracht, król: 397
Janieński Jakub, przeor andrzejowski:
72
Jankowski Piotr, sz.: 326
— Sebastian, p.: 58
— Wojciech, sz.: 5, 91
Janowicz Ewald, sz.: 496
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Janowski Jozue, sędzia ziemski płocki:
493, 496
Janusz, oficjał płocki: 154
Janusz, ch.: 154
Januszowski Maciej, sz: 397
Jarciszewska Dorota, żona Jakuba: 368
Jarciszewski Jakub, sz.: 368
— Mikołaj, sz.: 368
Jarosław, arcybiskup gnieźnieński: 154
Jasieński Jan, sz.: 372
— Stanisław, sz: 372
Jasiński Tomasz: 412
Jassowski Stanisław, sz.: 83
Jaświecki N., sz.: 533
Jassowski Stanisław, sz.: 83
Jedliński Maciej, sz.: 311
Jelitowski Maciej, sz.: 96
Jemielski, N., sz.: 131
Jerzykowicz Przecław, sz.: 494
Jeżewski Jerzy, kasztelan warszawski:
397
Jeżowski Jan, sz.: 10
Jędrzejowski Jan, sz.: 403
Jołcznicki Fedko, p.: 530
Jon Aleksander, sz.: 233
Jordan Jakub, sz.: 261
— Jerzy, sz.: 385
— Spytek, wojewoda
sandomierski: 48
— Spytek, stolnik krakowski: 450
Józef (Josek), ch.: 98
Juchnowska Anna, żona Łukasza: 237
Juchnowski Łukasz: 237
Juliusz Henryk, książę Brunszwiku
i Luneburga: 286
Kache, ch.: 447
Kaleciccy zob. Mąkolińscy

Indeks osób
Kalińska Anna: 477
Kaliński Jan, pisarz ziemski łęczycki: 79
— Jan, sz.: 477
— Jan Owsiany, sz.: 477
Kalisz z, Anna zob. Stracz Dzierska
Anna
Kałków z, Mikołaj, kanonik płocki:
154
Kamiński Jerzy, sz.: 298
— Łukasz, sz.: 78
Kaniewska Irena: 192
Kanigowski Bartłomiej, pisarz ziemski
sochaczewski: 281
Kannius Otto, m.: 428, 429
Kański Mikołaj, sz.: 83
Karnkowski Piotr, podkomorzy płocki:
417
— Stanisław, arcybiskup
gnieźnieński: 402
Karny Jan, sz.: 151
Karol, arcyksiążę Austrii: 161, 221
Karpiński Maciej, sz.: 83
Karwiński Wacław, sz.: 85
Kasinowski Jan, sz.: 48
Kasn Tomasz, ch.: 423
Kaste, ch.: 2
Kaszowski Jan, sz.: 263
Stanisław, podstarości stryjski: 263
Katarzyna Jagiellonka: 46, 161
Kauffman Fryderyk, sz.: 390
Kazanowska Barbara, żona Pawła: 375
Kazanowski Jan, sędzia ziemski
łukowski: 9
— Jan, s. Marcina, sz.: 135
— Marcin, starosta feliński: 135,
438
— Paweł, sędzia ziemski łukowski:
9, 375
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Indeks osób
— Zygmunt, s. Marcina: 135
Kazimierz Wielki, król: 57, 59
Kazimierz Jagiellończyk, król: 161,
272, 347, 377, 411, 446
Kazimierz, książę Kujaw
i Inowrocławia: 154
Kazimierz, książę Kujaw i Łęczycy: 154
Kąsinowski, podstarości kokenhauski:
34, 35
Kela Andres, ch.: 498
Kętrzyński Jakub, sędzia ziemski
mirachowski: 348
Kichen, rodzina ch.: 378
Kicher Bartłomiej, p.: 58
Kiełcz, kustosz gnieźnieński: 154
Kiełczewski Wacław, starosta
wschowski: 77, 243
Kienski Łukasz, sz.: 128
Kierdanowski Iwan, sz.: 554
— Chwedor, s. Iwana, sz: 554
— Maksym, s. Iwana, sz: 554
Kiernoski Adam, kasztelan
gostyniński: 397
Kierzyńska Krzywosąd Elżbieta, żona
Wojciecha: 250
Kierzyński Krzywosąd Wojciech, sz.:
250
Kierstein Jakub, honorabilis: 241
Kies, rodzina ch.: 378
Kiese, ch.: 447
Kissibaba Piotr zob. Lassa Barbera
z Baby (Baba)
Kiszka Jan, kasztelan wileński: 278
— Mikołaj, starosta drohicki: 287
— Stanisław, wojewoda witebski:
287
— Stanisław, s. Stanisława: 287
Klemens VIII, papież: 405, 531

Klemens, biskup płocki: 154
Klemens, prepozyt płocki: 154
Klemens, honorabilis: 541
Klienit, rodzina ch.: 378
Klośka N., p.: 297
Kłodziński Stefan, komornik lwowski:
264
Kłopocki Krzysztof, sz.: 246
Kłopotowski Harasim, sz.: 458
Kmita Łazarz, sz.: 367
— Piotr, kasztelan lubelski: 59
Knap Stachurka Stanisław, p.: 94
Kobelniki z, Erazm, cześnik
ciechanowski: 397
Kobierzycki N., sz.: 131
— Wojciech, sz.: 146
Kobyliński Mikołaj, dziekan
kamieniecki: 397
Kochanowski Korwin Jan Karol: 154
Kochanowski Krzysztof, sz.: 551
Kochlewski Jan, sz.: 203
— Wojciech, sz.: 203
Kociński Aleksy, sz.: 407
Kolba Grzegorz, p.: 189
— N., żona Grzegorza: 189
Kolberg N., sz.: 330
Kolken, ch.: 2
Koler(us) Jan, sz.: 356
— Teodor, s. Jana: 356
Kołucki Jakub, wojski inowrocławski:
146
— Jan, s. Jakuba: 146
Komoński Paweł, sz.: 25
Komorowski Krzysztof, kasztelan
sądecki: 28
— Marcin, sz.: 83
Konarska Małgorzata zob. Swoszewska
Małgorzata
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Konarski Sebastian, pisarz ziemski
sanocki: 263
Koniecpol z, Jan, kanclerz Królestwa:
411
Jan, wojewoda sieradzki: 49
Koniecpolska Anna, żona Aleksandra: 4
— Anna zob. Czyżowska Anna
Koniecpolski Aleksander, starosta
wieluński: 4, 186, 213
Konopacka Elżbieta, żona Jerzego: 338
Konopacki Jerzy, kasztelan chełmiński:
338, 402
Koperszmit N., m.: 41
Kopytłowski Wojciech, sz.: 269
Kordyszewski Wojciech, sz.: 65
Korniakt Konstanty, sz.: 194
Korosz Walenty: 115
Koryciński Mikołaj, żupnik krakowski:
85, 101, 279, 297, 347, 547
Korytko Piotr, sz.: 263
Korytowski Wojciech, sz.: 337
Korzeniewska Dorota, żona Piotra: 90
Korzeniewski Piotr, podsędek
kamieniecki: 90
— Pociej Fedor, pisarz ziemski
brzeski: 86
Kosacki Andrzej, dziekan warszawski:
150
Kossowski Stanisław, sz.: 37
Kostan Andrzej, m.: 187
Kostka Anna, żona Krzysztofa: 442
— Jan, wojewoda sandomierski:
143
— Jan, s. wojewody: 268, 276
— Jerzy, s. Krzysztofa: 486
— Krzysztof, wojewoda pomorski:
486

Indeks osób
— Krzysztof, starosta
kościerzyński: 442
— Małgorzata zob. Służewska
Małgorzata
— Piotr, biskup chełmiński: 402
— Zofia, żona Jana: 268, 276
Kostrzejowski N., sz.: 8
Koszutska Jadwiga: 497
Koszutski Paweł, sekretarz królewski:
24, 36, 69, 84, 166, 167, 433, 497
Kościelecka Katarzyna zob. Opalińska
Katarzyna
Kościelecki Andrzej, opat bledzewski:
344
Łukasz, biskup poznański: 344, 412
Kotyński Bartłomiej, pisarz ziemski
kaliski: 314
Kowale z, Zawisza: 57
Kowalewski Tomasz, pisarz grodzki
nowokorczyński: 103, 104
Kowalska Halina: 46, 70, 302
Kowalski Wiktoryn, podsędek
lwowski: 263
Kowieski Adrian, sz.: 333
Kozerski Piotr, stolnik sochaczewski:
397
Koziegłowy z, Krystyn, kasztelan
sądecki: 49, 59
Kozielski Maciej, sz.: 559
Kozłowski Wojciech, sz.: 397
Kranich Michał, m.: 322
Krasiński Jan, kantor krakowski: 88, 402
— Stanisław, archidiakon
krakowski: 235, 236
Krassowski Joachim, sz.: 83
Kraśnicka Anna, żona Stanisława: 558
Kraśnicki Stanisław, sz.: 558
Krausse Edward, sz.: 488
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Indeks osób
Krawczuk Wojciech: 1
Krechowski Andrzej, sz.: 539
Kretkowski Erazm, archidiakion
gnieźnieński: 208
Krępski Adam, sz.: 263
— Sebastian, sz.: 263
Kroczewski Mikołaj, sz.: 397
Krokowska Barbara, żona Reinholda:
446
Krokowski Ernest, s. Reinholda: 525,
556
— Reinhold, sz.: 446, 496, 525, 556
Królikowski Jan, sz.: 517
Kruden, ch.: 2
Krupka Krzysztof, sz.: 39
— Zuzanna, żona Krzysztofa: 39
Krupska Małgorzata zob. Brandys
Małgorzata
Krupski Hieronim, sz.: 147, 148, 149
Krusiński Jan, sz.: 20, 41, 78
Kryski Stanisław, wojewoda
mazowiecki: 402
Krzycki Jerzy, sz.: 83
Krzysztof, książę meklemburski,
zarządca arcybiskupstwa ryskiego:
50
Krzywosąd, sz.: 154
Krzyżanowski Hieronim, opat
tyniecki: 267
Kuba Barbara, żona Mikołaja: 176
Mikołaj, p.: 176
Kuczkowska Witosława, żona Jakuba:
388
Kuczkowski Jakub, sz.: 388
— Stanisław, sz.: 129, 347
— Kuczyna Rafałowicz Anna, żona
Baltazara: 89
— Baltazar, sz.: 89

Kudeł, ch.: 88
Kuten, ch.: 2
Kuraś Stanisław: 59
Kuropatwa Stanisław, sz.: 307
Kurszela Anna zob. Tyzenhausen
Anna
Kurtyka Janusz: 155
Kuszałowski Grzegorz, p.: 414
Kutrzeba Stanisław: 16
Lanckorońska Elżbieta, żona
Stanisława: 418
Lanckoroński Hieronim, s. Stanisława:
285
— Jan, s. Stanisława: 285
— Mikołaj, s. Stanisława: 285
— Stanisław, kasztelan halicki: 263,
285, 418, 512, 545
Lama Justyna zob. Meissner Justyna
Andrzej, m.: 261
Larsen, ch: 390
Laskowski Jan, brat Mikołaja: 109
— Mikołaj, sz.: 109
Lasocka Małgorzata, żona Jana: 116
Lasocki Jan, sz.: 116
Lasota Andrzej, łowczy lubelski: 349
Lassa Barbera (Baba) Anna, żona
Piotra: 274
Lassa Barbera (Baba) Piotr: 274
Latalski Stanisław, starosta
inowrocławski: 542
Latoszyński Józef, podstarości
krakowski: 97, 271, 274
Lebar, Karl (Karth), kuchmistrz
mistrza Zakonu Niemieckiego:
127, 451, 452
Lejoko Mikołaj, p.: 200
Lemberk Piotr, sz.: 413

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

256
Leniek Andrzej, sz.: 43
— Maciej, starosta nowogrodzki:
381
Lenczewski Walenty, sz.: 83
Lepszeni Stefan, sz.: 271, 274
Leri Michał Anioł, p.: 163
Leschorn Gotk, sz.: 154
Lesiewski N., stolnik warszawski: 505
Leski Feliks, sz.: 516
Leslau z, Jan, pisarz biskupi: 154
Leszczycki Mikołaj, sz.: 249
Leszczyńska Klara, żona Bazylego: 15
Leszczyński Bazyli, p.: 15
— Jan, wojewoda brzeski–
kujawski: 402
— Rafał, kasztelan śremski: 124
Leszko, książę Kujaw i inowrocławski:
154
Leśniowolski Jan, kasztelan czerski:
402
— Marcin, kasztelan podlaski: 147,
392, 402
Leśniowska Anna, żona Jakuba: 100
Leśniowski Baltazar, łowczy lwowski:
404
— Jakub, cześnik lwowski: 100,
404
— Jan, starosta horodelski: 264
— Maciej, sz.: 83
Lewiński Maciej, sędzia ziemski
mirachowski: 348
Libiet, rodzina ch.: 378
Lichnowska Jadwiga, żona Jana: 10
Lichnowski Jan, sz.: 10
Lichtenfuss Jan, sz.: 425
Ligęza Jaśko, wojewoda łęczycki: 59
— Mikołaj Spytek, kasztelan
czechowski: 56, 103, 104

Indeks osób
— Mikołaj, kasztelan wiślicki: 103
Linde Kasper, arcybiskup Rygi: 50
Line Hans, ch.: 423
Lipski Andrzej, sz.: 28
Lisek Maciej, p.: 207
Lubieniecki Łukasz, sz.: 263
Lubomirski Sebastian, kasztelan
małogoski: 16, 29, 58, 92, 101, 110,
290, 296
Lubstowska Anna, żona Jakuba: 214
Lubstowski Jan, cześnik brzeski–
kujawski: 214, 215
Ludger, przeor dominikanów płockich:
154
Ludzicki Wojciech, sz.: 83
Lulewicz Henryk: 287, 402
Lutomierska Beata zob. Bojanowska
Beata
Łabęcki Jan, s. Jakuba, sz.: 398
— Jakub, sz.: 398
Łabiszyn z, Marcin, wojewoda
gnieźnieński: 49
Łabuński Jan, biskup kamieniecki: 411
Łaski Olbracht, wojewoda sieradzki:
54, 371, 431, 485
Łaszcz Piotr, sz.: 83
Łaszcz Nieledewski Florian, sz.: 360
Łącka Katarzyna, żona Bartłomieja:
325
Łącki Bartłomiej, sz.: 325
— Jan, sz.: 37
Łęg z, Jan, kanonik płocki: 154
— Stanisław, kanonik płocki: 154
— Świętosław, kanonik płocki: 154
Łojewska Anastazja zob. Zozulińska
Anastazja
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Indeks osób
Łoknicki Stanisław, ekonom dorpacki:
23, 89
Łomnicki N.: 175
Łoska Ławryn, sz.: 83
Łowczowska Katarzyna, żona
Stanisława: 32
Łowczowski Dobek Stanisław, sz.: 12,
32
Łukasz, p.: 544
Łuszczewska Katarzyna, ksieni
w Owińskach: 529
Łysakowski Stanisław, sz.: 83
Macca Hieronim, m.: 231
Machowska Dorota zob. Chylińska
Dorota
Maciej, kantor płocki: 154
Maciej, kustosz płocki: 154
Maciej, kustosz kościoła św. Michała:
57
Maciej, p.: 306
Maciejewicz Hieronim, sz.: 367
Maciejowska Katarzyna, żona Kaspra:
298
Maciejowski Bernard, biskup łucki:
402
— Kasper, koniuszy korony: 298
— Mateusz, sz.: 73, 74
— Samuel, biskup płocki: 397
— Stanisław, kasztelan
sandomierski: 48
Machowiecki Jerzy, sz.: 515
Madaleńska Anna, żona Jana: 178
Madaleński Jan, podstarości
ciechanowski: 178
Magier Anna zob. Kraśnicka Anna
Magoczka N., sz.: 303

Makowiecki Stanisław, pisarz skarbu
nadwornego: 331, 471
Maleczkowski Michał, wielkorządca
krakowski: 16
Maliska Eufemia, p.: 62
— Jadwiga zob. Ziemniczyna
Jadwiga
Małachowski Wojciech, sz.: 265, 402
Małecki Jan: 92
Małuska Barbara, żona Kaspra: 168
Małuski Kasper, sz.: 168
— Baltazar, sz.: 168
Marcin, oficjał płocki: 154
Maria Habsburg, arcyksiężna
austriacka: 161
Marin Pauli de, Jan, sz.: 231, 232
— Pascal, sz.: 231, 232
Marszewscy, rodzina sz.: 131
Matsfeld Jan, sz.: 421
Mazur Andrzej, m.: 362
Mąkolińscy (Kaleciccy), rodzina sz.:
333
Meier Jan, sz.: 228
Meinhard z Kwerfurtu, mistrz krajowy
pruski: 154
Meissner Dorota, żona Jerzego: 258,
258, 260, 261
— Filip, m.: 258, 259, 261
— Jerzy, m.: 259, 260, 261
— Justyna, żona Jerzego: 261
Mengerschusen (Megenshausen)
Eliasz, m.: 441, 531
— Gertruda, żona Eliasza: 531
Metenszyk Andrzej, s. Siemki, p.: 175
— Iwan, s. Siemki, p.: 175
— Siemko, p.: 175
Męciński Andrzej, kasztelan wieluński:
402
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Mężyk Jan, sz.: 49
Mężyński Marcin, kasztelan wiski: 402
Miąsko Wawrzyniec, ch.: 446
Michał, mistrz krajowy w Inflantach:
361
Michał, cześnik łęczycki: 154
Michałkowicz Fedko, p.: 170
— Michajło, s. Fedki, p.: 171
— Siemko, s. Fedki, p.: 171
Michowski Wojciech, łowczy lubelski:
349
Miecsław, sz.: 154
Miedziska Druzjanna, żona Macieja:
26
Miedziski Krzysztof Niemierza,
s. Macieja, sz.: 26
— Maciej, sz.: 26
Mielno z, Andrzej, p.: 59
Mielżyński Łukasz, sz.: 33
Mierzejewski Adam, sz.: 113
Mierzewski Andrzej, sz.: 371
Mierzwińska Anna, żona Teofila: 379
Mierzwiński Teofil, podstarości
nowogrodzki: 379
Mikołaj, archidiakon gnieźnieński: 154
Mikołaj, kantor płocki: 154
Mikołaj, scholastyk płocki: 154
Mikołaj, prepozyt św. Floriana: 49
Mikołaj, kanonik płocki: 154
Mikołaj, kanonik chełmiński: 154
Mikołaj, pleban w Brzoziu: 154
Mikołaj, pleban w Łętowie: 154
Mikołaj, kasztelan wiślicki: 154
Mikołaj, m.: 57
Mikołajewski Feliks, podczaszy
sochaczewski: 397
Milanowska Elżbieta zob. Sulima
Elżbieta

Indeks osób
Milanowski Wojciech, p.: 534
Mildesheim Urban, m.: 365
Mińska Anna: 60
Miński Stanisław, sz.: 397
— Stanisław, wojewoda łęczycki:
60, 61, 153, 402
Mirucki Marcin, sz.: 262
Misiowski Jakub, sz.: 83
Mleczko Jakub, sz.: 277
Zofia zob. Bobola Zofia
Młodziejewski (Młodziejowski)
Sebastian, sz.: 270, 550
Młodziejowski Hiacynt, podskarbi
nadworny koronny: 83, 85, 101,
279, 297, 347, 450, 508, 547
Młożewski Piotr, sz.: 83
Mniszech Jadwiga, żona Jerzego: 194,
195, 197
— Jerzy, wojewoda sandomierski:
20, 83, 175, 191, 194, 195, 196,
197, 198, 201, 224, 331, 361,
373, 402, 459
Mikołaj, starosta łukowski: 375
Mniszewski Stanisław, sz.: 48
Mocarska Katarzyna, m.: 177
Mocelski Frycek, s. Macieja, p.: 169
— Hryczko, s. Macieja, p.: 169
— Iwan, s. Macieja, p.: 169
— Maciej, p.: 169
Moczarski Dymitr: 310
— Ignacy, s. Iwana: 310
— Iwan: 310
— Mikołaj: 310
— Siemko, s. Iwana: 310
Modliborzyce z, Barbara zob. Skarbek
Barbara
Modliszewski Jakub, podstarości
pyzdrski: 345, 346
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Indeks osób
Modrzewska Anna, żona Piotra: 367
Modrzewski Piotr, sz.: 337
— Wojciech, sz.: 1
Mokrsko z, Mikołaj, chorąży
sandomierski: 411
Moller Joachim, m.: 365
Mollester, rodzina ch.: 531
Montelupi Sebastian, sz.: 134, 163
— Moraczowska Anastazja zob.
Haniowiecka Anastazja
Moraczewski Maciej, sz.: 156
— Zofia, żona Macieja: 156
Morgensztern Janina: 48, 114, 123, 213
Morski Stanisław, sz.: 450
— Żegota, sz.: 278
Moscho Jerzy, p.: 172
Mrowiński Eugeniusz: 50
Mrowiński Stanisław, sz.: 213
Mróz Jan, p.: 97
— Stanisław, p.: 97
Muczkowski Antoni: 384
Müller Wiesław: 390, 487
Munster Jan, sz.: 487, 488
Münsterberg z, Henryk, kanonik
chełmiński: 154
Myszkowic Iwanko, p.: 138
— Michał Diak, s. Iwanka, p.: 138
Myszkowska Jadwiga, żona Stanisława:
155, 157, 160, 166, 223, 240, 245,
305, 440
Myszkowski Mikołaj, kasztelan
radomski: 189
— Piotr, biskup krakowski: 48, 267
— Piotr, starosta chęciński: 84, 190
— Stanisław, wojewoda krakowski:
157, 160, 223, 240, 305, 440
— Stanisław, krajczy koronny: 48

— Zygmunt, starosta piotrkowski:
84
— Mytko Aleksy, s. Matiasza, sz.:
359, 376
— Anna, żona Waśki: 359
— Eufemia, żona Aleksego: 376
— Fedora, żona Aleksego: 359
— Jurko, s. Matiasza, sz.: 359
— Matiasz, sz.: 359
— Stacha, żona Jurka: 359
— Waśko, s. Matiasza, sz.: 359
Nab Joachim, sz.: 431
Nankowski Sebastian, sz.: 53
— Jan, sz.: 53
Narajowski Benedykt, podstarości
halicki: 263, 264
— Jerzy, stolnik halicki: 264
— Mikołaj, sz.: 263
Naruszewicz Mikołaj, pisarz litewski:
378
Naudilasz Jan, ch.: 50
Nicz Szymon, sz.: 83
Niechmiarowski Jan, sz.: 417
Nieksyno z, Marcin, kanonik płocki:
154
Niemieczowska Łucja zob. Żeligowska
Łucja
Niemojewska Urszula zob. Secymińska
Urszula
Zofia zob. Śleszyńska Zofia
Niewiarowski Jan, sz.: 293
— Stanisław, sz.: 333
Niezabitowski Jakub, sz.: 32
Niezabitowska Jadwiga, żona Jakuba:
32
— Niszczycki Krzysztof, starosta
przasnyski: 227
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— Piotr, kasztelan bełski: 402
Niwska Barbara, żona Sebastiana: 357
Niwski Andrzej, s. Sebastiana, sz.: 357
— Sebastian, sz.: 357
Nonhard Piotr, starosta helmecki: 244
Nosek Jan, m.: 226
Nysa z, Jan, kustosz chełmiński: 154
Oberhus z, Bartłomiej, komtur
toruński: 154
Obornicka N. zob. Czarlińska N.
Ochmański Władysław: 64
Ocieski Jan, podkanclerzy koronny: 48
— Jan, starosta olsztyński: 87
Oczko Wojciech, p.: 150, 322
Odion, rodzina ch.: 378
Offenberg von, Łukasz, m.: 316
Ogotorejski Prokop, sz.: 264
Oldric, prepozyt kolegiaty św. Michała
w Płocku: 154
Olesno z, Mścisław, kanonik płocki:
154
Olęcin z, Regina Barbara zob.
Święcicka Regina Barbara
Olszewski Walenty, sz.: 250
Omiesko, ch.: 182
Opacki Mikołaj, sz: 3
Opalińska Anna, żona Piotra: 180
— Gertruda zob. Firlej Gertruda,
Ostroróg Gertruda
— Katarzyna, żona Andrzeja: 524
— Andrzej, marszałek wielki
koronny: 117, 131, 173, 183,
392, 395, 402, 419, 522, 523,
524, 546
— Jan, kasztelan rogoziński: 366
— Piotr, krajczy koronny: 180, 522

Indeks osób
— Piotr, kasztelan gnieźnieński:
397
— Piotr, s. Jana: 366
Ordziński Marcin, sz.: 497
Organiczanka Zofia: 363
Orlik Stanisław, sz.: 252
Orłowski Jakub, sz.: 201, 219, 224
Orzechowska Jadwiga, żona Baltazara:
32, 68
Orzechowski Baltazar, sz.: 32, 68
— Paweł, podkomorzy bełski: 468
Orzelski Mikołaj, sz.: 131
Osielski Sebastian, p.: 65
Osiński Wojciech, sz.: 44
Ossel, ch.: 2
Osen, ch.: 2
Ostaszewski Jan, sz.: 88
Ostrogorska Elżbieta zob. Burzyńska
Elżbieta
Ostroróg Gertruda, żona Marcina: 392
— Marcin, kasztelan kamieński:
392
Ostrogski Konstantyn, wojewoda
kijowski: 402, 449
Ostrowski Jan, starosta nowomłyński:
367
Ozga Baltazar, podstarości lwowski: 48
Pacuski Kazimierz: 154
Padniewski Filip, podkanclerzy
koronny: 48
— Wojciech, kasztelan
oświęcimski: 386
Paik, ch.: 2
Pakosławski Jan, sz.: 269
Pakosz Stanisław, sz.: 263
Palamedes zob. Połomecki Jan Jerzy
Pandzel Sanga, sz.: 128
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Indeks osób
Parys Florian, kasztelan zakroczymski:
397
Paskowski Janusz, sz.: 263
Pasternak N., p.: 297
Paszkowski Mikołaj, sz.: 397
— Paweł, sz.: 397
Pawłowski Jerzy, sz.: 83
— Stanisław, biskup ołomuniecki:
96
Pełka Paweł, sz.: 94
Perski Fedor, sz.: 557
Petzely Dorota, żona Błażeja: 69
— Błażej, m.: 69
Pękosławski Stanisław, komisarz
generalny Inflant: 23, 54, 127, 330,
422
Pęska Anna zob. Wolska Anna
Piaskowski N., sz.: 83
Piekosiński Franciszek: 57, 272
Pieniążek Jan, sz.: 80
Pilchowski Jakub, sz.: 109
Pilecka Anna zob. Kostka Anna
Piotr, wojewoda (hospodar)
mołdawski: 231, 232
Piotr, biskup płocki: 154
Piotr, kantor płocki: 154
Piotr, oficjał płocki: 154
Piotr, archidiakon płocki: 154
Piotr, dziekan łęczycki: 154
Piotr, kantor płocki: 154
Piotr, wojski krakowski: 57
Piotrowicz Augustyn, sz.: 282
— Wojciech, m.: 47
— Wojciech, kucharz królowej
Anny Jagiellonki: 282
Piotrowska Witosława zob.
Kuczkowska Witosława

Piotrowski Jan, dziekan poznański:
235, 236
— Jan, pisarz ziemski poznański:
63
— Wojciech, sz.: 43
Pipper Jan, sz.: 423
Pirożyński Jan: 286, 439
Piwo Andrzej, sz.: 107
Plemięcka Anna, żona Daniela: 491
Plemięcki Daniel, sędzia ziemski
chełmiński: 491
Plettemberg (Plattenberg )Walter,
mistrz inflancki: 369, 389, 447
Plumhoff Jan, instygator w Prusach:
478, 506
Płaza Jan, sz.: 266
— Jan, s. Jana, starosta
lubaczowski: 266
Płogowska Dorota zob. Jarciszewska
Dorota
Pobiedziński Józef, p.: 327
Poczerznicki Andrzej, s. Jana, sz: 323
— Jan, sz.: 323
Podbielski Stanisław, sz: 538
Podgórska Jadwiga, żona Marcina: 280
— Marcin, podskarbi królowej
Anny Jagiellonki: 280
Podhorecka Dorota zob. Czarnowska
Dorota
Podolecki Stanisław, stolnik lwowski:
264
Podorecki Świętosław, sz.: 467
— Wacław, sz.: 467, 502
Podoski Łukasz, kanonik krakowski:
48
— Podwojewódzki Hromyka
(Chromik) Wawrzyniec, sz.:
127, 451, 452, 453
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Polaczkówna Helena: 405
Politalski Mikołaj, sz.: 319
Połomecki (Palamedes) Jan Jerzy, sz.:
231, 232
Ponętowski Jakub, kasztelan brzeskikujawski: 160
— Wojciech, s. Jakuba: 160
Popławska Barbara zob. Gruszczyńska
Barbara, Radoszewska Barbara
Popowicz Trojan: 15
Popowska Małgorzata zob. Cielecka
Małgorzata
Porębska Krystyna: 154
Porudyńska Katarzyna zob. Barzy
Katarzyna
Porudyński Jan: 60
Post Mateusz, sz.: 151
Pośpiech Mikołaj, m.: 462
— Tobiasz, s. Mikołaja: 462
Potempski Stanisław, sz.: 83
Poteren, rodzina ch.: 378
Potocki Jakub, sz.: 32, 83
— Jan, starosta kamieniecki: 83,
450
Potulicki Piotr, wojewoda kaliski: 402
Powsińska Barbara, żona Walentego:
405
Powsiński Bartłomiej, s. Walentego,
sz.: 405
— Walenty, s. Walentego, sz.: 405
— Walenty, p.: 405
Poznańczyk Elżbieta, żona Hieronima:
380
— Hieronim, p.: 380
Pretwicz (Pretficz) Jakub, starosta
trembowelski: 18, 174, 448, 512
Pritcz Ambroży, s. Joachima, sz.: 425

Indeks osób
— Frelicz, sz.: 425
— Joachim, sz.: 425
Proński Aleksander, kasztelan trocki: 402
Prusinowski Ezechiel, sz.: 550
Pruszczyński Jerzy, s. Stanisława sz.: 67
— Stanisław, starosta kobryński:
67
Pruszkowska Anna, s. Benedykta: 203
Pruszkowski Andrzej, s. Benedykta:
203
— Benedykt, sz.: 203
— Jan, s. Benedykta: 203
Prymus Anna zob. Mierzwińska Anna
Przecławski Andrzej, dziekan
poznański: 48
— Jan, sz.: 184
— Stanisław, s. Jana, sz.: 184, 202,
466
Przemysł, książę Kujaw
i Inowrocławia: 154
Przerębska Zofia, żona Jana: 326
Przerębski Andrzej, kanonik
poznański: 48
— Jan, sz.: 326
Przeworski Stanisław, sz.: 525
Przyjemski Andrzej, bratanek
Stanisława: 21
— Stanisław, marszałek nadworny
koronny: 21
Psarska Regina, żona Seweryna: 432
Psarski Seweryn, sz.: 432
— Jan, s. Seweryna: 432
Pstrokońska Anna zob. Lubstowska
Anna
— Anna, żona Stanisława: 351
— Katarzyna zob. Wysocka
Katarzyna

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

263

Indeks osób
Pstrokoński Jan, kasztelan konarskikujawski: 343
— Maciej, prepozyt łowicki: 24, 51,
234, 255, 402, 532
— Mikołaj, s. Jana, sz.: 343
— Stanisław, sz.: 351
Puecki Marcin, sz.: 438
Pułaski Kazimierz: 246
Rabrocki Karcz Erazm, m.: 479, 549
Rachuba Andrzej: 287, 402
Raciborzyńska Elżbieta zob. Drobisz
Elżbieta
Raczko Paweł, wojski drohicki: 460
— Zofia, żona Pawła: 460
Radomsko z, Tyczko, sz.: 154
Radoszewska Boxa Barbara, żona
Andrzeja: 267
Radoszewski Boxa Andrzej, chorąży
wieluński: 267
Radota Jadwiga, żona Marcina: 187,
259
— Marcin, m.: 187, 259
Radowiecki Stanisław, sz.: 83
Radziejowska Dorota: 397
— Katarzyna: 397
Radziejowski Andrzej, wojewoda
płocki: 397
— Jan, s. Andrzeja: 397
— Mikołaj, kasztelan gostyniński:
48
— Mikołaj, sz.: 397
— Stanisław, s. Andrzeja: 397
Radzimiński Wojciech, kasztelan
zakroczymski: 150
Radziwiłł Albrecht, marszałek wielki
litewski: 161, 283
— Anna, żona Albrechta: 283

— Jerzy, administrator biskupstwa
krakowskiego: 231, 232, 273,
390, 402, 461, 487, 488
— Krzysztof, wojewoda wileński:
402
— Mikołaj Krzysztof, wojewoda
trocki: 402
Rakowski Wojciech, podkomorzy
wiski: 119, 435, 455, 465, 474, 475
Raszko Prokop, podkomorzy halicki:
263, 264
Rawner Jan: 35
Reczko Jan, p.: 317
Reizner Melchior, m.: 450
Relski zob. Rylski Franciszek
Repe, ch.: 447
Reszkowski Stanisław, sz.: 139, 355
Rigen a (Rozen), Anna, żona Waltera:
487, 488
— Walter, sz.: 487, 488
Rogozińska Jadwiga, żona Stanisława:
400
Rogoziński Gabriel, sz.: 45
— Jan, s. Gabriela, sz: 45
— Stanisław, sz.: 400
Rokowska Agnieszka, c. Jakuba: 158,
159
— Dorota, żona Jakuba: 158, 159
— Jadwiga zob. Górzyńska Jadwiga
Rokowski Jakub, sz.: 158, 159
Rokszycka Dorota, żona Stanisława:
130
— Elżbieta, c. Stanisława: 130
— Katarzyna, c. Stanisława: 130
— Zofia, c. Stanisława: 130
Rokszycki Stanisław, sz.: 130
Rola Jadwiga zob. Lichnowska Jadwiga
Romaniuk Przemysław: 287, 402
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Romiszewski Wincenty, kanonik
krakowski: 52
Romul, rodzina ch.: 378
Rosemberg Michał, m.: 239
Rosetis de, Henryk, sz.: 2
Rosław, sz.: 154
Roszkowski Jan, kasztelan przemęcki:
178
Rozen zob. Rigen, a
Rozdrażewski Hieronim, biskup
włocławski: 161, 402
— Jan, kasztelan poznański: 402,
419
Rozniatowski Sebastian, sz.: 263
Rożnowski Jan, pisarz ziemski
poznański: 63
Różyńki Andrzej, sz.: 226
Rudnicki Jan, chorąży sieradzki: 437
— Szymon, kustosz gnieźnieński:
402
Rudolf II, cesarz rzymski: 53, 161, 162
Rudski Gabriel, sz.: 83
Rundze Joachim, m.: 450
Ruski Stanisław, sz.: 511
Ruskowski N., sz.: 205
Russa Stanisław, p.: 469
Russów z, Marcin, sz.: 49
— Piotr, sz.: 49
Ruszkowski Stanisław, starosta
iberpolski: 445
Rutemberk z, Bartłomiej, sz.: 154
Rutkowski Henryk: 158
Rydzyński Jan, s. Stanisława, sz.: 419
— Łukasz, sz.: 419
— Stanisław, sz.: 419
Rykowski Jan, sz.: 237

Indeks osób
Rylski (Relski) Franciszek,
wielkorządca krakowski: 46, 177,
200, 245, 291
Rymerman Katarzyna, żona Krystyna:
426
— Krystyn, m.: 426
Rytwiany z, Dziersław, kasztelan
rozpierski: 411
Rzążewski Mikołaj, m.: 139
Rzewuski Andrzej, sz.: 263
Rzyszczewski Leon: 384
Sachora Maciej, s. Stanisława, p.: 14
— Stanisław, p.: 14
Saix, ch.: 2
Sambor Andrzej, m.: 172, 179
— Andrzej, s. Andrzeja, m.: 179
Sapieha Bohdan, wojewoda miński:
367
— Lew, kanclerz litewski: 367, 402
Sarun, rodzina ch.: 378
Sawicki Wojciech, starosta mielnicki:
500
Sądko, kanonik płocki: 154
Sąds Wojciech, sz.: 48
Scheki z Santow Kasper, sz.: 303
Schelik Henryk, m.: 365
Schingiel Jan, sz.: 2
Schomacher Gerhard, sz.: 385
Schöning Tomasz, arcybiskup Rygi: 50
Schulmeyster Jan, kanonik chełmiński:
154
Sczaniecki Paweł: 267
Secygniowski N., sz.: 166
Secymińska Urszula, żona Jana: 102
Secymiński Jan, sz.: 102
Segeniowa Turostkowa Felicja, m.: 284
Segeniowicz Mikołaj, m.: 284
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Indeks osób
Selier Andrzej, m.: 126
Sepichowska Anna zob. Leśniowska
Anna
Sędziwój, wojewoda kaliski: 59
Sękowski Wojciech, sz.: 136, 144, 145
Sęp Jakub, podstoli lwowski: 341
Sidziński Paweł, sz.: 83
Sieciński Jan, sz.: 397
Siedor, ch.: 181
Sieklucka Felicjana, żona Jana: 23
Sieklucki Jan, sz.: 23
Sieniawska Elżbieta, żona Prokopa:
225, 552
— Jadwiga, żona Hieronima: 17
— Urszula zob. Gostomska Urszula
Sieniawski Hieronim, wojewoda ruski:
17, 264
— Mikołaj, kasztelan kamieniecki:
264
— Prokop, podczaszy koronny:
225, 240, 254, 409, 410, 521, 552
Sienieński Jan, wojewoda podolski: 22,
264, 402
— Mikołaj, podkomorzy sanocki:
191, 204
— Wiktoryn, s. Mikołaja: 191, 204
Sierakowska Katarzyna, żona Janusza:
328
Sierakowski Jan, kasztelan lądzki: 477
— Janusz, sz.: 328
— Stanisław, kasztelan lądzki: 79,
402, 544
— Stanisław, sz.: 304
— Wojciech, sz.: 13, 490
Siwichowska Małgorzata zob. Barcz
Małgorzata
Skarbek Barbara, żona Wawrzyńca: 332
— Wawrzyniec, sz.: 332

Skarszewski Jan, kasztelan żarnowski:
402
Skarszyński Stanisław, sz.: 436
Skotnicki Paweł, chorąży halicki: 264
Skowrotka Jerzy, s. Ławryna, sz.: 510
— Ławryn, sz.: 510
Skóra z Gaja, Andrzej: 133
— Jadwiga, żona Andrzeja: 133
Skrobaczewski Stanisław, sz.: 223
Skrzetuski Jan, sz: 36, 480
— Marcin, sz.: 302, 464
Skrzypkowic Jerzy, m.: 177
Skrzyszowski Stanisław, sz.: 334
Skudlski Stanisław, sz.: 94
Skumin Teodor (Jan Teodor),
podskarbi ziemski litewski: 86, 402
Sliud, ch.: 390
Sluze, rodzina ch.: 378
Słaczyn, rodzina ch.: 378
Sławek, ch.: 50
Sławiński Michał, oficjał generalny
poznański: 529
Słonecki Jan, sz.: 270
— Słony Gródek z
(Gościradowski), Wojciech, sz.: 262
Słończewski Jan, stolnik zakroczymski:
83
Słoński Gabriel, m.: 294, 295
Słostowski Piotr, sz.: 331, 471
Słowikowski Bartłomiej, sz.: 34
Słupecki Tomasz, sz.: 70
Służewski Jan, wojewoda brzeski: 70,
302
— Małgorzata, żona Jana: 70
Smolik Abraham, s. Kaspra, sz.: 296
— Jan, s. Kaspra, sz.: 290
— Kasper, sz: 290, 296
— Piotr, s. Kaspra, sz.: 290
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Sobocki Mikołaj, sz: 131
— Tomasz, starosta rawski: 397
Sokolnicki Andrzej, sz.: 397
Sokołowski Mikołaj, sz.: 3
— Stanisław, sz.: 238
Sokół Jan, sz.: 355, 514
Solandt, ch.: 447
Soldow, rodzina ch.: 423
Solikowski Jan Dymitr, arcybiskup
lwowski: 402, 420
Sosnowski Mikołaj, sz.: 312
Sośnicki Wojciech, sz.: 108
Spruckie, rodzina ch.: 498
Spytko, wojewoda krakowski: 59
Sroczycka Anna zob. Koniecpolska
Anna
Stadnicka Barbara zob. Kazanowska
Barbara
— Katarzyna zob. Włodek
Katarzyna
Stadnicki N., sz.: 87
— Andrzej, sz.: 201, 219, 224
— Stanisław, sz.: 142
Stakelberg Jan, sz.: 336
— Jerzy, s. Jana, sz.: 336
— Stanisław, podkustosz płocki:
154
— Stanisław, kanonik płocki: 154
— Stanisław, miecznik mołdawski,
sz.: 232
Stanisław, Tatar, p.: 350
Stanisławska Elżbieta, żona Baltazara:
307
Stanisławski Baltazar, podkomorzy
sanocki: 51, 52, 307, 500
— Michał, sz.: 93
Starzechowski Stanisław, podkomorzy
lwowski: 264

Indeks osób
— Wojciech, sz.: 192
Stefan, hospodar mołdawski: 232
Stefan, archidiakon płocki: 154
Stefan, scholastyk płocki: 154
Stefankowicz Katarzyna, żona
Wawrzyńca: 216
— Wawrzyniec, m.: 216
Steinhalen Adam, kanonik
sandomierski: 24
Stemp Henryk, ch.: 423
— Jan, ch.: 423
Stern Arendt, sz.: 431
Stracz Zdzierska Anna, żona Łukasza:
309
Stracz Zdzierski Łukasz, sz.: 309
— Łukasz, s. Łukasza
Strasz Anna zob. Plemięcka Anna
— Wojciech, sz.: 83
Strick N., sz.: 513
Struś Jakub, starosta chmielnicki: 27
— Jerzy, starosta bracławski: 83
Strzałka Stanisław, sz.: 83
Stultie, rodzina ch.: 498
Sucharzewski Jerzy, sz.: 445
Suchodolski Mikołaj, starosta
marienhauski: 19
Suchorzewski Jerzy, kanonik
krakowski: 72
Sudendorf Tomasz, sz.: 423
Sulima Elżbieta, żona Jerzego: 188, 370
— Jerzy, miecznik kamieniecki:
188, 370
Sułkowska Kurasiowa Irena: 59
Sułkowski Krzysztof, sz.: 83
Sułowski Walenty, sz.: 352, 396
Swarczewski Tomasz, sz.: 282
Swarten Klaver, sz.: 381
Swiniarski Tomasz, sz.: 302
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Indeks osób
Swojski Paweł, sz.: 397
Swoszewska (Swoszowska)
Małgorzata, żona Jana: 251
Swoszewski (Swoszowski) Jan, pisarz
ziemski lwowski: 251, 252,
263, 350
Szadlińska Katarzyna, żona Pawła: 313
Szadliński Paweł: 313
Szalowska Zofia zob. Przerębska Zofia
Szalowski Wojciech, sz.: 550
Szawłowski Szymon, pisarz
konsystorski warszawski: 532
Szczalapski Jan, sz.: 308, 434
Szczawińska Dorota, żona Jakuba: 250
Elżbieta, żona Stanisława: 250
Szczawiński Jakub, starosta
mirachowski: 250
Paweł, kasztelan łęczycki: 402
— Stanisław, sz.: 250
Szczekociny z Piotr, podkanclerzy
Królestwa: 411
Szczepański Jakub, sz.: 6, 253
Szczepieński Jan, sz.: 397
— Stanisław, sz: 397
Szczerbic Paweł, sz.: 318, 319, 320
Szczucki Jerzy, sz.: 83
Szczygieł Ryszard: 22, 242, 360
Szelechowska Eufemia zob. Mytko
Eufemia
— Fedora zob. Mytko Fedora
— Stacha zob. Mytko Stacha
Szembel Wirynkówna Anna zob.
Kuczyna Rafałowicz Anna
Szorc Jan, podkomorzy malborski: 463
Szot Stanisław, m.: 29
Szpot Dunin Katarzyna zob. Łącka
Katarzyna
Szreniawa Piotr, podstoli koronny: 289

Szulc Tadeusz: 221
Szwartz Agnieszka zob. Farensbach
Agnieszka
— Tomasz, sz.: 422
Szygowska Marta, żona Jana: 105
Szygowski Jan, sz.: 105
Szymanowski Jan, sz.: 397
Szymański Józef: 405, 492
Szymkowicz Temryk, sz.: 83
Szymon, kanonik płocki: 154
Ścibor, kanonik płocki: 154
Śladkowski Jan, sz.: 83
Śleszyńska Zofia, żona Stanisława: 102
Śleszyński Stanisław, sz.: 102
Śliwka Jan, p.: 264
Śmietanczanka Katarzyna zob.
Cieklińska Katarzyna
Śmiłów z, Mikołaj, kanonik płocki:
154
Śnietowska Anna zob. Mytko Anna
Świeczyński Grzegorz, s. Steczki, sz.:
555
— Jeremiasz, sz.: 482
— Łukasz, sz.: 482
— Steczko, sz.: 555
Świejki Wielkie z, Jan, sz.: 231, 232
Świejkowski Szymon, sz.: 231, 232,
Świercz Walenty, p.: 416
Świerzyńska Dorota, żona Sebastiana:
130
Świerzyński Jakub, sz.: 130
— Jan, sz.: 130
— Sebastian, sz.: 130
— Wacław, sz.: 130
— Wojciech, sz.: 130
Święcicka Barbara, żona Marcina: 456
Święcicki Marcin, sz.: 456
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Świętosław, kustosz płocki: 154
Świętosław, sz.: 154
Świnohrodzki (Zwanogrodacz)
Bohdan, p.: 40
Świrski Jan, sz.: 86
Talwosz Mikołaj, marszałek nadworny
litewski: 402
Tarczyński Wojciech, m.: 38
Targoński Józef, sz.: 82, 248
Tarło Gabriel, kasztelan radomski: 48
— Jadwiga zob. Sieniawska
Jadwiga
— Jadwiga zob. Mniszech Jadwiga
Tarnawski Łukasz, sz.: 48
Tarnkowski Jan, sz.: 66
Tarnowski Jan Amor, sz.: 411
— Jan Feliks, sz.: 411
— Jan, podkanclerzy koronny:
130, 208, 402
— Marcin, kasztelan sochaczewski:
402
— Spytek, podskarbi koronny: 397
— Stanisław, kasztelan
sandomierski: 10, 402
— Stanisław, sz.: 83
Taszycka Dorota zob. Szczawińska
Dorota
Taszycki Maciej, sz.: 470
— Mikołaj, s. Macieja, sz.: 470
Taube Henryk, sz.: 443
— Herman, sz.: 443
— Reinhold, sz.: 531
Telefus Jerzy, sz.: 246
Teodoryk, p.: 154
Tęczyńska Jadwiga zob. Myszkowska
Jadwiga

Indeks osób
Tęczyński Andrzej, starosta stryjski:
263
— Jan, marszałek nadworny
koronny: 397
— Jan, kasztelan wojnicki: 83, 263,
450
Tiden de, Henryk, sz.: 369
— Joachim, sz.: 369
Tłokiński Erazm, sz.: 187, 259
Tomasz, biskup płocki: 154
Tomaszewicz Janina: 174, 454
Tomczak Andrzej: 174
Topolski Marcin, sz.: 48
Traczicz de, Jakub zob. Fratricz Jakub
Treidain Krzysztof, sz.: 430
Treiden Anna, żona Macieja: 492, 537
— Maciej: 492, 537
Trelińska Barbara: 402, 403, 405, 492
Trepka Katarzyna, żona Marcina: 168,
230
— Marcin, sz.: 168, 230
Tretfin Jerzy, m.: 94
Trewir z, Karol, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego: 154
Trusardi Kasper, sz.: 231, 232
Trzebiński Mikołaj, sz.: 174
Trzebuchowski Mikołaj, kasztelan
gnieźnieński: 48
Tuczyński Krzysztof, sz.: 140, 393, 394
Tudorowski Stanisław, sz.: 82, 248
Tura z, Jan, wikariusz generalny
chełmiński: 154
Turski Wojciech: 229
Tylicki Bartłomiej, sz.: 546
— Piotr, referendarz i sekretarz
wielki koronny: 118, 235, 236,
402, 468
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Indeks osób
Tyzenhausen (Tysenhausen) Anna,
żona Jana: 335
— Jan, sz.: 335
— Jan, s. Jana (?), sz.: 335
— Jan, sz: 383
— Anna, żona Jana: 383
— Jan de Hossenberg, s. Jana, sz:
383
— Jan, starosta laudański: 385
Uchański Jakub, dziekan płocki: 397
Ujejski Piotr, sz.: 46
Unberei Salomon, m.: 441
Ungern ab, Henryk, sz.: 2, 463
— Krzysztof, sz.: 463
Upiten, rodzina ch.: 356
Urowiecki Mikołaj, starosta chełmski:
83
Utricht Henryk, sz.: 2
Vezlo, p.: 154
Waisz Stanisław, sz.: 431
Wajs Anna: 53, 402, 403, 405, 492
Walaski Jan, sz.: 31
Walczak Ryszard: 49, 202
Waldow z, Arnold, sz.: 154
Walewski Adam, kasztelan elbląski:
434
— Jan, sz.: 472
— Mikołaj, podkomorzy
sochaczewski: 397
Walicki Malcher, sz.: 19
Wałownicki Jan, sz.: 540
Wanceraster, ch.: 531
Warekołowic, ch.: 332
Warszewski Jakub, sz.: 8
— Mikołaj, sz.: 27

Warszycka Małgorzata zob. Lasocka
Małgorzata
Warszycki Stanisław, starosta
kobryński: 548, 559
Wasęski Jakub, sz.: 234
Wasiczyński Kasper, wojski lwowski:
263, 264
— Ścibor, sz.: 142
Wdowiszewski Zygmunt: 402, 403, 405,
492
Weisbach Krzysztof, sz.: 516
Wejher Barbara zob. Krokow (ska)
Barbara
Werner, biskup chełmiński: 154
Wernigle Joachim, sz.: 244
Wesselini Franciszek, sz.: 241
Wędzki Andrzej: 202
Węgier Franciszek, p.: 175
Wichorowski Melchior, pisarz ziemski
ciechanowski: 281
Widawski Walenty, sz.: 83
Wielopolski Stanisław, sz.: 137
Wierzbiński Andrzej, sz.: 41
Wierzbowski Maciej, sz.: 482
— Piotr, sz.: 83
Wiesiołowski Piotr, podskarbi
nadworny litewski: 283
Więckowski Adam, sz.: 83
— Stanisław, sz.: 97
Wilczewski Marcin, s. Stanisława, sz.:
503
— Stanisław, sz.: 503
Wilczko, kasztelan sandomierski: 57
Wilczopolska Katarzyna zob.
Biernaszewska Katarzyna
Wilda Iwan, sz.: 300
— Katarzyna, żona Iwana: 300
Wilhelm V, książę Bawarii: 161
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Wilk Kasper, p.: 269
Wilkanowski Wojciech, kasztelan
płocki: 402
Wilkcman (Wilkicman) Herman, sz.: 369
Wilkezurgens, ch.: 423
Wilski Jan, podkomorzy czerski: 463
Wilzeński Jakub, s. Stanisława: 518
— Stanisław, sz.: 518
Wirterburg Jan, sz.: 301
Wisław, biskup włocławski: 154
Witko, sz.: 154
Witosławska Małgorzata zob.
Grodziecka Małgorzata
Wituńska Katarzyna zob. Sierakowska
Katarzyna
Władysław Jagiełło, król: 49, 59, 412
Władysław Warneńczyk, król: 384
Włodek Katarzyna, żona Krzysztofa:
73, 74
— Krzysztof, sz.: 73, 74
— Samuel, s. Krzysztofa: 73, 74
— Stanisław, wojewoda bełski:
142, 263, 402
Włostowski Stanisław, sz.: 268
Wojciech, dziekan płocki: 154
Wojciech, scholastyk płocki: 154
Wojciech, kanonik płocki: 154
Wojewódzki Feliks, sz.: 242
Wojsławski Stanisław, sz.: 463
Wolanowski Marcin, sz.: 44
Wolkmar, archidiakon dobrzyński: 154
Wolkmar, kustosz płocki: 154
Wolska Anna, żona Mikołaja: 463
— Jadwiga zob. Niezabitowska
Jadwiga, Orzechowska Jadwiga
— Katarzyna, c. Stanisława: 32
Wolski Maciej, sz.: 559

Indeks osób
— Marcin, wojski krakowski,
podkomorzy koronny: 397
— Mikołaj, miecznik koronny:
7, 117, 173, 454, 455, 473, 474,
475, 535
— Mikołaj, kasztelan
sandomierski: 397
— Mikołaj, sz.: 329, 463
— Stanisław, pisarz ziemski
kamieniecki: 32, 68
— Stanisław, sz.: 559
Wołkowicz Joachim, sz.: 282
Woretko Gabriel, sz.: 263
Woszczyna Jan, sz.: 141
— Stanisław, s. Jana, sz.: 141
Woyna Gabriel, podkanclerzy litewski:
402
Wrangel Herman, sz.: 443
— Jan, sz.: 443
Wroński Stanisław, sz.: 406
Wysocka Katarzyna, żona Jana: 215
Wysocki Baltazar, sz.: 421
— Jan, łowczy kaliski: 215
Wysokiński Stanisław, sz.: 71
— Wawrzyniec, sz.: 71
Wyszkowski Marek, sz.: 333
Wyszyński Jałbrzyk Andrzej, wojski
drohicki: 51
Zabostowska Elżbieta, żona Jana: 321
Zabostowski Jan, sz.: 321
Zagórski Bartłomiej, sz.: 48
Zajączek Wojciech, m.: 144, 145
Zajączkowski Wojciech, opat
wągrowiecki: 185
Zaleski Mikołaj, łowczy sieradzki: 156
Zaleski N., sz.: 299
Zalewski Wojciech, sz.: 107
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Indeks osób
Zaliwski Stanisław, stolnik królowej:
550
Załęski Stanisław: 199
Zamojska Anna zob. Jabłońska Anna
Zamojski Jan, cześnik łomżyński: 119
Zamoyski Jan, kanclerz koronny,
hetman wielki koronny: 23, 89,
228, 259, 260, 261, 302, 402, 441,
457, 468
Zamoyski Jan, strażnik koronny: 263
Zapolski Dobrogost, sz.: 263
— Jan, sz.: 263
Zaponowic, ch.: 332
Zaporski Maciej, sz.: 204
Zaremba Janusz, sz.: 131
— Stanisław, sz.: 131
Zawacki Andrzej, sz.: 71
Zawacki (Zawadzki) Korzbok Jerzy,
sz.: 134, 135, 163, 288, 508
Zawadzki Jakub, sz.: 450
Zborowska Anna zob. Opalińska Anna
Zborowski Andrzej, kasztelan biecki:
83, 402, 508
— Jan, sz.: 217
— Piotr, starosta krakowski: 217
Zbyszewski Wojciech, sz.: 178
Zdrodowski (Zdrzod) Marcin, p.: 315,
472
Zdrowski Jan, sz.: 83
— Zebrzydowska Agnieszka, żona
Andrzeja: 275
— Dorota, żona Andrzeja: 171
— Zebrzydowski Andrzej,
kasztelan śremski: 124, 160,
171, 275, 402, 409, 410
— Andrzej, podczaszy koronny:
160, 171

— Andrzej, biskup kamieniecki:
397
— Florian, referendarz koronny:
48
— Jakub, sz.: 159
— Mikołaj, wojewoda lubelski: 402
— Mikołaj, s. Andrzeja, sz.: 160,
171
Zegar, rodzina ch.: 378
Zemulis, ch.: 2
Zieliński Jan, sz.: 83
— Jan, sz.: 234
— N., sz.: 234
Ziemniczyna Jadwiga, p.: 62
Zienowicz Krzysztof, wojewoda
brzeski-litewski: 402
Zięto Mikołaj, p.: 520
Złota Góra z, Henryk, sz.: 154
Złotopolski Jan, sz.: 397
Zofia, c. Kazimierza Jagiellończyka:
347
Zofia Jagiellonka, księżna Brunszwiku
i Luneburga: 286, 302, 439
Zozulińska Anastazja, żona
Wawrzyńca: 339
Zozuliński Wawrzyniec, sz.: 339
Zwanogrodacz Bohdan zob.
Świnohrodzki Bohdan
Zwiastka Piotr, m.: 144, 145
Zygmunt August, król: 48, 56, 58, 101,
102, 133, 143, 154, 257, 286, 302,
325, 335, 372, 378, 424, 425, 462,
477, 482, 526, 534, 556
Zygmunt I, król: 169, 272, 397
Żabiankka Jadwiga zob. Dobrynka
Jadwiga
Żaliński Maciej, kasztelan gdański: 95
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— Samuel, s. Macieja: 95
Żdżarski Piotr, sz.: 539
Żebrowski N., sz: 547
Żelazno z, Andrzej, łowczy
sochaczewski: 397
Żeleńska Zuzanna zob. Krupka
Zuzanna
Żeligowska Jadwiga zob. Rogozińska
Jadwiga
— Łucja, żona Jakuba: 353
Żeligowski Jakub, sz.: 353, 382, 400
Żeroński Marcin, pisarz ziemski
kaliski: 314

Indeks osób
Żołczyński Jerzy, podstarości
żydaczowski: 263
Żółkiewski Jan, sz: 83
Mikołaj, podkomorzy lwowski: 263
Stanisław, kanclerz koronny, hetman
polny: 263, 264, 402
Żórawniki z, Wawrzyniec: 57
Żurowska Anna, żona Stanisława: 324
Żurowski Stanisław, sz.: 324
Żytkowicz Helena: 40
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Położenie miejscowości i obiektów w województwach oraz powiatach Rzeczypospolitej zostało ustalone na podstawie publikacji i materiałów znajdujących
się w zbiorach Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN im. T.
Manteuffla w Warszawie. Podział administracyjny Inflant (istniejący w latach 1582–1598) przyjąłem za „Revisio Generalis Ducatus Livoniae” z 1583 r.
(AGAD, tzw. Metryka Litewska IV B 28), a polskie nazwy powiatów (okręgów)
inflanckich za Krzysztofem Mikulskim i Andrzejem Rachubą (U IX, s. 10–11).
Pominięte zostały hasła: Inflanty jako często występujące, Kraków i Warszawa
jako miejsca wystawienia dokumentu oraz Kraków — prepozyt, Włocławek —
prepozyt, Łęczyca — prepozyt, wtedy gdy dotyczą Jana Tarnowskiego występującego w formule relacyjnej.
m. — miasto, prez. — prezydentura, w. — wieś, woj. — województwo, f. — folwark, z. — ziemia, pow. — powiat, niezid. — niezidentyfikowano
Alba, komitat w księstwie
Siedmiogrodu: 271, 274
Albrichti, sadzawka, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 519
Aldemburg, m., niezid.: 374
Alenonstersus, dwór, prez. wendeńska,
pow. kokenhauski?: 426
Almigerwe, dobra, prez. i pow.
dorpacki: 443
Alzacja, landgrafstwo: 161
Andrzejów (Jędrzejów), m., woj.
krakowskie, pow. ksiąski

— klasztor: 72
— opat: 72
Anstowin, jezioro, prez. wendeńska,
pow. lucyński?: 332
Aszkieracki, powiat w Inflantach, prez.
wendeńska: 34, 369
Augustów, m., woj. i pow. bełski
— wójtostwo: 558
Augustów, m., woj. podlaskie, pow.
bielski
— wójt: 279
— wójtostwo: 380
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Austria, arcyksięstwo: 53, 161, 162,
221
Baba, w., księstwo Siedmiogrodu: 271,
274
Babimost, m., woj. i pow. poznański
— starosta: 474
— tenuta: 455, 475
Bakota, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Balcer, mojza, prez. dorpacka, pow.
marienburski: 54
Balice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 48, 84, 94, 186, 256,
395, 454
Bar, m., woj. podolskie, pow.
kamieniecki
— pasieka: 340
— powiat: 40, 354, 376
— starosta: 417
Barcice, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 157, 257, 265
Barcinowice, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 99
Bartułtowskie, pole, woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 341
Barynowce, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 391
Batalin, rzeka, woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 462
Bawaria, księstwo: 161
Bączków, w., niezid.: 335
Bełz, m., woj. i pow. bełski
— kasztelan: 402
— podkomorzy: 468
— starosta: 23, 228, 402, 441, 468
— starostwo: 558
— wojewoda: 142, 263, 402

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Bentowczyzna, dobra, prez.
wendeńska, pow. rzeżycki: 388
Berechy, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski: 175
— wójtostwo albo sołectwo: 175
Berezna, staw, woj. podolskie, pow.
latyczowski: 510
Berson, Inflanty
— starostwo: 335
Berzy, dobra, prez. wendeńska, pow.
szmeltyński: 481
Bex, hak, prez. wendeńska, pow.
szmeltyński: 50
Będziemyśl, w., woj. sandomierskie,
pow. pilzneński: 100
Będzin, m., woj. krakowskie, pow.
proszowski
— tenuta: 222
— zamek: 222
Biała, w., woj. i pow. płocki: 328
Biała, rzeka, woj. krakowskie, pow.
biecki: 57
Biała Cerkiew, m., woj. i pow. kijowski:
449
Biały Rukaw, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 339
Biecz, m., woj. krakowskie, pow. biecki
— kasztelan: 48, 83, 402, 508
— starosta: 56, 103
— starostwo: 324
Bieganowo, w., woj. brzeskie–kujawskie, pow. radziejowski
— wójtostwo, czyli sołectwo: 249
Bielsk, m., woj. podlaskie
— powiat: 333, 527
— starosta: 402
Bieniewice, w., woj. rawskie, pow.
sochaczewski: 397
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Bieńkowice, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 87
Bilec, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Birże, m., woj. trockie, pow. upicki:
402
Bledzew, m., woj. i pow. poznański
— konwent: 344
— opactwo, opat: 344
Blum, mojza, prez. dorpacka, pow.
marienburski: 152
Błociszewo, w., woj. poznańskie, pow.
kościański: 402
Błonie, m., woj. mazowieckie, pow.
błoński
— starostwo: 539
Błonie, w., woj. i pow. łęczycki
— wójtostwo: 156
Błotna, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 192
Błozew, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski: 30, 44, 48, 60, 61
Bnin, m., woj. kaliskie, pow. pyzdrski:
117, 131, 173, 180, 183, 183, 392,
402, 419, 522, 523, 524, 546
Bobin, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 290
Bobowniki, łąka, woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 323
Bobrek, zamek, woj. krakowskie, pow.
śląski: 56, 103, 104
Boczeń Szerokopase, f., woj. i pow.
chełmiński: 276
Bochnia, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— żupy: 110, 547
Boguniowice, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 56

Bogusławice, w., woj. brzeskie–
kujawskie, pow. przedecki: 328, 544
Boguszyce, w., woj. i pow. rawski: 46
Bohawica, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 299
Bolesław, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 153
Bolesławiec, m., z. i pow. wieluński
— starosta: 402
Bołowie, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 200
Bomsdorf zob. Pomsdorff
Borowna, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Borunice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 39
Borysów, m., woj. mińskie, pow.
orszański
— starostwo: 402
Brabancja, księstwo: 53
Bracław, m., woj. i pow. bracławski
— powiat: 458
— starosta: 83
Branków, w., woj. mazowieckie, z. i
pow. czerski: 548, 559
Brant Kotlin, mojza, prez. wendeńska,
pow. szmeltyński: 400
Brańsk, m., woj. podlaskie, pow.
brański
— starosta: 287
Brasław, m., woj. wileńskie, pow.
brasławski
— starosta: 402
Breze, mojza, prez. wendeńska, pow.
marienhauski: 19
Brinka, mojza, prez. dorpacka: 445
Brodnica, w., woj. poznańskie, pow.
kościański: 178
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Brudowa, karczma, woj. kaliskie: 495
Brudzewo, w., woj. pomorskie, pow.
pucki: 253
Brunszwik, księstwo: 286, 302, 439
Brzeńsko, jezioro, z. chełmińska, pow.
michałowski: 154
Brześć, m., woj. brzeskie–litewskie
— pisarz ziemski: 86
— powiat: 367
— starostwo: 86
— wojewoda: 402
Brześć, m., woj. i pow. brzeski–
kujawski: 205
— cło: 205
— cześnik: 214, 215
— kasztelan: 160
— mieszczanin: 321
— powiat: 33
— starosta: 48, 205
— starostwo: 13, 321, 343
— wojewoda: 70, 302, 402
Brzezie, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 49, 118, 263
Brzeźnica, m., woj. sieradzkie, pow.
radomszczański
— starosta: 402
Brzoza, w., woj. sandomierskie, pow.
radomski
— wójtostwo, czyli sołectwo: 483
Brzozie, w., woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Brzozogaj, w., woj. kaliskie, pow.
pyzdrski: 357
Budne, w., woj. mazowieckie, z. łomżyńska, pow. ostrołęcki: 80
Budne, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Budzew, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— sołectwo: 111
Budzinkowe, dobra, prez. wendeńska,
pow. lucyński: 11
Budzisław, w., woj. kaliskie, pow.
koniński: 215
Bug, rzeka, woj. ruskie, bełskie,
wołyńskie, brzeskie–litewskie,
podlaskie, mazowieckie: 200
Bujaków, w., woj. krakowskie, pow.
śląski
— sołectwo: 189
Bukat, mojza, prez. wendeńska, pow.
swanenburski: 379
Burgundia, księstwo: 53, 161
Burów, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 395
Busko, m., woj. bełskie, pow. buski
— starosta: 10, 402
— starostwo: 10
— wójtostwo: 503
Buzowy, w., woj. podlaskie, pow.
bielski: 527
Byczyna, m., Śląsk: 4, 186, 342
Bydgoszcz, m., woj. inowrocławskie,
pow. bydgoski
— starostwo: 300
— zamek: 300
Bystra, w., woj. krakowskie, pow. biecki
— wójtostwo: 137
Caltin, hak, prez. wendeńska, pow.
szmeltyński: 50
Camben, dwór, prez. i pow. dorpacki:
336
Celbowo, w., woj. pomorskie, pow.
pucki: 253
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Celna, karczma, woj. krakowskie, pow.
proszowski: 501
Charbice, w., woj. i pow. łęczycki: 118
Charbin, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 543
Charłupia Mała, w., woj. i pow.
sieradzki: 437
Chełm, m., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski: 334
— kasztelanowa: 4
— starosta: 48, 83
— starostwo: 5
— ziemia: 4
Chełmno, m., woj. i pow. chełmiński
— biskup: 154, 402
— kanonicy: 154
— kapituła: 154
— kasztelan: 143, 338, 402, 414
— kustosz: 154
— prepozyt: 154
— prowincjał: 154
— sędzia ziemski: 491
— wojewoda: 78
— województwo: 78, 276, 491
— ziemia: 154, 377
Chełmża, m., woj. chełmińskie: 154
Chęciny, m., woj. sandomierskie, pow.
chęciński
— mieszczanin: 1
— starosta: 84, 190
— starostwo: 151, 311
— urząd grodzki: 1
— urząd miejski: 1
Chlina zob. Klina
Chmielnik, m., woj. podolskie, pow.
latyczowski
— starosta: 27
— starostwo: 27, 399, 482, 510

— zamek: 458
Chmielówka (Mogilnica
Chmielówka), w., woj. ruskie, pow.
trembowelski: 8
Chorwacja, królestwo: 53, 161
Chochołów, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— sołectwo: 80
— wójt: 80
Chodecz, m., woj. brzeskie—
kujawskie, pow. przedecki: 384
Chonorowo, posesja chłopska, prez.
wendeńska, pow. lucyński: 332
Chrosna, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski
— wójtostwo: 227
Chrząstawa, w., woj. i pow. sieradzki
— sołectwo, czyli wójtostwo: 107
Ciechanów, m., woj. mazowieckie,
pow. ciechanowski
— cześnik: 397
— pisarz ziemski: 281
— ziemia: 88, 281
Cieszkowice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski
— sołectwo: 222
Cieszyn, m., Śląsk
— książę: 347
Ciężkowice, m., woj. krakowskie, pow.
biecki: 56
— wójt: 59
— wójtostwo: 56
Cigenberk, m., niezid.: 154
Colten, pole, Inflanty: 498
Cygany, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Czarna, rzeka, woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 442
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Czatowo, w., niezid.: 154
Czchów, m., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— sąd ziemski: 60
Czechów, w., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki
— kasztelan: 56, 103, 104
Czechy, królestwo: 53, 161, 162
Czermata, pas ziemi, prez. i pow.
wendeński: 378
Czernichów, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 42
Czerniechów, w., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 237
Czersk, m., woj. mazowieckie, pow.
czerski
— kasztelan: 397, 402
— podkomorzy: 463
— powiat: 548, 559
— sąd (urząd) grodzki: 109, 548
— wójtostwo: 416
Czerwińsk, m., woj. mazowieckie,
pow. pow. sąchocki i wyszogrodzki
Człuchów, m., woj. pomorskie, pow.
człuchowski
— powiat: 37
— starosta: 542
Czorsztyn, zamek, woj. krakowskie,
pow. sądecki
— starosta: 402
Czubrowice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 186
Dalmacja, królestwo: 53, 161
Daszawa, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. stryjski: 263

Dąbrowica, w., woj. i pow. lubelski: 51,
75, 76, 120, 210, 256, 392, 393, 394,
395, 397, 402
Dąbrówka (Żakowa Wola), w., woj.
lubelskie, pow. łukowski: 375
Dąbrówka, w., woj. i pow. poznański:
433
Demiszewice, f., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 351
Derewiańska, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
— kościół ruski: 341
— wójt, wójtostwo: 341
Derewiańska, rzeka, woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 341
Dimaw, rzeka, prez. wendeńska, pow.
kokenhauski: 426
Dirinhoff, dobra, Inflanty: 371
Diwichowska, rusticana, prez.
wendeńska, pow. lucyński: 332
Dmitrze, przedmieście (w.), woj.
ruskie, z. i pow. lwowski: 352, 396
Dniestr, rzeka, woj. ruskie, podolskie,
bracławskie: 396
Dniestrzyk, w., woj. ruskie, z.
przemyska, pow. samborski: 310
Dobczyce, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— parafia: 273
— starosta: 16, 29, 92, 110, 290,
296
— starostwo: 540
Dobrosus, w., Śląsk: 256
Dobrynka, młyn, woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 193
Dobrzyń, m., z. i pow. dobrzyński: 154
— archidiakon: 154
— książę: 154
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— ziemia: 65, 154
Dolina, m., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski
— cło: 252
— starosta: 264
— starostwo: 264
— tenutariusz: 263
Dolinka, grunt, woj. krakowskie, pow.
sądecki: 80
Dołuszyce, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Domanów, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 246
Dorpat, m., prez. i pow. dorpacki: 441,
443
— starosta: 89, 441
— biskup: 443
— burmistrz: 441, 531
— ekonom: 23, 89
— ekonomia: 228
— podkomorzy: 490
— powiat: 89, 105, 443
— sędzia starostwa: 336
— starosta: 23, 228, 402, 468
— starostwo: 336
Drabiten, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Dranisze, jezioro, prez. wendeńska,
pow. rumborski: 50
Drobnin, m., woj. płockie, pow.
bielski: 402
— pleban: 154
Drohiczyn, m., woj. podlaskie, pow.
drohicki
— starosta: 287
— starostwo: 551
— wojski: 460
— wójtostwo: 66

Drohiszowice, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 359
Drohobycz, m., woj. ruskie, z.
przemyska, pow. drohobycki: 252
Drozdow, bagna, woj. pomorskie, pow.
świecki: 374
Drozdowica, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 264
Drusno, jezioro, woj. malborskie: 143
Dubinki, w., woj. i pow. wileński: 402
Dubno, m., woj. bełskie, pow.
horodelski: 22
Dubno, m., woj. trockie, pow.
grodzieński
— tenuta: 180
Dubowce, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 189
Dukla, m., woj. krakowskie, pow.
biecki: 442
Duma, rzeka, prez. wendeńska, pow.
ryski: 536
Dunaj, rzeka: 172
Dunajec, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— sołectwo: 81
Dunajec, rzeka, woj. krakowskie: 80,
81
Dunajowice (Dunajgród), m., woj.
podolskie, pow. kamieniecki: 418
Dünamünde, zamek, prez. wendeńska,
pow. dyamencki
— starosta: 367
Duro, mojza, prez. dorpacka, pow.
marienburski: 152
Dworzyszcze, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 263
Dybów, m., woj. i pow. inowrocławski
— starosta: 386
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— zamek: 386
Dyneburg, m., prez. wendeńska
— powiat: 220
Działyń, w., woj. krakowskie, sądecki:
157, 257
Dzianisz Posacki, grunt, woj.
krakowskie, pow. sądecki: 80
Dzierlin, w., woj. i pow. sieradzki: 437
Dzionów, w., woj. i pow. chełmiński:
276
Dźwina zob. Dimaw
Dźwigorzew Sucha, w., woj. i pow.
sieradzki
— sołectwo: 214
Eixserr (Eixser), dobra, prez.
parnawska, pow. feliński: 526
Elbląg, m., woj. malborskie: 143, 154
— kasztelan: 402, 434
Elstseven, dobra, prez. i pow. dorpacki:
443
Elzdorf, w., niezid.: 50
Embden, niezid.: 526
Fatikenberg, niezid.: 330
Felin, m., prez. parnawska, pow.
feliński: 451
— powiat: 358, 452, 526
— starosta: 438
— zamek: 127, 451, 452
Ferretis, hrabstwo: 161
Firlusz, f., woj. i pow. chełmiński: 276
Fistel zob. Gede
Florencja, m., Włochy: 163
Florianów, m., woj. i pow. bełski: 360
Fric, hak, prez. wendeńska, pow.
kircholmski: 431

Fulsztyn, m., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 55, 171, 263, 264, 268,
276, 285, 307, 341, 350, 352, 396,
402, 448, 468, 499, 545
Gaj, w., woj. i pow. poznański: 133, 411
Galewice, w., z. i pow. wieluński: 178
Galld (Gald), dobra, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Gawłowice, woj. i pow. chełmiński:
491
Gąski, w., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 130
Gdańsk, m., woj. pomorskie: 54, 238,
316, 332, 342, 391, 533
— kasztelan: 95, 143
— kupiec (cy): 316, 450, 508, 509
— mieszczanin: 69, 239, 316
Gede (Fistel, Geden), mojza, Inflanty:
329, 463
Gierczyce, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Głuchów, w., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski: 397
Gniewiewice, w., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski: 397
Gniewków, m., woj. i pow.
inowrocławski
— wojewoda: 49
Gniezno, m., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 213
— arcybiskup: 154, 397, 402, 411
— archidiakon: 208
— kanonik: 154, 331, 402
— kantor: 402
— kasztelan: 48, 397
— kustosz: 154, 402
— powiat: 366, 543
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— prepozyt: 48, 118, 235, 236, 402
— starostwo (tenuta): 522
Gnieździska, w., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— wójtostwo albo sołectwo: 151
Godynice, w., woj. i pow. sieradzki:
275
Golub, m., woj. i pow. chełmiński
— starosta: 486
Gołębie (Gołąbie), w., woj.
sandomierskie, z. stężycka: 106,
289
Gołkowo, w., z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
Gonięcin, w., woj. i pow. poznański:
524
Gorycja, hrabstwo: 161
Gorzachów, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
Gostynin, m., woj. rawskie, z. i pow.
gostyniński
— kasztelan: 48, 397
— powiat: 435
— sędzia ziemski: 397
— starostwo: 14
Grabiszyce, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 147
Grążewy (Grążawy), w., woj.
chełmińskie, z. michałowska: 154
Górzno, m., z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
— dobra: 154
— kościół parafialny: 154
Grodno, m., woj. trockie, pow.
grodzieński
— starosta: 402
Grodziec, w., woj. i pow. poznański: 199
Groll, niezid., Inflanty: 526

Gródek (Słony Gródek), m., woj.
ruskie, z. i pow. lwowski: 262
— starosta: 23, 263, 441
— starostwo: 341
Grójec, m., woj. mazowieckie,
z. czerska
— powiat: 282
Grudziądz, m., woj. i pow. chełmiński:
154
Grunen, hak, prez. wendeńska, pow.
szmeltyński: 50
Grzenda, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 174
Grzybów, w., woj. i pow. sieradzki
— sołectwo: 214
Gwizdzichów zob. Hinzdyczów
Habsburg, hrabstwo: 161
Halicz, m., woj. ruskie, z. halicka: 264
— chorąży: 264
— kasztelan: 263, 264, 285, 418,
512, 545
— podkomorzy: 263
— podstarości: 264
— podstoli: 263
— powiat: 17, 93, 142, 307, 351,
518, 521
— sędzia ziemski: 264
— starosta: 263, 264, 402
— stolnik: 264
— ziemia: 142
Hałczyńce, grunt, podolskie, pow.
latyczowski: 354, 376
Helmet, w., prez. parnawska
— powiat: 422, 424, 447, 513
— starostwo: 244
Hermanów, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 263, 402
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Hinna, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 263
Hinzdyczów (Gwizdzichów), w., woj.
ruskie, z. lwowska,
pow.żydaczowski: 263, 264
Hłoboczele, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285
Hogenorin, dobra, prez. i pow.
dorpacki: 443
Holeniszczow, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Hołosków, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 90
Horodło, m., woj. bełskie, pow.
horodelski
— starosta: 264, 402
— starostwo: 327, 502
— wójtostwo: 467
Horuczka, w., woj. ruskie, pow.
drohobycki: 331
Hossenberg, niezid., Inflanty: 383
Hossów, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 264
Hosutowo, w., z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
Hrubieszów, m., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski
— starosta: 263, 402
Hruszow, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Huczejów, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 264
Iberpol, w., prez. dorpacka
— powiat: 445
— starosta: 445
— starostwo: 407
Igawer, pagus, prez. i pow. dorpacki: 443

Iłów, w., woj. płockie, pow. płoński:
323
Inawer, dwór: 407
Inflanty: 113, 358, 371, 463
— komisarz: 23, 127, 422
— mistrz krajowy: 330, 369, 378,
381, 389, 413, 447, 451, 452
— namiestnik: 390, 487, 488
Inowrocław, m., woj. i pow.
inowrocławski: 49, 154
— starosta: 542
— starostwo: 542
— wojski: 146
Isaje, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— wójtostwo: 175
Islitkowski, staw, woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 462
Isnalda, rzeka, Inflanty: 332
Iwanków, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Iwlear, hak, Inflanty: 127
Jabłonia, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 17
Jakubów, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 264
Janowicz, w., woj. pomorskie, pow.
lęborski: 496
Janowiec, m., woj. sandomierskie, pow.
radomski: 39
Janów, w., woj. mazowieckie, z. i pow.
łomżyński: 102
Jarosław, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Jasieniec, w., woj. i pow. łęczycki: 79,
372
— wójtostwo: 477
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Jastrzębie, w., woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Jaśkowiec, grunt, woj. podlaskie, pow.
bielski: 557
Jaśliska, m., woj. krakowskie, pow.
biecki: 442
Jaśnice (Jaśnica), w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 364
Jaworów, m., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 462
— mieszczanin: 462
— podstarości: 178, 182
— starosta: 23, 182, 441
— starostwo: 181, 182
Jaworówka (Jaworów), w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 264
Jedlanka, rzeka, woj. i pow. lubelski: 71
Jezierzany, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Jeżewo, w., z. dobrzyńska: 154
Jeżówka, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
Jędrzejów zob. Andrzejów
Jowcze, w., woj. i pow. bracławski:
458
Jurbork, m., Żmudź, pow. wieloński
— starosta: 256
Juszczyn, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— sołectwo: 317
Juszypczyce, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 263
Kaduka, rzeka, prez. wendeńska, pow.
lucyński: 11
Kadulika, jezioro, Inflanty: 332
Kain, przyległość, Inflanty: 330

Kalecice, dobra, woj. podlaskie, pow.
bielski: 333
Kaleń, w., woj. i pow. łęczycki: 477
Kalisz, m., woj. i pow. kaliski: 96, 309,
437
— burmistrz: 218
— akta grodzkie: 146
— akta miejskie: 144
— komornik graniczny: 178
— łowczy: 215
— mieszczanie: 131, 144, 145
— pisarz grodzki: 314
— pisarz miejski: 144, 145
— pisarz ziemski: 314
— powiat: 206, 218
— rajcy: 218
— roczki sądowe: 131
— sąd grodzki: 178, 394
— sąd ziemski: 178
— sędzia ziemski: 49
— starosta grodowy: 432
— urząd grodzki: 131
— urząd miejski: 131
— wojewoda: 59, 402, 411
— województwo: 366, 433, 495,
524, 543
— zamek: 432
Kałkowo, w., niezid.: 154
Kałusza, m., woj. ruskie, z. i pow.
halicki
— starosta: 264
Kamieniec, m., woj. podolskie, pow.
kamieniecki
— biskup: 397
— biskup elekt: 411
— dziekan: 397
— kasztelan: 264
— miecznik: 188, 370
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— pisarz ziemski: 32, 68
— podsędek: 90
— powiat: 12, 125, 188, 246, 370,
555
— starosta: 83, 136, 450
— starostwo: 99, 359, 517
Kamieniec, terytorium, woj. kijowskie:
444
Kamień, m., woj. kaliskie, pow. nakielski
— kasztelan: 542
Kamionka, m., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski
— starosta: 48, 200, 245, 291
— starostwo: 200
Kapinos, m., woj. rawskie, pow.
sochaczewski: 397
Kanferz zob. Kąksy
Kapsligow, hak, prez. i pow. parnawski:
456
Karaczynow, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
Karazycza, mojza, prez. dorpacka,
pow. nowogrodzki: 379
Karema, prez. parnawska, pow.
feliński: 127
Kargema, karczma, prez. i pow.
dorpacka: 443
Karkus, Inflanty, prez. parnawska: 443
Karla, jezioro, prez. parnawska, pow.
feliński: 451, 452
Karniola, księstwo: 161
Karwal, dobra, prez. parnawska, pow.
feliński: 526
Karwowo, w., woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Karyntia, księstwo: 53, 161
Kazimierz, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki

— sąd ławniczy: 258
Kawczykąt, w., z. przemyska, pow.
stryjski: 263
Kazimierz, m., woj. i pow. lubelski
— starosta: 402
Kąksy (Kanferz), mojza, prez. i pow.
dorpacki: 89
Kąpiele, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
Kengeruhar, pole, Inflanty: 536
Kichenper, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Kielce, m., woj. sandomierskie, pow.
chęciński
— scholastyk: 88
Kierdanowce, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 554
Kierepet, w., prez. i pow. dorpacki
— powiat: 507
— starosta: 371, 485
Kierewer, hak, prez. parnawska, pow.
feliński: 127
Kiers, w., prez. i pow. dorpacki: 443
Kieszkowice, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 57
Kijów, m., woj. kijowskie: 449
— urząd grodzki: 449
— wojewoda: 402, 449
— województwo: 84, 367, 444
— zamek: 449
Kilbawter, strumień, Inflanty: 23
Kiprzna, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 56
Kircholm, m., prez. wendeńska
— powiat: 431
Kleczewo, niezid.: 154
Kleis, hak, prez. wendeńska, pow.
kircholmski: 431
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Kleszczew, w., woj. kaliskie, pow.
pyzdrski: 524
Kleszczowa, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 155, 305, 440
— wójtostwo, czyli sołectwo: 440
Kliczkówka, rzeka, woj. sieradzkie: 437
Klina (Chlina), w., woj. krakowskie,,
pow. ksiąski: 186
Kleparz, m., woj. krakowskie, pow.
proszowski
— akta radzieckie: 259
— magistrat: 38
— mieszczanin: 38
Klonówka, w., woj. pomorskie, pow.
tczewski: 313
Kłobia (Kłobia Wielka), w., woj. i pow.
brzeski–kujawski: 321
— sołectwo: 321
— wójtostwo: 13
Kłobuck, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski
— kanonicy regularni: 411
— kościół parafialny: 411
Kłokocino, w., woj. brzeskie–
kujawskie, pow. przedecki
— wójtostwo: 544
Kniaziołuka, w., woj. ruskie, z.
lwowska, pow. żydaczowski: 264
Knyszyn, m., woj. podlaskie, pow. bielski
— starosta: 23, 228, 402, 441, 468
Kobakowce (Koleczkowce), w., woj. podolskie, pow. kamieniecki: 32, 68
Kobele, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Kobeli Potok, rzeczka, woj.
krakowskie, pow. biecki: 57
Kobelniki, w., woj. mazowieckie,
z. wyszogrodzka: 397

Kobryń, m., woj. i pow. brzeski–
litewski
— starosta: 67, 559
Kokenhaus, m., prez. wendeńska: 35,
463
— podstarości: 34, 35
— powiat: 430
— starosta: 402
Koło, m., woj. kaliskie, pow. koniński
— starosta: 480, 546
— starostwo (tenuta): 520, 523
Kołodrobka, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Kołomyja, m., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski
— powiat: 142
— starosta: 48, 264, 402
Koniecpol, w., woj. sieradzkie, pow.
radomszczański: 411
Konin, m., woj. kaliskie, pow. koniński
— starosta: 212
Konratowo, w., woj. i pow. chełmiński:
276
Kopaczowice, w., woj. brzeskie–
litewskie: 367
Kopy, w., woj. i pow. łęczycki
— sołectwo: 304
Kopyłów, w., woj. bełskie, pow.
horodelski: 467
Korczyn, w., woj. sandomierskie, pow.
chęciński
— sołectwo: 311
Korczyn, w., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki: 326
Kormiałów, m., woj. trockie, pow.
kowieński
— tenutariusz: 378
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Korona zob. Królestwo
Koryciany, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
— wójtostwo: 230
Korzeń, w., woj. rawskie, pow.
gostyniński: 465
— wójtostwo, czyli sołectwo: 435
Kościan, m., woj. poznańskie, pow.
kościański
— powiat: 412
— burgrabia: 178
— cło: 522
Kościerzyna, m., woj. pomorskie, pow.
tczewski
— starosta: 442
Kot, bagno, woj. płockie, pow. płoński:
323
Kotlin Brant zob. Brant Kotlin
Kotowa Czarzyna, pasieka, woj.
podolskie, pow. latyczowski: 340
Kowalewo, m., woj. i pow. chełmiński
— starostwo: 338
Kowalewo, w., z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
Kowno, m., woj. trockie, pow.
kowieński
— starosta: 283
Koziegłowy, m., księstwo siewierskie:
49, 59
Koźmienin, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 339
Kraków, m., woj. krakowskie, pow. proszowski: 4, 47, 48, 57, 59, 62, 84,
131, 158, 166, 177, 187, 197, 204,
208, 231, 270, 271, 273, 284, 286,
288, 291, 405, 461, 508, 509, 515
— administrator biskupstwa: 231,
232, 273, 461

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— administrator żup solnych zob.
żupnik
— akta grodzkie zob. księgi
grodzkie
— akta ławnicze: 261
— akta radzieckie: 259
— akta starostwa: 28
— akta ziemskie: 259
— archidiakon: 235, 236
— biskup: 267, 397, 402
— biskupstwo: 231, 232, 273, 461
— brama Poboczna: 226
— brama Wiślna: 177
— browar: 226
— burgrabia: 73, 74, 255, 292, 293,
397
— chorąży: 153, 411
— dziekan: 48
— kanonik: 48, 52, 72, 118, 235,
236, 255, 402, 532
— kantor: 397, 402
— kasztelan: 84, 94, 186, 256, 454
— klasztor św. Andrzeja: 158
— konwent św. Trójcy: 166
— kościół NMP: 273
— księgi (akta) grodzkie: 6, 7, 73,
84, 153, 190, 235, 259, 260,
271, 295, 394, 395, 475
— kupcy: 272
— kustosz: 117, 173
— łowczy: 255, 269, 292
— mieszczanin (ie): 16, 29, 177,
187, 231, 258, 259, 260, 261
— podkomorzy: 166, 167, 187, 493
— podrzęczy: 291
— podstarości: 97, 271, 274
— podstoli: 49, 57, 157, 166, 167,
257
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— powiat: 257
— prepozyt: 130, 402
— przedmieście: 177, 216
— rajca: 294, 295, 303
— rynek: 273
— rzeźnik: 94
— sąd grodzki: 52, 117, 147, 153,
217, 258, 261, 461
— sąd ziemski: 30, 160, 166, 474
— sędzia grodzki: 271, 274, 461
— scholastyk: 48, 235, 236
— starosta: 28, 30, 48, 217, 271,
402
— starostwo: 28, 51, 226, 395
— stolnik: 450
— syndyk: 187
— ulica św. Anny: 231
— urząd grodzki: 97, 235, 260,
271, 274, 292, 293, 295, 296,
410, 474
— urząd radziecki: 187
— urząd starosty: 28, 30
— waga miejska: 187
— wielkorządca: 16, 48, 177, 200,
245
— wielkorządy: 42, 291
— wojewoda: 59, 60, 157, 160, 223,
240, 256, 402, 440
— województwo: 39, 45, 73, 83,
115, 266, 290, 450
— wojski: 57, 397, 411
— zamek: 16, 85, 291, 292, 293
— żupnik (administrator żup): 16,
29, 58
— żupy (a): 16, 58, 101, 297, 347
Krasin, w., woj. i pow. chełmiński: 276
Kremona, w., prez. parnawska, pow.
kremoński

— powiat: 423, 488
Krenowo, posesja chłopska, Inflanty:
332
Krępa, w., woj. sandomierskie,
z. stężycka: 484
Krokowa, w., woj. pomorskie, pow.
pucki: 556
Krosno, m., woj. ruskie, z. sanocka:
303, 442
— burmistrz: 303
— rajcy: 303
Królestwo (Korona, Polska): 48, 49, 58,
76, 88, 96, 114, 123, 134, 135, 161,
163, 228, 258, 282, 303, 322, 330,
384, 389, 397, 411, 468, 523
Krynice, w., woj. sandomierskie, pow.
chęciński: 24
Kryrów, f., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30
Krzeczów, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— starosta: 83, 85, 101
— wójtostwo: 94
Krzemieniowice, w., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski: 44
Krzepice, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski
— starosta: 7, 117, 173, 454, 455,
474, 475, 535
— starostwo (tenuta): 176, 535
— zamek: 141
Krzywczyce, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 194
Ksiągienice, w., woj. mazowieckie,
pow. błoński: 539
Książ, m., woj. krakowskie, pow.
ksiąski
— powiat: 266
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Księszomisz (Księżomirz), w., woj.
lubelskie, pow. urzędowski: 248
Księte, gród, z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
Kucz, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Kuczmińce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 359
Kuczów, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 44
Kujawy, księstwo (dzielnica): 154, 321
Kumanowce, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 510
Kurenia, grunt, prez. parnawska, pow.
feliński: 451, 452
Kuryłowce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 40
Kurzelowa, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 12
Kurzelów, m., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— prepozyt: 154
Kurzyna, stawek, prez. wendeńska,
pow. lutyński: 31
Kwidzyń, m: 154
Kyburg, hrabstwo: 161
Lackowa, w., Spisz: 92
Lanckorona, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— starosta: 402
— starostwo: 111, 317
Latowicz, m., woj. mazowieckie, z.
czerska, pow. garwoliński
— starosta: 415
— starostwo: 415
Latyczów, m., woj. podolskie, pow.
latyczowski

— powiat: 99, 554
— starostwo: 391
Laudan, w., prez. wendeńska: 335, 352
— okolica: 385
— powiat: 427
— starosta: 385
Lausen, półhak, prez. wendeńska: 390
Lauszenek, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Ląd, w., woj. kaliskie, pow. koniński
— kasztelan: 79, 402, 477, 544
Lebajów, dobra, prez. wendeńska, pow.
lucyński: 11
Leinwenkul, w., prez. parnawska, pow.
helwecki: 424
Lemilven, dwór, Inflanty: 463
Lemzel, m., prez. parnawska, pow.
lemzelski
— powiat: 301
Lennonarten (Lennenwerden?), w.,
prez. wendeńska, pow. kircholmski
— starostwo: 426
Leon, gunt, prez. parnawska, pow.
feliński: 451, 452
Leśna, w., woj. ruski, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Leśniowce, w., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski: 4
Letawa, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Letnia, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Lexandrowa, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30
Lexandrowska Wola, w., woj.
krakowskie, pow. szczyrzycki: 30, 44
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Leżenice, w., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. warecki: 199, 202,
402, 435, 465, 466, 484
Lębork, m., woj. pomorskie
— powiat: 496
Lęgowo, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 186
Lipienko (Lipno), w., woj. i pow.
chełmiński: 276
Lipkowce, w., woj. i pow. rawski: 398
Lipno, m., z. dobrzyńska, pow.
lipnowski: 65
Lipowiec, klucz, woj. krakowskie, pow.
proszowski: 461
Lisiatycze, w., woj. ruskie, z.
przemyska, pow. stryjski: 263
Lisiec, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 246
Lisowo, w., woj. i pow. chełmiński: 276
Litynka, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Liw, m., woj. mazowieckie, z. liwska
— starosta: 60, 61, 153
Lubaczów, m., woj. bełskie, pow.
lubaczowski
— starosta: 266
Lubania, w., woj. i pow. rawski: 65
Lubanie, w., woj. i pow. brzeski–
kujawski: 208
Lubarka, rzeka, woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 359
Lubawa, m., woj. chełmiński
— ziemia: 154
Lubeka, m., Niemcy: 489
Lubicz, w., woj. i pow. chełmiński: 386
Lublin, m., woj. i pow. lubelski: 48, 61,
442, 526
— akta grodzkie: 51, 83, 142, 210

— kasztelan: 48, 59
— łowczy: 349
— podstarości: 142
— powiat: 21
— sąd deputacki: 417
— sędzia grodzki: 142
— starosta: 83, 263, 397
— Trybunał: 142, 159, 160, 261,
305, 367, 375, 417, 508
— wojewoda: 40, 397, 402
— województwo: 71
Lubocheń, w., woj. łęczyckie, pow.
brzeziński
— wójtostwo: 67
Luboml, m., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski
— starosta: 48
Lucławice, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 250
Lucyn, m., prez. wendeńska, pow.
lucyński
— powiat: 11, 31, 220, 425
— starostwo: 332
— zamek: 31
Luda, miejsce, niezid., Inflanty: 23
Luksemburg, księstwo: 161
Luneburg, księstwo: 286, 302, 439
Lupsza, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 521
Lwów, m., woj. ruskie, z. i pow. lwowski:
48, 179, 195, 198, 341, 355, 396,
442, 462
— akta grodzkie: 198
— akta ziemskie: 194, 198
— arcybiskup: 195, 402, 420
— burmistrz: 420
— cześnik: 100
— kanonia: 420
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— kapituła: 420
— kasztelan: 263, 264, 402
— komornik graniczny: 263, 264
— ławnik: 355, 514
— łowczy: 404
— magistrat (urząd miejski): 172
— miara: 364
— mieszczanin (nie): 194–198,
350, 355, 514
— pisarz grodzki: 48
— pisarz ziemski: 251, 252, 263, 350
— podczaszy: 404
— podkomorzy: 263, 264
— podsędek: 263
— podstarości: 48
— podstoli: 341
— powiat: 251
— przedmieszczanin: 362
— rada: 448
— rajca(y): 172, 179, 355, 420
— sąd grodzki: 194, 195, 196, 473
— sąd ziemski: 196, 197
— sędzia ziemski: 263, 264
— starosta: 18, 48, 55, 263, 341,
350, 352, 364, 396, 402, 448,
499
— starostwo: 18, 55, 341, 352, 364,
396, 499
— stolnik: 264
— ulica Piekarska (piekarzy), zw.
Wachlowska: 355, 514
— urząd grodzki: 473
— zamek: 48, 194, 341, 350, 364
— wojski: 263, 264
— ziemia: 194
Łabiszyn, m., woj. kaliskie, pow.
kcyński: 49, 342

Łagiewniki, w., woj. i pow. poznański:
184
Łany, w., woj. ruskie, z. i pow. lwowski
— młyn: 200
Łany, przedmieście, woj. ruskie, z. i
pow. lwowski: 352, 396
Łasin, m., woj. chełmińskie, pow.
chełmiński: 377
— kościół: 377
— pleban: 377
— sołtys: 377
Łasin, stawek, woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 462
Łaszewo, w., woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Łaziska, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 185
Łąka, w., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 201, 219, 224
Łąki, w., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 325
Łęczyca, m., woj. i pow. łęczycki: 91, 154
— dziekan: 154
— kanclerz: 57, 154
— kapituła: 235, 236, 402
— kasztelan: 402
— książę: 154
— pisarz ziemski: 79
— podsędek: 154
— powiat: 130, 372
— prepozyt: 48, 130, 402
— scholastyk: 118, 235, 236
— starosta: 118
— starostwo: 156
— wojewoda: 59, 60, 61, 153, 154,
402
— województwo: 67, 116, 130, 304
Łęg, w., woj. i pow. poznański: 480

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

291

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Łękawa, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 73, 74
Łętowo, w., woj. mazowieckie, z.
wyszogrodzka
— pleban: 154
Łobodna, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski
— wójtostwo: 176
Łojanowice, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Łomna, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Łomnica, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— sołectwo: 541
Łomża, m., woj. mazowieckie, z. i pow.
łomżyński
— cześnik: 119
— powiat: 102
— starostwo: 280
Łopuchowa, w., woj. sandomierskie,
pow. pilzneński
— wójtostwo: 533
Łosice, m., woj. podlaskie, pow.
mielnicki
— starosta: 147, 392, 402
Łosień, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 290
Łowicz, m., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski
— prepozyt: 24, 51, 234, 255, 532
Łuck, m., woj. wołyńskie, pow. łucki
— biskup: 402
— kanonik: 158, 159
Łucznia Okraina, grunt, woj.
krakowskie, pow. sądecki: 80
Łuków, m., woj. lubelskie, pow.
łukowski

— akta grodzkie: 210
— powiat: 9
— sędzia ziemski: 9, 375
— starosta: 375
— starostwo: 375
Łuków, w., woj. kaliskie, pow. kcyński:
275
Maczliaso (Maczlias), dwór, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Magiar (Maggiae), dwór, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Malbork, m., woj. malborskie: 446
— ekonomia: 143, 414
— mennica: 120
— podkomorzy: 463
— rajcy: 120
— starosta: 23, 48, 228, 402, 441,
468
— województwo: 112
— zamek: 143
Malczyce, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
Malinka zob. Włochy
Maliszyce, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski
— wójtostwo: 266
Maławieś, w., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski: 397
Małnowska Wola, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski
— sołectwo: 530
Małogoszcz, m., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— kasztelan: 16, 29, 92, 101, 110,
290, 296
— prepozyt: 402
Marcinków, w., niezid.: 440
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Marianowa, posesja chłopska, Inflanty:
332
Marienburg, w., prez. dorpacka, pow.
marienburski
— powiat: 54, 152, 337
— starosta: 54, 127, 371, 485
— starostwo: 238, 485
Marienhaus, m., prez. wendeńska,
pow. marienhauski
— powiat: 431
— starosta: 19, 431
— starostwo: 19
— zamek: 431
Marków, w., woj. wileńskie, pow.
oszmiański
— starosta: 402
Markuszew, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 339
Masułów, posesja chłopska, Inflanty:
332
Maszewo, w., woj. i pow. płocki: 328
— wójtostwo: 328
Mazowsze
— księstwo: 161
— wojewoda: 402
— województwo: 134, 163
Mazowsze, w., z. dobrzyńska, pow.
lipnowski: 154
Mecz, mojza, prez. parnawska, pow.
rujeński: 528
Medenice (Medynice), w., woj. ruskie,
z. przemyska, pow. drohobycki
— tenuta (starostwo): 331, 459, 471
Meienhof, haki, prez. i pow. dorpacki:
531
Melsztyn, zamek, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 411
Melue, hak, prez. i pow. dorpacki: 105

Merecz, m., woj. i pow. trocki
— starosta: 402
Merelielihof, f., woj. malborskie: 143
Meszcze, w., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski
— wójtostwo: 207
Metele, woj. i pow. trocki
— tenuta: 241
Mexscin, niezid., Inflanty: 330
Męka, w., woj. i pow. sieradzki
— wójtostwo: 318, 319
Michałowska ziemia: 154
Miechucino, w., woj. pomorskie, pow.
mirachowski: 250
Mielnik, m., woj. podlaskie, pow.
mielnicki
— starosta: 500
— starostwo: 460, 500
Mielno, w., niezid.: 59
Mierkonis, f., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 519
Mierzwica, w., woj. podlaskie, pow.
mielnicki: 460
Miesiątkowo, w., z. dobrzyńska, pow.
rypiński: 154
Międzyrzecz, m., woj. i pow.
poznański
— kasztelan: 522
— podstarości: 302, 464
— starosta: 23, 402, 441
— starostwo: 464
— zamek: 302
Miklaszów, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 499
Milosz (Miklosz), dobra, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Mińsk, m., woj. i pow. miński
— wojewoda: 367
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Mirachów, m., woj. pomorskie, pow.
mirachowski
— powiat: 348
— sędzia ziemski: 348
— starosta: 250
Mirów, w., woj. krakowskie, pow.
lelowski: 189, 190
Mixtat, m., z. wieluńska: 165
— wójtostwo: 165
Mława, m., woj. płockie,
z. zawkrzeńska, pow. mławski
— starosta: 402
Młodów, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 157, 257
Modliborzyce, w., woj. i pow.
sandomierski: 332
Mohalejewice, w., woj. brzeskie–
litewskie: 367
Mojcza, w., woj. sandomierskie, pow.
chęciński: 88
Mokrsko, w., woj. sandomierskie, pow.
chęciński: 411
Mołdawia, hospodar (wojewoda): 231,
232
Mokre, w., niezid.: 154
Monasterzany, woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 17
Morawy, margrabstwo: 161
Morferkul, w., prez. parnawska, pow.
helwecki: 447
Moskwa: 31, 441
Mościska, m., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 530
— tenuta: 530
— tenutariusz: 468
Mstów, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski: 168

Mstów, klasztor, woj. sieradzkie, pow.
radomszczański: 136
Muchnowo, w., woj. rawskie, z. i pow.
gostyniński: 465
— wójtostwo, czyli sołectwo: 435
Münster, m., Niemcy: 489
Münsterberg, niezid.: 154
Murikas, pago, prez. parnawska, pow.
trejdański: 428
Mustaga, mojza, prez. dorpacka, pow.
nowogrodzki: 379
Mycino, w., woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Nabol, posesja chłopska, Inflanty: 332
Nakło, m., woj. kaliskie, pow. nakielski
— akta grodzkie: 410
— kasztelan: 199, 202, 392, 402,
435, 465, 466, 553
— starosta: 180
— starostwo: 180
Nazawców, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 307
Neapol, królestwo: 72
Nemia, rzeka, woj. podolskie, pow.
latyczowski: 376
Netkin, dobra, prez. dorpacka, pow.
marienburski: 485
Nichoff, dobra, niezid., Inflanty: 487
Nida, rzeka, woj. krakowskie,
sandomierskie: 326
Niegoszowice, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 395
Nieksyno, w., woj. i pow. płocki: 154
Niepołomice, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki: 120, 269
— starosta: 73, 74, 255, 269, 292
— starostwo: 255

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

294
Nieszkowice Wielkie i Małe, w., woj.
krakowskie, pow. szczyrzycki: 30,
44
Nieśwież, m., woj. nowogródzkie,
księstwo słuckie: 161, 231, 232,
273, 283, 402, 461, 488
Nietoperek, w., woj. i pow. poznański:
464
Nietrzanów, w., woj. i pow. poznański:
199
Nimija, rzeka, woj. podolskie, pow.
latyczowski: 354
Nisa (Nysa), m., Śląsk: 154
Niwki, w., woj. i pow. łęczycki: 477
Niżankowce, m., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 15
Nowa Wieś, w., woj. pomorskie, pow.
człuchowski: 37
Nowe Miasto Korczyn, m., woj.
sandomierskie, pow. wiślicki
— pisarz grodzki: 103, 104
— podstarości: 103, 104
— sąd grodzki: 103, 104
— starosta: 402
— starostwo: 121, 326
— urząd grodzki: 474, 475
Nowe Sioło, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 263
Nowogródek, m., woj. nowogródzkie
— wojewoda: 402
Nowogród, m., prez. dorpacka, pow.
nowogrodzki
— podstarości: 379
— starosta: 381
— starostwo: 43
Nowomłyn, zamek, prez. wendeńska,
pow. nowomłyński
— powiat: 423
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— starosta: 67
Nowydwór, w., woj. pomorskie, pow.
człuchowski: 37
Nowy Sącz zob. Sącz
Nowy Targ, m., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— starostwo: 81
Nysa zob. Nisa
Oberling, niezid.: 154
Obłaźnice, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 263
Oborniki, m., woj. i pow. poznański:
433
— burmistrz: 433
— dobra: 133
— rajcy: 433
Obory, w., woj. mazowieckie, z. i pow.
czerski: 147, 402
Ochodza, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 185
Ojców, zamek, woj. krakowskie, pow.
proszowski
— starostwo: 501
Okra, rzeka, prez. wendeńska, pow.
rzeczycki: 388
Olchawa, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Oleszno, w., z. i pow. dobrzyński: 154
Olęcin, niezid.: 456
Olszana, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 157, 265, 504
Olsztyn, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski
— starosta: 48, 87
Ołomuniec, m., królestwo Czech
— biskup: 96
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Ołyka, w., woj. wołyńskie, pow. łucki:
161, 231, 232, 273, 283, 402, 461,
488
Orzechowo, w., ziemia lubawska: 154
Osetnica, rzeka, woj. rawskie, z. i pow.
gostyniński: 14
Osiek, w., woj. pomorskie, pow. nowski
— starosta: 434
— zamek: 434
Osielec, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— sołectwo: 317
Osselmoza, dobra, prez. wendeńska,
pow. aszkieracki: 369
Ostaje, grunt, woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 15
Ostrołęka, m., woj. mazowieckie, z. łomżyńska, pow. ostrołęcki
— tenuta: 280
— wójtostwo: 280
Ostrów, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 351
Ostrusza, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 56
Ostrzeszów, m., z. wieluńska, pow.
ostrzeszowski
— starostwo: 247
— zamek: 247
Oświęcim, m., woj. krakowskie, pow.
śląski
— kasztelan: 386
— podstarości: 461
— starosta: 48, 189
— urząd grodzki: 261
Otola, w., woj. krakowskie, pow.
lelowski: 186
Otorów, w., woj. inowrocławskie, pow.
bydgoski: 300

Owińska, w., woj. i pow. poznański
— ksieni: 529
— konwent: 529
Ozimina, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski: 459
Pagost, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Pahid zob. Stahad
Pandoczernin, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
Parczew, m., woj. i pow. lubelski: 71
Parnawa, m., prez. i pow. parnawski:
365, 421
— mieszczanin: 365
— pisarz: 365
— powiat: 456
— przedmieszczanin: 365
— rajca: 421
— starosta: 402
— zamek: 113
Patkiel, mojza, prez. i pow. wendeński:
233
Pebalg, w., prez. wendeńska
— powiat: 436
Pełczynka, rzeka, woj. podolskie, pow.
latyczowski: 510
Piaseczno, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski
— starosta: 85, 101
Piątniczany (Pietniczany), w., woj.
podolskie, pow. kamieniecki: 285,
545
Pieczeniegi, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 45
Piekary, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 73, 74
Pietniczany zob. Piątniczany
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Pigment, mojza, prez. dorpacka, pow.
kierepecki: 507
Piła, m., woj. i pow. poznański
— starosta: 402
Piotrków, m., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 56, 154
— powiat: 26, 130, 325
— sąd grodzki: 130
— sąd ziemski: 130
— starosta: 84, 193
— starostwo: 193, 207
— Trybunał Koronny: 190, 234
Piotrowice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski lub śląski: 122
Piotrowska Wieś, w., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski
— wójtostwo: 26
Piszczkowo, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 263
Płock, m., woj. i pow. płocki: 154
— archidiakon: 154
— biskup: 154, 397, 402
— biskupstwo: 154
— dziekan: 154, 397
— kanclerz: 154
— kanonik (cy) 154, 397
— kantor: 154
— kapituła: 154
— kasztelan: 402
— katedra: 154
— kolegiata św. Michała: 154
— komora celna: 547
— kustosz: 154
— oficjał: 154
— opat: 154
— podkomorzy: 417
— podkustosz: 154
— powiat: 328

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— prepozyt: 154
— scholastyk: 154
— starosta: 402
— wojewoda: 397
— województwo: 134, 163
Płowce, w., woj. kaliski, pow. pyzdrski:
357
Pniewite, w., woj. i pow. chełmiński:
276
Pniewnik, w., woj. mazowieckie,
z. liwska: 60
Pobiedziska, m., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński
— dobra: 366
Podberezie, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 264
Podgórze, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Podhajce, m., z. i pow. halicki: 7, 117,
454, 455, 474, 475, 535
Podlasie: 442
— kasztelan: 147, 392, 402
— stolnik: 558
— województwo: 134, 163, 442
Podole
— wojewoda: 402
— województwo: 174, 246, 299,
354, 418, 442, 443, 448, 482,
554
Podteremce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Podworny, młyn, woj. krakowskie,
pow. śląski: 42
Pogorzałowe, w., z. dobrzyńska: 154
Pogorzelec, w., woj. sandomierskie, z.
stężycka: 484
Pokrzywnica, w., woj. i pow. poznański
— sołectwo: 511
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Polska zob. Królestwo
Połchaw, w., woj. pomorskie, pow.
pucki: 446
Połock, m., woj. połockie
— zamek: 29, 263, 264, 414
Połomna, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Pomian, grunt, woj. mazowieckie,
z. łomżyńska, pow. ostrołęcki: 280
Pomorze
— księstwo: 496
— surogator: 250
— wojewoda: 411, 486
— województwo: 37, 253, 268, 313,
446
Pomsdorff (Bomsdorf), w., Śląsk: 161
Popowce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Popowice, w., woj. sandomierskie,
pow. chęciński: 24
Porochy, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 17
Poryduby, w., woj. bełskie, pow.
horodelski
— młyn: 327
Porzecze, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 251
Poteremce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 246
Powidz, m., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński
— tenuta: 543
Powozowice, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 267
Poznań, m., woj. i pow. poznański
— akta grodzkie: 393
— biskup: 344, 412
— biskupstwo: 412

— dziekan: 48, 235, 236
— kanonik: 402
— kapituła: 387, 412
— kasztelan: 402, 418
— kolegium jezuitów: 199
— komandor: 439
— małdrat: 199
— mennica: 36
— oficjał generalny: 529
— pisarz publiczny diecezji: 231,
232
— pisarz ziemski: 63
— podczaszy: 178, 529
— powiat: 184, 488
— prepozyt kolegiaty św. Michała:
164
— sąd grodzki: 178, 209, 346, 394,
409, 410
— sędzia ziemski: 402
— sufragan: 529
— urząd grodzki: 178, 346, 409, 410
— wojewoda: 480, 522, 523, 524,
553
— województwo: 184, 412, 433,
455, 480, 524
Półwsie, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 284
Praga, królestwo Czech
— zamek: 53, 161
Prokmosno, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski: 93
Prosiątków, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 517
Proszowice, m., woj. krakowskie, pow.
proszowski
— akta ziemskie: 73
— magistrat: 25
— powiat: 45, 73, 74, 290
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Prusy: 239, 478, 506, 546
— gubernator: 411
— instygator: 478, 506
— książę: 161, 162
— sejmik: 446
— ziemia: 377
Prusy, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 499
Przasnysz, m., woj. mazowieckie, z. ciechanowska, pow. przasnyski
— starosta: 227
Przechów, w., woj. pomorskie, pow.
świecki: 374
Przedborz, m., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— tenuta: 95
— wójtostwo: 95
Przedecz, m., woj. brzeskie–kujawskie,
pow. przedecki
— starosta: 79, 544
— starostwo: 79, 368, 477, 544
Przemęt, m., woj. poznańskie, pow.
kościański
— kasztelan: 178
— konwent: 344
Przemyśl, m., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 48, 252
— akta grodzkie: 473
— akta ziemskie: 191
— chorąży: 263
— kasztelan: 55, 263, 341, 350, 352,
364, 396, 402, 448, 499
— mieszczanin (nie): 21,48
— podkomorzy: 263
— powiat: 237, 530
— sąd grodzki: 181, 195
— starosta: 15, 48, 402
— urząd grodzki: 191, 298

— ziemia: 442
Przewrocie, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 188, 370
Przybradzin, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 543
Przybysławice, w., woj. krakowskie,
pow. ksiąski: 186
Przyłucze, pagus, woj. i pow.
bracławski: 458
Przymoszczenica, rzeka, woj.
podolskie, pow. kamieniecki: 359
Przysiecznica, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 257
Przysieczki, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 470
Przysieki, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 470
Przysiółek, f., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 12
Psków, m., Rosja: 2, 23, 342, 415, 441
Pszczenno, w., woj. i pow. brzeski—
kujawski: 33
Pueta, niezid., Inflanty: 438
Puck, m., woj. pomorskie, pow. pucki:
556
— powiat: 446, 496
— sędzia ziemski: 493, 496, 556
— rajcy: 556
— starosta: 556
— zamek: 556
Pusta Wola, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 470
Pyzdry, m., woj. kaliskie, pow.
pyzdrski
— akta grodzkie: 392
— podstarości: 345, 346
— powiat: 199, 357
— starosta: 209, 210, 439, 476, 543

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

299

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— starostwo: 306
— wójtostwo: 345
Rabsztyn, zamek, woj. krakowskie,
pow. proszowski
— starosta: 84, 256, 435, 465, 474,
475, 535
— starostwo: 454
Rachinia Oboje, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 264
Radelicz, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Radlin, w., woj. kaliskie, pow. pyzdrski
— zamek: 392, 395
Radom, m., woj. sandomierskie, pow.
radomski: 132
— kasztelan: 48, 189, 196, 256, 402
— starosta: 397, 402, 484
— starostwo: 483
Radomsko, m., woj. sieradzkie, pow.
radomszczański: 154
Radowszczyzna, dobra, prez.
wendeńska, pow. rzeżycki: 388, 406
Radziejów, m., woj. brzeskie–
kujawskie, pow. radziejowski
— powiat: 249
Raguza (Dubrownik), m., Dalmacja:
231, 232
Raiskowo, w., woj. i pow. kaliski: 218
Ranna, rzeka, Inflanty: 390
Rataje, w., woj. i pow. poznański: 480
Ratno, m., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski: 166
— starosta: 48, 225, 254, 410, 521
— starostwo: 240, 254, 552
— wójtostwo: 223
Rawa, m., woj. i pow. rawski: 546
— starosta: 397

— starostwo: 398
— wojewoda: 402, 484
— województwo: 46
Rawa, rzeka, woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Reda, w., woj. pomorskie, pow. pucki:
556
Redewer, dobra, prez. i pow. dorpacki:
443
Rembergóra, dobra, niezid., Inflanty:
332
Rewel, m., Inflanty szwedzkie: 441
Rogoźno, m., woj. i pow. chełmiński
— ekonomia: 183, 564
— powiat: 377
— starosta: 117, 183, 392, 395
— zamek: 377
Rogoźno, m., woj. i pow. poznański:
— kasztelan: 366
— starosta: 48
Rohatyn, m., woj. ruskie, z. i pow.
halicki
— starosta: 180
Rokitna, rzeka, woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 364
Rokitnica, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski
— wójtostwo: 55
Romiejki Kościelne (Romiejkowice),
w., woj. kaliskie, pow. pyzdrski: 543
Ronszal, w., Inflanty: 423
Ropczyce, m., woj. sandomierskie,
pow. pilzneński
— starostwo: 533
Rosetis, niezid.: 2
Rosica, w., woj. pomorskie, pow.
lęborski: 556
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Rosinen, grodzisko, niezid., Inflanty:
330
Rosków, młyn, woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 530
Rościszewo, niezid.: 528
Rozdrażew, w., woj., kaliskie, pow.
pyzdrski: 161
Rozniszów, w., woj. sandomierski,
pow. pilzneński
— tenuta: 100
Rudawa, rzeka, woj. krakowskie, pow.
proszowski: 177
Rudka, posesja chłopska, niezid.,
Inflanty: 332
Rudno, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 255, 269
Rujen, m., prez. parnawska
— powiat: 2, 113, 516, 528
— starosta: 443
Rumborg (Ronneburg), m., prez. wendeńska, pow. rumborski: 50, 390
— starosta: 283
— starostwo: 283
Rusiec, w., woj. kaliskie, pow. kcyński:
235
Rusochy zob. Włochy
Russów(owo), w., woj. i pow. kaliski:
49, 206
Ruś
— księstwo: 161
— wojewoda: 17, 263, 264, 285,
402, 545
— województwo: 4, 17, 174, 179,
192, 201, 219, 251, 307, 342,
404, 442, 448, 521
Ruż, gród, woj. chełmińskie: 154
Ryga, m., prez. wendeńska: 401, 408,
441, 463
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— arcybiskup: 50
— burmistrz: 490
— grobla: 408
— latarnia morska: 401
— mieszczanin: 228, 426, 489
— przedmieście: 429
— sąd grodzki: 463
— sekretarz miasta: 428, 429
— starosta: 463, 526
— starosta portowy: 536
— syndyk: 228, 492, 537
— zamek: 429, 487, 488
Rypiany, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— karczma: 138
— popostwo: 170
— sołectwo: 169
Ryter, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 157, 257
Rytwiany, w., woj. i pow. sandomierski:
83, 411
Rzeczpospolita: 18, 90, 213, 285, 316,
342, 436, 449, 454
Rzemachow, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 543
Rzepiennik, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 57
Rzeszów, m., woj. ruskie, pow.
przemyski: 442
Rzeżyca, m., prez. wendeńska, pow.
rzeżycki
— powiat: 2, 388, 406, 413
— starosta: 388, 406
Sacen, las, Inflanty: 330
Salisbegk, rzeka, prez. parnawska,
pow. rujeński: 2
Sals, rzeka, Inflanty: 330
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Salsburg, dwór, Inflanty: 330
Sałuszkowice zob. Załuczkowice
Sambor, m., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— ekonom: 331, 361, 373, 459, 471
— ekonomia: 331, 361, 373, 459,
471
— starosta: 20, 83, 175, 191,
194–196, 201, 224, 264, 402
— starostwo: 98, 138, 169, 170,
237, 310
Sancelski powiat: 329, 356
Sandomierz, m., woj. i pow.
sandomierski: 442
— chorąży: 411
— kanonik: 24, 548, 559
— kasztelan: 10, 48, 57, 397, 402
— sędzia ziemski: 24
— starosta: 54, 127
— urząd (sąd) starościński: 24
— wojewoda: 20, 48, 83, 143, 175,
191, 194–198, 201, 224, 331,
361, 397, 373, 402, 459, 484
— województwo: 100, 106, 298
Sanok, m., woj. ruskie, z. sanocka
— kasztelan: 264
— pisarz ziemski: 263
— podkomorzy: 51, 52, 191, 204,
307, 500
— sąd grodzki: 204, 298
— sędzia ziemski: 342
— starosta: 20, 175, 191, 194–198,
201, 224, 331, 402
— starostwo: 277, 342
— urząd grodzki: 298
Sarakile, hak, prez. i pow. dorpacki: 105
Sącz (Nowy Sącz), m., woj.
krakowskie, pow. sądecki

— kasztelan: 28, 49, 59
— mieszczanin: 479
— Piwna Góra: 519
— powiat: 265, 504
— przedmieście Węgierskie: 519
— rada miejska: 549
— starosta: 16, 29, 48, 92, 110, 290,
296
— starostwo: 157, 541
— wójtostwo: 549
Schulzland, dobra, prez. i pow.
dorpacki: 443
Sclawonia (Sławonia), królestwo: 53,
161
Sepino, w., woj. chełmińskie: 154
Sepol, hak, prez. wendeńska, pow.
rumborski: 50
Serny, dolina, woj. ruskie, z.
przemyska, pow. samborski: 138
Sesoningen, zamek, księstwo
Brunszwiku: 439
Sidora, młyn, woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 364
Sidzina, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— sołectwo: 317
Siechów Dzieduszycki, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 263
Siedlików, w., z. wieluńska, pow.
ostrzeszowski
— karczma: 247
Siedliska, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 470
Siedmiogród, księstwo: 271, 274
Sieliczno, w., woj. pomorskie, pow.
mirachowski: 250
Siemianówka (Siemianowska Wola),
w., woj. ruskie, z. i pow. lwowski
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— wójtostwo: 227
Sienno, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 185
Sieradz, m., woj. i pow. sieradzki
— akta grodzkie: 203, 392
— chorąży: 437
— kasztelan: 313
— łowczy: 156
— podkomorzy: 437
— powiat: 437
— starosta: 402
— starostwo: 318
— wojewoda: 49, 54, 371, 431, 485
— województwo: 26, 107, 214, 275,
437
— wojski: 437
Siewierskie księstwo: 231, 232, 273
Siłeczka, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 331
Simno, w., woj. i pow. trocki: 241
Skała, m., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
— starosta: 263, 418, 545
— starostwo: 285, 545
— wójtostwo: 285, 545
Skniłów, f., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
Skowrotka, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 510
Słobotka, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Sławonia zob. Sclawonia
Słomniki, m., woj. krakowskie, pow.
proszowski
— tenuta: 245
Słonim, m., woj. nowogródzkie, pow.
słonimski
— starosta: 402

Słony Gródek zob. Gródek
Słowikowski, młyn, woj. rawskie, pow.
gostyniński: 14
Smerle, dwór, prez. wendeńska, pow.
sancelski: 356
Smotrycz, m., woj. podolskie, pow.
kamieniecki
— wójtostwo: 125
Sochaczew, m., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski
— kasztelan: 402
— księgi ziemskie: 397
— łowczy: 397
— podczaszy: 397
— podkomorzy: 397
— sędzia ziemski: 397
— stolnik: 397
Sokal, m., woj. i pow. bełski
— starosta: 20, 83, 175, 191,
194–198, 201, 224, 331, 402
Sokolniki, w., z. i pow. wieluński
— młyn: 309
Sokola Wola, w., woj. bełskie, pow.
buski
— wójtostwo, czyli sołectwo: 10
Solec, m., woj. sandomierskie, pow.
radomski
— starosta: 402
Spikes, hak, prez. wendeńska, pow.
szmeltyński: 50
Spisz
— starosta: 16, 29, 48, 92, 110, 256,
290
— starostwo: 92
Stahad (Pahid), dobra, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Stanisławowo, przedmieście, woj.
i pow. poznański: 480
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Staremiasto, w., woj. i pow. brzeski–
kujawski
— wójtostwo: 343
Starogard, m., woj. pomorskie, pow.
tczewski
— magistrat: 41
— mieszczanin: 41
— starosta: 41, 241, 434
Stary Sącz, m, woj. krakowskie, pow.
sądecki
— mieszczanie: 57
Stobnica, m., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki
— starosta: 10, 402
Stobniczek, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 545
Strable, dobra, woj. podlaskie, pow.
bielski: 527
Strachocina, w., woj. ruskie, z.
sanocka: 277
Strick, mojza, prez. parnawska, pow.
helwecki: 513
Strink, mojza, prez. dorpacka, pow.
rumborski: 238
Stryj, m., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. stryjski
— podstarości: 263
— starosta: 263, 264
— starostwo: 263
— wojski: 264
— wójtostwo: 308
Stryjańce, w., woj. ruskie,
z. przemyska, pow. stryjski: 263
Sturczon, f., woj. i pow. chełmiński:
276
Styria, księstwo: 53, 161
Subocz, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68

Suchy Bór, grunt, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 80
Surniegi, hak, prez. i pow. dorpacki:
336
Suraż, m., woj. podlaskie, pow. bielski
— burmistrz: 315
— wójtostwo: 315, 472
Swanenburg, w., prez. wendeńska
— powiat: 379, 431
— starosta: 485
Szadek, m., woj. sieradzkie, pow.
szadkowski
— powiat: 215
Szawle, m., Żmudź
— starosta: 402
Szczenków, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Szczeglice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 395
Szczekarzowice (Szczekarzewice),
w., woj. i pow. sandomierski: 17,
194, 195, 197
Szczekociny, m., woj. krakowskie, pow.
lelowski: 411
Szczerców, m., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 107
Szczerzec, m., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 352, 396
Szelągowski, młyn, woj. kaliskie, pow.
pyzdrski: 306
Szmeltyn, w., prez. wendeńska
— okolica: 50
— powiat: 381, 382, 400, 481
— zamek: 381
Szropy, w., woj. malborskie: 112
Szwabia, księstwo: 161
Szydłowa, rzeczka, woj. krakowskie,
pow. biecki: 57
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Szydłowiec, m., woj. sandomierskie,
pow. radomski: 298
Szydłów, m., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki
— starostwo: 64
Śląsk Górny i Dolny, księstwa: 161
Śliwna, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Śmiełowce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Śmiłow, w., woj. płockie, pow. bielski:
154
Śrem, m., woj. poznańskie, pow.
kościański
— kasztelan: 124, 160, 171, 275,
402, 409, 410
— starosta: 117, 131, 173, 183, 392,
395, 402, 419, 522, 523, 524
Środa, m., woj. kaliskie, pow. pyzdrski
— starosta: 402
Świdniowiec, w., woj. kaliskie, pow.
gnieźnieński: 543
Świecie, m., woj. pomorskie, pow.
świecki
— starostwo: 268
Świecie, gród, woj. chełmińskie, pow.
michałowski: 154
Świeczna, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 482, 555
Świerzynko, w., woj. sieradzkie, pow.
piotrkowski: 130
Świradzice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 73,74
Tansner zob. Teisser
Taraszkowe, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 242

Tarnów, m., woj. sandomierskie, pow.
pilzneński: 411
Taurus, w., prez. parnawska, pow.
tauruski
— starosta: 443
Teck, księstwo: 161
Teisser (Tansner), w., prez. parnawska,
pow. feliński: 526
Temerowce, w., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 518
Tenth (Zent), dobra, księstwo
Siedmiogrodu: 271, 274
Tepcza, w., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 264
Tłokinia, w., woj. i pow. kaliski: 206
Tłumacz, m., woj. ruskie, z. i pow.
halicki: 545
Tomice, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 158, 159, 543
Toruń, m., woj. chełmińskie: 70, 154,
386, 411, 437
— komtur: 154
— mieszczanie: 386
— wójt: 154
Trejden, w., prez. parnawska, pow.
trejdeński
— powiat: 211, 428
Trembowla, m., woj. ruskie, z. halicka,
pow. trembowelski
— powiat: 142
— starosta: 18, 174, 448, 512
Trewir, m., Niemcy: 154
Troki, m., woj. i pow. trocki
— chorąży: 172, 179
— kasztelan: 378, 402
— wojewoda: 402
Truszczenica, uroczysko, woj. podolskie, pow. latyczowski: 339
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Truścieniec, w., woj. ruskie,
z. lwowska, pow. żydaczowski: 264
Trzebiczna, w., woj. sieradzkie, pow.
szadkowski: 215
— wójtostwo, czyli sołectwo: 215
Trzebiesławki, w., woj. kaliskie, pow.
pyzdrski: 524
Tuczno, m., woj. poznańskie, pow.
wałecki: 140
Trzebowisko, w., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 442
Tura, w., niezid.: 154
Turcja: 2, 278, 443, 448
Turza, w., woj. krakowskie, pow.
biecki: 56
Tuszyn, m., woj. sieradzki, pow.
piotrkowski
— młynarz: 193
— dobra: 193
Tuzowa, w., niezid.: 353
Twarogowski, młyn, woj. krakowskie,
pow. kaliski: 47
Twery, w., Żmudź
— cywun: 86
Tykadłów, w., woj. i pow. kaliski: 206
Tykocin, m., woj. podlaskie, pow.
bielski
— starostwo: 557
Tyniec, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— konwent: 267
— opat: 267
Tyrol, hrabstwo: 161
Tyszowce, m., woj. i pow. bełski
— starosta: 48
Uhrowsko zob. Urowsko

Ujazdów, w., woj. mazowieckie, pow.
warszawski: 322
Ujście, m., woj. poznańskie, pow.
wałecki
— starosta: 402
— starostwo: 511
Ulanowo, m., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 242
— starostwo: 242
— wójt: 242
— wójtostwo: 242
Urowsko (Uhrowsko), w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 83
Urzędów, m., woj. lubelskie, pow.
urzędowski: 312
— tenuta: 82
Uście, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— tenuta: 278
Uście, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki: 30, 44
Wabalines, grunt, prez. i pow.
dorpacki: 531
Wacka Kudlin, pas ziemi, prez. i pow.
wendeński: 378
Waidawer, miejsce, niezid., Inflanty: 23
Waldow, niezid.: 154
Wałcz, m., woj. poznańskie, pow.
wałecki
— starosta: 199, 202, 392, 402, 435,
465, 466, 553
Warszawa, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 45, 120, 320,
322, 367, 397, 415, 534, 539, 557
— akta grodzkie: 119, 150, 539
— akta sejmowe: 149
— akta ziemskie: 150
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— dziekan: 150, 532
— kanonik: 24, 397, 532
— kasztelan: 397
— komora celna: 547
— mieszczanin: 322
— oboźnia: 534
— pisarz konsystorski: 532
— sąd grodzki: 109, 417
— sejm: 83, 109, 120, 142, 148
— starosta: 397
— stolnik: 505
— urząd grodzki: 234, 417
Warta, m., woj. i pow. sieradzki: 437
Warta, rzeka: 141, 433
Wągrowiec, m., woj. kaliskie, pow.
kcyński
— konwent: 185
— opat: 185
Wąsosz, m., woj. mazowieckie,
z. wiska, pow. wąsoski
— wójtostwo: 380
Wełcz, w., woj. i pow. chełmiński: 338
Wenden, m., prez. i pow. wendeński
— biskup: 532
— burmistrz: 126
— grunt: 538
— powiat: 126, 233, 378
— prezydencja: 335
— rajca: 538
— zamek: 538
Wenecka Rzeczypospolita: 221
Węglówka, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— sołectwo: 540
Węgry, królestwo: 53, 161, 162
Wiączenie, w., woj. łęczyckie, pow.
brzeziński: 116

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Wiejca, w., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski: 397
Wielątkowo, w., woj. i pow. poznański:
543
Wielichów, m., woj. poznańskie, pow.
kościański
— jarmark: 412
Wieliczka, m., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— mieszczanin: 139
— żupa: 85, 110, 279
Wielkie Księstwo Litewskie: 161, 162,
180, 228, 442
Wielkie Kuńczyce, w., Czechy: 20, 83,
191, 194–198, 201, 224, 373, 402,
459
Wielkie Łany, w., woj. krakowskie,
pow. lelowski: 186
Wielkie Świejki, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. ciechanowski: 231, 232
Wielkopolska
— starosta generalny: 117, 131,
173, 183, 392, 395, 402, 432,
439, 522, 523, 524, 546
Wieluń, m., z. i pow. wieluński
— akta grodzkie: 318
— akta miejskie: 62
— chorąży: 267
— kasztelan: 402
— mieszczanin: 62
— murarz: 62
— starosta: 4, 186, 213
— starostwo: 309
Wierzbiański, staw, woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 182
Wierzbica, grunt, woj. lubelskie, pow.
urzędowski: 312
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Wierzbica, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
Wierzbica, w., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski: 4
Wierzchowiska, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski
— karczma celna: 501
Wiesiołka, w., woj. poznański, pow.
wałecki: 202, 466
Więcbork, w., woj. kaliskie, pow.
nakielski: 160, 171, 409
Wilkowo, w., woj. rawskie, z. i pow.
sochaczewski: 397
Wilno, m., woj. i pow. wileński: 526
— biskup: 487, 488
— kapituła: 444
— kasztelan: 287
— wojewoda: 402
Winary, w., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki
— karczma: 121
Winkul, pas ziemi, prez. i pow.
dorpacki: 531
Wirkupal Holm, hak, prez. wendeńska,
pow. szmeltyński: 381
Wirtembergia, księstwo: 161
Wisła, rzeka: 268
Wista, półhak, prez. i pow. dorpacki:
336
Wistrichen, hak, prez. wendeńska,
pow. rumborski: 50
Wisznia, m., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski
— tenutariusz: 468
Wiślica, m., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki: 1–25, 62, 263, 534, 535
— kasztelan: 59, 103
— prepozyt: 92

Wiśnicz Mały i Wielki, w., woj. krakowskie, pow. szczyrzycki: 30, 44
— zamek: 30, 44
Wiśniowa, w., woj. krakowskie, pow.
szczyrzycki
— parafia: 273
Wiśniowa, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 510
Wiśniowiec, w, woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545
Witanowice, w., woj. krakowskie, pow.
śląski: 158, 159
Witebsk, m., woj. witebskie
— wojewoda: 287
Wizna, m., woj. mazowieckie, z.
i pow. wiski
— podkomorzy: 119
— starosta: 402
Włochy (Malinka, Rusochy), w., woj.
podolskie, pow. latyczowski: 27
Włochy: 551
Włocławek, m., woj. i pow. brzeski–
kujawski
— biskup: 154, 402, 411
— kanonik: 208
— kapituła: 208
— prepozyt: 130, 402
Włodzimierz, m., woj. wołyńskie, pow.
włodzimierski
— starosta: 449
Wodzisławice zob. Wojsławice
Woin, w., woj. brzeskie–litewskie: 86
— włość: 86
Wojnicz, m., woj. krakowskie, pow.
sądecki
— kasztelan: 83, 263, 397, 450
Wojsławice (Wodzisławice), w., woj. krakowskie, pow. proszowski: 7, 167
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Wola (Libertowska), w., woj.
krakowskie, pow. ksiąski: 186
Wola Branecka, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. czerski: 548, 559
Wola Tarnowska, w., woj. i pow.
łęczycki: 130
Wolcza, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— sołectwo: 98
Wolica, w., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 157, 257, 265, 504
Wolwanowice, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 290
Wołczek, rzeka, woj. rawskie, z. i pow.
rawski: 398
Wołoszczyzna
— hospodarowie: 232
Wołpa, m., woj. nowogródzkie, pow.
wołkowyski
— starosta: 180
Wołyń
— marszałek ziemi: 402, 449
— województwo: 442
Wozniaczyn, w., woj. i pow.
bracławski: 458
Wrocław, m., Śląsk: 437
Wroczów, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341, 499
Wschowa, m., woj. poznańskie,
z. wschowska
— burmistrz: 243
— mieszczanin: 77
— przedmieście: 243
— rajcy: 243
— starosta: 77, 243
— zamek: 243
Wygnanice, w., woj. ruskie, z. i pow.
chełmski: 5

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Wysoka, m., woj. kaliskie, pow.
nakielski: 469
Wyszogród, m., woj. mazowieckie,
z. wyszogrodzka
— starosta: 402
Wzniesienie (Zniesienie), w., woj.
ruskie, z. i pow. lwowski: 179, 350
Zaczernie, w., woj. ruskie, z. i pow.
przemyski: 442
Zagórze, w., woj. sandomierskie, pow.
chęciński: 88
Zahutyn, w., woj. ruskie, z. sanocka:
342
Zaja, młyn, woj. krakowskie, pow.
lelowski: 141
Zakliczyn, m., woj. krakowskie, pow.
sądecki: 48, 261
Zakroczym, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. zakroczymski
— kasztelan: 150, 397
— komora celna: 547
— stolnik: 83
Załuczkowice (Sałuszkowice), w., woj.
podolskie, pow. kamieniecki: 285,
545
Zasulinie (Zezulinie), w., woj. podolskie, pow. kamieniecki: 285, 545
Zator, m., woj. krakowskie, pow. śląski
— księstwo: 158
— sąd ziemski: 159
— starosta: 48, 189, 402
Zawadowo, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski
— młyn: 182
— wójtostwo: 181
Zawady, w., woj. kaliskie, pow.
koniński
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— wójtostwo: 520
Zdziechów, w., woj. i pow. łęczycki:
118
Zegrze, w., woj. i pow. poznański: 480
Zelten, mojza, prez. dorpacka, pow.
marienburski: 337
Zent zob. Tenth
Zezulinie zob. Zasulinie
Zimna Woda, w., woj. ruskie, z. i pow.
lwowski: 341
Zimnowojce, w., woj. podolskie, pow.
latyczowski: 399
Złota, w., woj. sandomierskie?, pow.
sandomierski?, wiślicki?: 88
Złota Góra, winnica koło Torunia: 154
Złotniki, w., woj. i pow. brzeski–
kujawski: 33
Zniesienie zob. Wzniesienie
Zwartoch, dobra, prez. wendeńska,
pow. pebalski: 436
Zwiniacze, w., woj. chemińskie: 154
Zygwulski, powiat, prez. wendeńska:
423
Zysławice, w., woj. krakowskie, pow.
proszowski: 73
Żakowa Wola zob. Dąbrówka
Żarnowiec, m., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 47, 186
— mieszczanin: 47
— starosta: 84, 213, 256
— tenuta: 186, 230

Żarnów, m., woj. sandomierskie, pow.
opoczyński
— kasztelan: 264, 402
Żarowo, w., woj. brzeskie–kujawskie,
pow. przedecki
— wójtostwo: 368
Żegocin, w., woj. sandomierskie, pow.
wiślicki: 298
Żelazna, w., woj. i pow. rawski: 154
Żernikowce, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 32, 68
Żędowice, w., woj. krakowskie, pow.
ksiąski: 186
Żeromino, w., woj. płockie, pow.
płoński: 323
Żmigród, m., woj. krakowskie, pow.
biecki: 73, 74, 142, 219, 224, 375
Żmudź
— biskup: 402
— starosta: 402
— starostwo: 378
Żurowa, w., woj. krakowskie, pow.
biecki
— wójtostwo: 324
Żydaczów, m., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski
— podstarości: 263
— starosta: 56, 103, 104
— starostwo: 103, 104
Żylińcze, w., woj. podolskie, pow.
kamieniecki: 285, 545

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Spis treści
Wstęp ............................................................................................................5
Wykaz skrótów...........................................................................................11
Regesty ........................................................................................................15
Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587 roku
(oblaty, wzmianki) .................................................................................. 227
Indeksy ..................................................................................................... 229
Indeks rzeczowy .......................................................................... 231
Indeks osób .................................................................................. 242
Indeks miejscowości i nazw geograficznych występujących
w streszczeniach dokumentów .................................................. 273

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

