SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ

SE RIA NOWA
TOM VI I I

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

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

INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE

SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ
SERIA NOWA
TOM VIII

Pod redakcją
Krzysztofa Chłapowskiego

Księga wpisów podkanclerzego

Jana Tarnowskiego

MK 139 z Archiwum Głównego
Akt Dawnych w Warszawie

1595

opracował
Krzysztof Chłapowski

Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016

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

Recenzenci:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK
dr hab. Wojciech Krawczuk, UJ
Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki
Dec–2013/11/B/HS3/01189
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (Umowa nr 1102/P–DUN/2015)
Redakcja: Maria Żurek
Na okładce: Pieczęć mniejsza koronna Zygmunta III z dokumentu
papierowego z 20 IV 1591 r., AGAD ApP 7, t. I, s. 95 (s. 52)
© Copyright by Wydawnictwo DiG, 2015
(tom VIII)
ISBN 978–83–7181–952–0 (DiG)
ISBN 979–10–95627–12–8 (La Rama)
Skład i łamanie: Mercurius, Olsztyn
Publikacja powstała we współpracy

ul. Dankowicka 16c lok. 2
01–987 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 839 08 38
e-mail: biuro@dig.pl, www.dig.pl

29, chem. de la Rama
03700 Bellerive-sur-Allier
France
www.larama.eu

Druk cyfrowy: TOTEM w Inowrocławiu

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

Wstęp
Księgi Metryki Koronnej to efekt pracy kancelarii koronnej (większej
i mniejszej), czyli centralnego organu pomocniczego władzy królewskiej, a zarazem najważniejszego urzędu zaufania publicznego, gwarantowanego autorytetem króla. Z tego powodu seria ksiąg Metryki
jest podstawowym źródłem do dziejów Polski średniowiecznej i nowożytnej, a udostępnienie badaczom zawartości ksiąg zadaniem priorytetowym. Dlatego prace nad sumaryzacją ksiąg Metryki po łacinie, czyli
sporządzaniem w tym języku streszczeń dokumentów wpisanych do
Metryki, zostały podjęte jeszcze w XIX w. Wydano sześć tomów (dziesięć woluminów) streszczeń zwanych regestami, obejmujących księgi
z lat 1447–15741. Po wydaniu pierwszej części tomu piątego nastąpiła
przerwa prawie czterdziestoletnia, a po opublikowaniu drugiej części
tego tomu — ośmioletnia.
Decyzja o wznowieniu sumaryzacji ksiąg Metryki, ale po polsku,
zapadła w 1999 r. w gronie uczestników seminarium archiwistów i historyków w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Chodziło o to, by z zawartości ksiąg można było korzystać szybko i łatwo
i by mogły to robić osoby nieznające łaciny wcale lub znające ją słabo.
Przyjęto zasady sporządzania regestów i założenia wydawnicze2, a redaktorem serii sumariuszy mającej objąć księgi wpisów z czasów Zyg-

1
2

Matricularum Regni Poloniae Summaria (dalej MRPS).
Zostały one przedstawione we wstępie do drugiego tomu Sumariusza (s. 57).
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munta III został Profesor Wojciech Krawczuk — jej inicjator3. Z czasem uznano za zasadne zamieszczanie list świadków.
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie w 2014 r. nastąpiło zeskanowanie zawartości wszystkich serii ksiąg Metryki Koronnej i umieszczenie skanów
na stronach internetowych tych instytucji. Dzięki temu możliwa jest
lektura oryginałów ksiąg Metryki bez konieczności udawania się do
archiwum. To ułatwienie techniczno-organizacyjne, ale nie merytoryczne. Uzasadnienie sumaryzacji pozostało zatem bez zmian.
Należy tu dodać, że zawartość tomów MRPS została wpisana do
baz danych, których treść w postaci tzw. plików XML jest sukcesywnie łączona z odpowiednimi skanami. W przyszłości podobnie będzie
z zawartością tomów Serii Nowej sumariusza.
Ponieważ regesty są formą publikacji treści źródła, regestujący jest
zobowiązany streszczać wpisy z pełnym i bez zniekształceń oddaniem
zawartości merytorycznej (dispositio) oraz stosować przy tym zasady
edycji źródeł historycznych. Regesty zastępują oryginał, ale niecałkowicie.
Obecny tom obejmujący wpisy do księgi podkanclerskiej z roku
1595 jest ósmym w serii Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa.
Tempo ukazywania się kolejnych tomów potwierdza słuszność decyzji
o wznowieniu sumaryzacji na nowych zasadach.
MK 139
Opis zewnętrzny księgi został podany w publikacji Inwentarz Metryki
Koronnej. Księgi wpisów i dekretów kancelarii królewskiej z lat 1447–
17954. Dawna sygnatura to WQ nr 110. Zachowała się uszkodzona
współczesna oprawa ze skóry złoconej, tłoczonej.
Na oprawie i stronie tytułowej widnieje napis: Regestrum quartum
cancellariae minoris SRM privilegiorum et recognitionum ad relatioK. Chłapowski, Sumaryzacja Metryki Koronnej po polsku, „Arcana” 92–93/1–2/2010,
s. 41–49.
4
Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat
1447–1795, opr. I. Sułkowska-Kurasiowa i M. Woźniakowa, Warszawa 1975, s. 64–65.
3
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nem Reverendi D(omini) Joannis Tarnowski Cracoviensis Vladislaviensis Lanciciensis Praepositi Regni Poloniae Vicecancellarii conscriptum
in Anno Domini MDXCquintum.
Stan zachowania księgi jest dobry. Metryka nr 139 liczy 404 karty.
Według Inwentarza brak k. 233. Liczba wpisów (nienumerowanych)
wynosi 4305. Na końcu wpisów widnieje napis: Relatio reverendi Joannie Tarnowski Cracoviensi Vladislaviensi Lanciciensi Praepositi er RP
Vicecancellarii oraz jego podpis. Ponieważ — według ustaleń Wojciecha Krawczuka — w latach 1591–1596 metrykantem był Paweł Koszutski6, należy przyjąć, że to on spisywał księgę.
Cechy charakterystyczne rejestracji w MK 139
Księga MK nr 139 to czwarta z sześciu ksiąg kancelarii mniejszej podkanclerzego Jana Tarnowskiego7. Podobnie jak pierwsze dwie obejmuje jeden pełny rok zgodnie z zasadą przyjętą przez Tarnowskiego.
Podobnie jak i w poprzednich latach kancelaria mniejsza była
główną pracującą, ponieważ kancelaria większa Jana Zamoyskiego,
pozostającego w pogłębiającej się opozycji do Zygmunta III, działała
tylko podczas przyjazdu kanclerza na obrady sejmu i krótko po nim.
Widnieje w niej zaledwie 28 wpisów (8 II–3 IV) dotyczących głównie
spraw zwolenników i klientów kanclerza8.
Wpisy w księdze podkanclerskiej MK 139 były dokonywane w kolejności chronologicznej (jeśli pominąć drobne niekonsekwencje wynikające prawdopodobnie z nadrabiania zaległości) z nielicznymi wyraźnymi odstępstwami. Po inskrypcji z 27 III następuje wpis z 13 III,
W pierwszej połowie panowania Zygmunta III polska kancelaria królewska funkcjonowała jeszcze dość sprawnie (W. Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury
centralnej od XVI do XVII wieku, Kraków 2002, s. 70).
6
W. Krawczuk, o. c., s. 132.
7
Jego życiorys zob. Sumariusz V, s. 6–8.
8
Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa, t. II: Księga wpisów kanclerza Jana Zamoyskiego z lat 1587–1595, opr. A. Kot, W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Sokół, G. Spyrka, Kraków 2011, s. 168–178.
5
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po 19 V datowany na 14 IV, po 2 VI z datą 23 lub 30 V, po 13 XII
inskrypcja z 3 XII, po 22 XII wpis z 29 VII, po 29 XII seria inskrypcji
z datami: 4 XII, 7 XII, 22 XII, 16 VII i 21 VII9.
Z pośród 430 dokumentów wpisanych do tej księgi kancelarii
mniejszej 114 (czyli 26,5%) to inskrypcje dokumentów prywatnych
dokonywane z inicjatywy tych, którzy traktowali wpis do Metryki jako znacznie lepsze uwierzytelnienie decyzji lub zobowiązań niż
wniesienie dokumentu do sądu grodzkiego właściwego terytorialnie. W porównaniu do tomów poprzednich nastąpił przyrost takich
wpisów, ale spowodował to jeden człowiek, czyli Mikołaj Jazłowiecki,
starosta śniatyński, sokalski i czerwonogrodzki. Złożony śmiertelną
chorobą, za pośrednictwem sekretarzy królewskich delegowanych do
tego przez króla, złożył aż 33 wpisy zawierające dotacje na rzecz osób
prywatnych i instytucji kościelnych oraz wyznaczył egzekutorów swego testamentu10.
Dynamika wpisów przedstawia się następująco:
Styczeń ......................... 18 wpisów
Luty ............................... 46 wpisów
Marzec .......................... 110 wpisów
Kwiecień ....................... 25 wpisów
Maj ................................ 30 wpisów
Czerwiec ...................... 15 wpisów
Lipiec ............................ 34 wpisy
Sierpień ........................ 61 wpisów
Wrzesień ...................... 25 wpisów
Październik .................. 20 wpisów
Listopad ....................... 19 wpisów
Grudzień ...................... 27 wpisów

Wielka liczba wpisów w marcu wynika z faktu, że 21 marca nastąpiło zamknięcie obrad sejmu. Zwyczajowo ostatnie dni jego trwania
i pierwsze po jego zakończeniu to okres bardzo intensywnej pracy kancelarii mającej wtedy wyjątkowo dużo klientów. Natomiast w sierpniu
nastąpiła wspomniana seria wpisów Jazłowieckiego.
9
10

Wpisy nr 160, 213, 230, 415, 420, 425–429.
Wpisy nr 261, 283, 306–337.
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W MK 139 znajduje się dwanaście wpisów (2,8%) w języku ojczystym w całości lub w części (formuły promulgacyjna i relacyjna po
łacinie), czyli mniej niż w większości poprzednich tomów. Ani jeden
z nich nie ma charakteru prywatnego, trzy to wpisy dokumentów
wystawionych przez urzędników królewskich, jeden to ekstrakt z akt
grodzkich sądeckich zawierający oblatę lustratorskiego opisu tenuty
Ciężkowice z roku 156411.
Jeden wpis dotyczył sprawy międzynarodowej (oblata testamentu
hospodara mołdawskiego zawierającego wytyczne w sprawie polityki
zagranicznej)12, dwa spraw publicznych o zasięgu ponadregionalnym
(oblata uchwały grupy urzędników województwa łęczyckiego w sprawie podatków i błędnego zwoływania sejmików) oraz potwierdzenie
wydania Janowi Skrzetuskiemu, sekretarzowi królewskiemu udającemu się w poselstwo do Brunszwiku, księgi zawierającej rejestrację
dokumentów Archiwum Skarbu Koronnego dokonaną w latach 1550–
1551 przez Marcina Kromera13.
W MK 139 zostały oblatowane, inserowane, streszczone lub tylko
wspomniane dokumenty wystawione przez poprzedników Zygmunta III na tronie, książąt wielkopolskich i mazowieckich, cesarza Ferdynanda I, wojewodę krakowskiego i opata bledzewskiego. Jest ich razem 35. Najstarszy to dokument z 1253 r14.
Terminy cubicularius, aulicus et dapifer oraz stipator przetłumaczyłem (tak jak w poprzednich tomach) odpowiednio jako dworzanin-komornik, dworzanin-trukczaszy i harcerz, kierując się ordynacją dworu
królewskiego z 1589 r. spisaną po polsku i wykazami dworu Zygmunta III spisanymi w tymże języku15.
Bardzo dziękuję doktorowi Michałowi Kuleckiemu z Archiwum
Głównego Akt Dawnych, który szczegółowo sprawdził Sumariusz,
zwracając uwagę na potknięcia i niedokładności.
Wpisy nr 5, 161, 296, 430.
Wpis nr 188.
13
Wpisy nr 198 i 351.
14
Wpis nr 301.
15
Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2004,
s. 33–36, o tych spisach tamże, s. 17–18, 22–23.
11
12
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Wykaz skrótów
Literatura, źródła, instytucje
AGAD
AGZ X
Boniecki
Dworzaczek,
Genealogia
MRPS

— Archiwum Główne Akt Dawnych
—A
 kta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej
Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego
we Lwowie, t. X, wyd. K. Liske, Lwów 1884
— A. Boniecki, Herbarz Polski, t. I–XVI, Warszawa
1899–1913
— W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959

—M
 atricularum Regni Poloniae Summaria, t. III–IV,
wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1908–1917, t. V,
wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961, t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa
1999
PSB
—P
 olski słownik biograficzny, t. I–XLIX, Kraków
1935–2014
Regesty Metryki — R
 egesty 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
— S umariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Księga
wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskie-
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Sumariusz IV

Sumariusz V

Sumariusz VI

Sumariusz VII

Szczygieł
Szymański
Trelińska
U I–XI

Wykaz skrótów

go 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
— S umariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Księga
wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z okresu marzec 1588–grudzień 1590 MK 135
z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1588–1590, opr. W. Krawczuk, M. Kulecki,
Kraków 2010
— S umariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. Księga
wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK
136 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1591, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2009
— S umariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. Księga wpisów podkanclerzego koronnego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt
Dawnych w Warszawie 1592, opr. K. Chłapowski,
Warszawa 2012
— S umariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. Księga
wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138
z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593–1594, opr. K. Chłapowski, Warszawa
2014
— R. Szczygieł, Lokacje miast w Polsce XVI wieku,
Lublin 1989
— J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI
wieku, Warszawa 2001
—A
 lbum armorum nobilium Regni Poloniae XV–
XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV–
XVIII w., wyd. B. Trelińska, Lublin 2001
—U
 rzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. I–XI, red. A. Gąsiorowski, Warszawa–
Kórnik 1985–2008
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—V
 olumina Constitutionum, t. II: 1550–1609, vol. II:
1587–1609, opr. S. Grodziski, I. Dwornicka,
W. Uruszczak, Warszawa 2008
Wajs
—M
 ateriały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, opr. A. Wajs, Warszawa 1995
Wdowiszewski — R
 egesty nobilitacji w Polsce (1494–1795), opr.
Z. Wdowiszewski, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. IX, Buenos Aires-Sztokholm 1987
Wdowiszewski, — Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu
w Polsce (1519–1793), opr. Z. Wdowiszewski, MaRegesty przywileteriały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej,
jów indygenatu
t. V, Buenos Aires–Paryż 1971, s. 9–78
ZDM
—Z
 biór dokumentów małopolskich, t. IV: Dokumenty z lat 1211–1400, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959,
t. VI: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat
1386–1417, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, Warszawa–Wrocław–Kraków 1974
VC
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Regest nr 1–2

1
k. 1–1v.
Kraków, 3 stycznia
Król daje Zbigniewowi Podlodowskiemu, dworzaninowi-trukczaszemu (aulicus et dapifer noster), dożywocie na wsiach Subocz, Kobakowce, Studzienice, Wierpkie, Jezierzany i Piątniczany w województwie
podolskim, powiecie kamienieckim, po śmierci Stanisława Wolskiego,
pisarza ziemskiego kamienieckiego1. Jeśli wsie są obciążone starymi
sumami, jest wolny od opłat na rzecz skarbu i króla, a z racji dożywocia
upada czwarta część zapisu. Jeśli są już wolne od zapisu — ma płacić
kwartę.
jęz. łac.
1

Stanisław Wolski zmarł przed 6 XII 1594 (U III/3, nr 328).

2
k. 1v.–3
Kraków, 7 stycznia
Król stwierdza, że przedstawiono mu dokument pergaminowy, wystawiony w Bledzewie1 25 I (feria quinta post festum S. Agnetae) 1550 przez
Andrzeja Kościeleckiego, opata, brata Bernarda, przeora, Błażeja, kustosza klasztoru, w obecności Marcina Piuskiego, wójta klasztornego,
Wojciecha Gradowskiego, Jana Grabińskiego i Jana Słupskiego, domowników klasztoru, z pieczęcią i podpisami opata i świadków. Opat
stwierdza, że ponieważ od lat sołectwo we wsi Kalsko, należącej do
klasztoru, należało do zmarłego Stanisława Dąbrowskiego, daje je
Grzegorzowi Kirsteinowi: jeden łan przy drodze do Stołunia, łąkę, która ma jedną morgę, drugą łąkę obok drogi do Zemska, karczmę, prawo połowu ryb w rzece, czyli strudze, która płynie z jeziora Lubakowa do jeziora Głemboczek, jednego zagrodnika, który ma mu służyć,
300 owiec. Sołtys jest zobowiązany do służby na jednym koniu o wartości sześciu grzywien. Opat określa jego obowiązki i uprawnienia. Po
śmierci Kirsteina jego potomstwo przejmie sołectwo. Król potwierdza
dokument i poleca wpisać go do akt kancelarii.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. poznańskim.
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Regest nr 3–4

3
k. 3–4
Kraków, 7 stycznia1
Król, na prośbę Jana Leśnowolskiego, kasztelana czerskiego i starosty brańskiego, chorego w Warszawie, wyznaczył Jana Tarnowskiego,
podkanclerzego koronnego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego,
łęczyckiego, do odebrania od niego zeznania. Tarnowski zeznał, że
kasztelan czerski — zgodnie z testamentem zmarłego Marcina Leśnowolskiego, kasztelana podlaskiego i starosty łosickiego2, który ustanowił Annę Oborską z Kuflewa3, swą żonę, opiekunką swych dzieci
i dóbr — akceptuje ją jako opiekunkę Pawła i Marcina, synów kasztelana podlaskiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
Data zapisana: sabbatum post festum Epiphaniae.
Marcin Leśnowolski, kasztelan podlaski, zmarł 17 I 1593 (U VIII, nr 1185). Kasztelan czerski był
jego bratem.
3
W woj. mazowieckim, z. czerskiej, pow. garwolińskim.
1
2

4
k. 4–5
Kraków, 12 stycznia
Król daje Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu,
i jego żonie Zofii z Chodorostawu1 dożywocie na wsiach królewskich
Radymice, Jatwięgi, Kornica i łące Jagielnica w ziemi przemyskiej2 oraz
na mieście Osiek z wsiami Mitarz, Skalnik, Desznica i Jaworna w województwie krakowskim, powiecie bieckim, z wójtostwami i sołectwami. Mikołajowi Herburtowi cedowała je, za zgodą króla Stefana, jego
matka Zofia z Tarnowca, wdowa po Marku Stadnickim3. Po ich śmierci
dobra będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
Zofia Żórawińska: Chodorostaw w woj. ruskim, z. i pow. lwowskim.
W pow. przemyskim.
3
Cesja z 7 II 1578 (MK 118, k. 152v–154). Chodzi o Zofię z Dąbrowskich Herburtową, w drugim
małżeństwie Markową Stadnicką (Boniecki, t. VII, s. 261; PSB IX, s. 449–450 — R. Żelewski).
1
2
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Regest nr 5–7

5
k. 5v.–6
Kraków, 13 stycznia
Król stwierdza, że przedstawiono mu dokument wystawiony w Winnicy 28 października 1593 przez Jerzego Strusia, starostę bracławskiego i winnickiego, z jego podpisem, w którym Struś, jako opiekun starostwa chmielnickiego, daje puste uroczysko Lelodka, leżące między
Rudanowką i Krutenowicami oraz rzeczką Lelodka ze stawkiem na
niej, w użytkowanie Stanisławowi Porembińskiemu za jego cierpienia
doznane, gdy — jako sługa jego zmarłego brata, starosty chmielnickiego1 — został wzięty do niewoli pod Baworowem2. Porembiński ma
osadzić tę pustkę. Struś poręcza za niego w imieniu swoim i swego
bratanka Mikołaja, obecnego starosty chmielnickiego. Król zachowuje
Porembińskiego w dożywotnim posiadaniu tej pasieki2.
jęz. jęz. łac. pol.
Chodzi o Jakuba Strusia poległego 18 VIII 1589 (PSB XLIV, s. 462 — J. Byliński).
W woj. ruskim, z. halickiej, pow. trembowelskim.
3
W łacińskiej części wpisu Lelodka nazwana jest pasieką, w polskiej — uroczyskiem.
1
2

6
k. 6–6v.
Kraków, 13 stycznia
Król daje Stanisławowi Jastrzębskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana
i dla niego samego w walce z Tatarami pod komendą zmarłego Jakuba
Strusia, starosty chmielnickiego, dożywocie na pagus Żubrówka w starostwie chmielnickim1.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. latyczowskim.

7
k. 6v.–7v.
Kraków, 14 stycznia
Król pozwala Łukaszowi Białobrzeskiemu na przejęcie wsi królewskich Jodłowa Górna i Dolna w powiecie bieckim, obciążonych zapisem sum, z rąk Mikołaja i Samuela Strzyżowskich, braci rodzonych
Stanisława Strzyżowskiego1. Białobrzeski otrzymuje dożywocie, z racji
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Regest nr 8–10

którego upada czwarta część zapisu. Po śmierci Białobrzeskiego wsie
będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
Białobrzeski był drugim mężem Anny Jordan, wdowy po Stanisławie Strzyżowskim, poprzednim
dożywotniku (K. Chłapowski, Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665, Warszawa 1984, s. 203).

1

8
k. 7v.–8
[Kraków, 15 stycznia]
Król daje Andrzejowi Chrząstowskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana w wojnach moskiewskich i dla niego samego na Podolu, dożywocie
na wsi Kudynka w starostwie latyczowskim1, która podlega dyspozycji
króla.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. latyczowskim.

9
k. 8–9v.
Kraków, 16 stycznia
Król stwierdza, że Krzysztof Kołacki z województwa krakowskiego
zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje swej żonie Felicji Cieniawskiej, córce zmarłego Stanisława Cieniawskiego, 1500 złotych na swych
dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, jako
zabezpieczenie posagu. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem grodzkim krakowskim. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
10
k. 9v.–12v.
Kraków, 17 stycznia
Król stwierdza, że Szymon Mrzygłówek, burmistrz, Jan Andrzejewicz,
rajca, Augustyn Pawlik, wójt, Jerzy Wolff, ławnik, i Sebastian Gładysowicz, pisarz miasta Kazimierz przy Krakowie, zeznali przed aktami
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Regest nr 11

kancelarii, iż — za zgodą i podstawie pełnomocnictwa rajców, ławników i całej społeczności miasta Kazimierz — przedstawili królowi
dokument wystawiony przez burmistrza i rajców miasta Kazimierz
3 I (feria tertia post festum Circumcisionis Domini) 1595 w ratuszu Kazimierza, w którym — ze względu na koszty budowy w roku ubiegłym
mostu za bramą Wielicką zniszczonego przez wielki wylew rzeki Wisły — 18 I (feria tertia ante festum Fabiani et Sebastiani) 1594 sprzedali
prepozytowi, doktorom i wykładowcom Akademii Krakowskiej, jako
kolatorom ołtarza św. św. Anny i Marcina biskupa w kościele kolegiackim św. Floriana na Kleparzu, oraz Klemensowi Cruppiemu Wielickiemu, sędziemu (sententiario) świętej teologii i altaryście, czynsz wykupny 28 złotych na wykup, czyli wyderkauf, za 56 złotych, a także łaźnię
miejską położoną między domami szewców (inter sutores sito). Następuje wyliczenie zobowiązań i warunków szczegółowych. Król akceptuje postanowienia zawarte w tym dokumencie, który poleca wpisać do
akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego,
i jego podpis.
jęz. łac.
11
k. 12v.–15v.
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Zygmunta Augusta, jego wuja, wystawiony w Warszawie podczas sejmu 1 lipca 1570, w relacji Franciszka Krasińskiego, prepozyta płockiego, archidiakona warszawskiego, podkanclerzego koronnego, w którym król nadaje szlachectwo Szymonowi Brunszwigowi, generalnemu
skarbnikowi ziem pruskich (servitori et terrarum nostrorum Prussiae
generalem fiscalem nostrum), za jego zasługi, i jego braciom Jerzemu
i Dawidowi, a także herb: w polu dwudzielnym w pas, od czoła czerwonym, lew kroczący ze wzniesionym ogonem, srebrny, od podstawy
srebrnym z trzema gwiazdami złotymi. Hełm otwarty z koroną i labrami czerwonymi z podbiciem z prawej strony srebrnym, z lewej złotym. Klejnot: trzy pióra strusie, środkowe czerwone, prawe srebrne,
a lewe złote1. Świadkowie: Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński,
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legatus natus, prymas Królestwa, Filip Padniewski, biskup krakowski,
Stanisław Karnkowski, biskup włocławski i pomorski, Piotr Myszkowski, biskup płocki, Walenty z Fulsztyna Herburt, biskup przemyski,
Wojciech Staroźrebski, biskup chełmski, Sebastian Mielecki, kasztelan
krakowski i starosta brzeski, Mikołaj Radziwiłł, książę na Dubinkach
i Birżach, wojewoda wileński, kanclerz litewski, starosta lidzki, mozyrski i borysowski, Piotr Zborowski, wojewoda sandomierski, starosta biecki i kamionacki, Olbracht Łaski, wolny baron na Kieżmarku
i Rytwianach, wojewoda sieradzki, Eustachy Wołłłowicz, kasztelan
trocki, podkanclerzy litewski, starosta brzeski i kobryński, Jan Chodkiewicz, hrabia na Szkłowie i Bychowie, starosta żmudzki, marszałek
wielki litewski, hetman w Inflantach, starosta kowieński, płotelski
i telszewski, Wasyl Konstantynowicz1 książę Ostrogski, wojewoda kijowski, marszałek ziemi wołyńskiej, starosta włodzimierski, Jan Firlej
z Dąbrowicy, wojewoda lubelski, marszałek wielki koronny, starosta
ratneński, Fabian Czema, wojewoda malborski, starosta starogrodzki
i grudziądzki, Roman Sanguszko, wojewoda bracławski, hetman litewski, Achacy Czema, wojewoda pomorski, starosta gniewski, Piotr
Smerzyński, kasztelan inowrocławski, Jan Kostka ze Stangenbergu,
kasztelan gdański, podskarbi ziemi pruskich, starosta pucki i tczewski,
Walenty Dembiński, kanclerz koronny, Franciszek Krasiński, prepozyt
płocki, podkanclerzy koronny, Hieronim Bużeński, podskarbi koronny, żupnik krakowski, starosta brzeźnicki i dobczycki, Stanisław Barzy
z Błozwi, marszałek nadworny koronny, starosta śniatyński, Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, marszałek nadworny
litewski, Stanisław Ossowski, kantor gnieźnieński, referendarz koronny, Stanisław Krasiński, kanclerz gnieźnieński, Wawrzyniec Goślicki
i Jan Zamoyski, sekretarze królewscy, oraz liczni inni sekretarze i dworzanie2. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego, i jego podpis.
jęz. łac.
Błąd pisarza. Powinno być: Konstanty Wasyl Konstantynowicz.
Wdowiszewski, s. 28; Trelińska, nr 362; Szymański, s. 24; Wajs, s. 25; Autorzy ci (z wyjątkiem Anny
Wajs) nazwali Brunszwiga (Brunszwickiego) podskarbim ziem pruskich, ale w 1570 r. urząd ten
pełnił Jan Kostka (U V/2, nr 983), znajdujący się na liście świadków.
1
2
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Regest nr 12–14

12
k. 15v.–16
Kraków, 19 stycznia
Król stwierdza, że woźny generalny królewski Jakub Góra zeznał przed
aktami kancelarii, iż był w Brodnicy1, gdy pełnomocnik Wojciecha
Kochlewskiego, pisarza kancelarii królewskiej, na podstawie dekretu królewskiego chciał go wprowadzić na dobra zmarłych Sebastiana
Abstiniusa i Jana Kurleckiego, to jest do dwóch domów. Do jednego
nie dopuścił go niejaki Kasper Brzeziński, do drugiego niejaki Mikołaj,
barwierz, obaj nie wiadomo jakim prawem. Nie słyszał, by starościna2 miała się temu sprzeciwić. Działo się to 22 X (w piątek po święcie
św. Łukasza Ewangelisty) 1593. Król poleca wpisać to zeznanie do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. pol.
W woj. i pow. chełmińskim.
Chodzi o Zofię z Zamoyskich Działyńską (P. Czaplewski, Senatorzy świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454–1772, Toruń 1921, s. 64).
1
2

13
k. 16v.
Kraków, 22 stycznia
Król daje Marcinowi Tulibowskiemu, przełożonemu komory solnej
w Dybowie1, 60 beczek soli rocznie.
jęz. łac.
1

Miasto w woj. i pow. inowrocławskim.

14
k. 16v.–17
Kraków, 25 stycznia
Król daje Janowi Płazie, staroście lubaczowskiemu, zasłużonemu dla
króla, dożywocie na wsi królewskiej Kluszów w województwie bełskim
po śmierci Stanińskiej, żony zmarłego Stanińskiego1.
jęz. łac.
W pow. bełskim; w latach 1563 i 1578 użytkownikiem tej wsi był Andrzej Staniński (AGAD, tzw.
Metr. Lit. IV B 9, k. 247v; Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1:
Ziemie ruskie, Ruś Czerwona, opr. A. Jabłonowski, Źródła Dziejowe, t. XVIII, Warszawa 1902, s. 212).

1
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Regest nr 15–18

15
k. 17v.–18
Kraków, 26 stycznia
Król daje Janowi Ciechniewskiemu dożywocie na tenucie Kopanica,
obciążonej starymi sumami, po śmierci Kuklinowskiego1. Z racji dożywocia upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1
Chodzi o Jana Kuklinowskiego (K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–1696 (Materiały źródłowe), Warszawa 2007, s. 28). Kopanica miasto w woj. i pow.
poznańskim.

16
k. 18–18v.
Kraków, 28 stycznia
Król daje Piotrowi Wierzbowskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana
w wojnach moskiewskich i dla niego samego, dożywocie na mojzie Strużana w powiecie swanenburskim po śmierci Antoniego Głowackiego.
jęz. łac.
17
k. 18v.–19
Kraków, 29 stycznia
Król daje Bartłomiejowi Berdowskiemu, swemu dworzaninowi, dożywocie na dworku (curiola) zwanym Mojza w Inflantach, w starostwie
wendeńskim, zawierającym trzy haki ziemi, który przypadł królowi
jako kaduk po śmierci Jarmoli.
jęz. łac.
18
k. 19–19v.
Kraków, 31 stycznia
Król zatwierdza sprzedaż dworu Lubań dokonaną przez Małgorzatę,
wdowę po Janie Tastym, wójcie i rajcy ryskim, który otrzymał ten dwór
od króla Zygmunta Augusta, co potwierdził król Stefan. Sprzedaż Janowi Otkienowi, bratu rodzonemu Jana Tastego, indygenie inflanckiemu, nastąpiła w Rydze 5 XI 1593 z pożytkiem i korzyścią córki Jana
Tastego.
jęz. łac.
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Regest nr 19–21

19
k. 19v.–20
Kraków, 1 lutego
Król stwierdza, że Wojciech Kochlewski, pisarz kancelarii królewskiej,
zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował młyn Czyżowski w mieście
królewskim Grabów1 Benedyktowi Foluszowi i jego żonie Annie. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego.
jęz. łac.
1

W z. wieluńskiej, pow. ostrzeszowskim.

20
k. 20–21
Kraków, 1 lutego
Król pozwala Wojciechowi Sękowskiemu z Sarbiewa1, sekretarzowi
kancelarii królewskiej, wykupić z rąk obecnych posesorów wójtostwa, czyli sołectwa, we wsiach królewskich Lisowa, Lipnice i Łobodowo, karczmy i młyny w tych dobrach oraz cztery młyny: Motyka,
Horadny, Hamer i Ślusarz na potoku, który uchodzi do rzeki Drwęcy w starostwie golubskim2. Po jego śmierci dobra te będą podlegały
wykupowi.
jęz. łac.
1
2

W woj. mazowieckim, z. ciechanowskiej, pow. sąchocińskim.
W woj. i pow. chełmińskim.

21
k. 21–21v.
Kraków, 27 lutego
Król stwierdza, że Abraham Prowanna, rycerz jerozolimski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż darował swą wieś dziedziczną Karniewice w powiecie krakowskim Mikołajowi Korycińskiemu, sekretarzowi
królewskiemu, i dał mu do niej intromisję. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej i podpis Tarnowskiego.
jęz. łac.
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Regest nr 22–25

22
k. 21v.–22
Kraków, 4 lutego
Król pozwala Piotrowi Charbickiemu, zasłużonemu dla Rzeczypospolitej, przejąć sołectwo we wsi królewskiej Jaksice w starostwie inowrocławskim z rąk obecnych posesorów, których imiona i nazwiska król
chce mieć za wymienione. Charbicki otrzymuje dożywocie. Po jego
śmierci sołectwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
23
k. 22–22v.
Kraków, 6 lutego
Król pozwala Wojciechowi Łabęckiemu przejąć młyn Kabas na gruncie wsi Kotłów w tenucie grabowskiej1 z rąk pewnych osób. Łabęcki
otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci młyn będzie podlegał wykupowi.
jęz. łac.
1

Zob. dok nr 19, przyp. 1.

24
k. 22v.–23
Kraków, na sejmie, 7 lutego
Król daje Szymonowi Dzikowskiemu, dworzaninowi-komornikowi
(cubiculario nostro), dożywocie na sołectwach we wsiach Błędowo,
Nowa Wieś i Dusęcin w starostwie grudziądzkim1, które — jako użytkowane bezprawnie — podlegają dyspozycji króla. Dzikowski otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwa będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. chełmińskim.

25
k. 23–23v.
Kraków, na sejmie, 8 lutego
Król pozwala Mikołajowi Pierzchale, pisarzowi kancelarii mniejszej, przejąć sołectwa we wsiach królewskich Mały i Wielki Mędromierz w starostwie tucholskim1, użytkowane bezprawnie. Pierzchała
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otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwa będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. tucholskim.

26
k. 23v.–24
Kraków, 8 lutego
Król pozwala Borzęckiej cedować wieś Porzecze w powiecie lwowskim,
obciążoną zapisem, na rzecz Aleksandra Krzyckiego, który otrzymuje
dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
27
k. 24–24v.
Kraków, 8 lutego
Król pozwala Janowi Domszalskiemu, pisarzowi kancelarii królewskiej, przejąć sołectwa we wsiach Bzowo i Mokre w starostwie grudziądzkim1, z rąk tych, którzy mają do nich prawo. Po jego śmierci
sołectwa będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. chełmińskim.

28
k. 25–26v.
Kraków, 8 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został dekret królewski
z podpisem i pieczęcią króla, wystawiony w Warszawie 1 lipca 1593,
w którym król zachowuje bractwo toruńskie w prawie warzenia soli
na warunkach określonych przez jego poprzedników. Dlatego wyznacza komisarzy, którzy dokonają oszacowania, skontrolują sprzęt
i sporządzą inwentarz. Komisarze przedstawili w urzędzie podskarbińskim szacunki do 10 kwietnia 1593 na kwotę 7970 złotych, sprzęt
na 1580 złotych. Komisarzom przedstawiono dokument króla Stefana z 17 X 1577 dotyczący budowy żupy przez bractwo z Wieliczki
oraz regestr zmarłego Floriana Morsztyna, bachmistrza wielickiego1,
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z szacunkiem 7370 złotych, skład soli zbudowany obok Krakowa na
1000 złotych. Gdy kwoty zostaną wypłacone przez komisarzy lub bachmistrza, administracja żupy toruńskiej zostanie przekazana bractwu
z budynkiem, kopalnią i sprzętami. Król poleca wpisać ten dokument
do akt kancelarii. Relacja i podpis Jana Tarnowskiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

Zmarł w 1587 r. (PSB XXI, s. 804 — W. Urban).

29
k. 26v.–27v.
Kraków, na sejmie, 9 lutego
Król daje Sebastianowi Kąsinowskiemu i jego żonie Katarzynie Michałowskiej dożywocie in solidum na dwóch hakach spustoszonych pożarem, zwanych Czemata Wanak i Wegierth, oraz na gruncie Ręcirad
koło zamku Rumborg1 pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
1

W prezydenturze wendeńskiej.

30
k. 27v.–28
Kraków, na sejmie, 9 lutego
Król daje Piotrowi Gołkowskiemu, zasłużonemu dla Rzeczypospolitej,
i jego żonie Felicji Olechnowiczównie dożywocie in solidum na czterech hakach zwanych Gajlisowe, leżących nad rzeką Waywa w starostwie wendeńskim, pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
31
k. 28–28v.
Kraków, 9 lutego
Król stwierdza, że Sebastian Montelupi zeznał przed aktami kancelarii, iż został przez Jana Bojanowskiego, łożniczego królewskiego, usatysfakcjonowany z kwoty 1000 złotych i wobec tego kwituje go. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana
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Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
32
k. 28v.–29v.
Kraków, 12 lutego
Król darowuje Janowi Zarszyńskiemu wszelkie dobra, które przypadły
mu jako kaduk po śmierci Macieja Idzikowskiego.
jęz. łac.
33
k. 29v.–30
Kraków, na sejmie, 13 lutego
Król pozwala Pawłowi Sapiesze, koniuszemu litewskiemu, na cesję
dworu, czyli mojzy zwanej Hans, czyli Cado lub Hanstrik, w Inflantach w powiecie parnawskim na rzecz Macieja Wołkowickiego i Fedory Mutykalskiej, którzy otrzymują dożywocie in solidum.
jęz. łac.
34
k. 30–30v.
Kraków, na sejmie, 13 lutego
Król, na prośbę burmistrza, rajców i mieszkańców miasta królewskiego Grabów1, ustanawia w tym mieście targ roczny (jarmark) na dzień
św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia).
jęz. łac.
1

W z. wieluńskiej, pow. ostrzeszowskim.

35
k. 31–31v.
Kraków, 14 lutego
Król stwierdza, że Jan Zarszyński, dworzanin-komornik (cubicularius
noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował na rzecz Stanisława Prusinowskiego, dworzanina-komornika (cubicularii nostri), dobra
ruchome i nieruchome, które po śmierci Macieja Idzikowskiego przypadły królowi jako kaduk i zostały darowane Zarszyńskiemu1. Relacja
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Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego, i jego podpis.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 32.

36
k. 31v.–32v.
Kraków, 15 lutego
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został dokument wystawiony w Warszawie 21 VI (feria secunda infra octavas Corporis Christi)
1593, zawierający transakcję dotyczącą pewnych dóbr, a zawartą między
Janem Bornomissą z Kalna1, dziedzicem Hermes w Inflantach, i Piotrem
Nonhartem, starostą helmeckim w Inflantach, w której w obecności
świadków Szymona Witowskiego i Stanisława Przedworskiego, wybranych przez obie strony, rozstrzygają spór dotyczący lasów między dobrami Hermes a dobrami starostwa helmeckiego, co potwierdzi Jerzy
Farensbach, prezydent wendeński. Strony wyznaczą do tej czynności
sześciu przyjaciół, którzy wyznaczą granicę, która będzie obowiązująca pod wadium 1000 złotych. Jeśli zostaną pozwani o złamanie umowy
przed sąd królewski, stawią się w pierwszym terminie i zapłacą wadium.
Następują podpisy zawierających i świadków. Król poleca wpisać ten
dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W woj. kaliskim, pow. konińskim.

37
k. 32v.–33
Kraków, 16 lutego
Król daje Janowi Czarnowskiemu i jego żonie Katarzynie Ładzińskiej
dożywocie wspólne (in solidum) na dobrach Zeniowo z przyległościami w powiecie lwowskim. Po ich śmierci dobra będą podlegały wykupowi za kwotę wyłożoną na przywrócenie ich do poprzedniego stanu
i potwierdzoną przez króla Stefana.
jęz. łac.
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38
k. 33v.–34
Kraków, na sejmie, 16 lutego
Król — ponieważ został spalony przywilej króla Stefana dla Jana Czarnowskiego na łan położony między drogą do Buska a drogą do Gołogór należący do tenuty Gliniany1, a także na pole przylegające do
dóbr nieślubowskich z odstąpieniem czynszu rocznego 10 grzywien
opłacanego do zamku lwowskiego z młyna z tytułu użytkowania Zeniowa — daje Czarnowskiemu nowy przywilej obejmujący także jego
żonę, Katarzynę Ładzińską. Małżonkowie otrzymują dożywocie.
jęz. łac.
1
Busko w woj. i pow. bełskim; Gołogóry w woj. ruskim, z. i pow. halickim; Gliniany w woj. ruskim,
z. i pow. lwowskim.

39
k. 34–34v.
Kraków, na sejmie, 19 lutego
Król, ze względu na zasługi Jana Czarnowskiego dla króla Stefana i dla niego samego, wyłącza jego dom w mieście królewskim Gliniany w starostwie
lwowskim spod jurysdykcji miejskiej i przypisuje go do podlegania prawu
ziemskiemu. Co podaje do wiadomości magistratu miasta Gliniany.
jęz. łac.
40
k. 34v.–35v.
Kraków, 17 lutego1
Król stwierdza, że Paweł Sapieha, koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował dwór, czyli mojzę,
zwaną Hans lub Cado lub Hanstrick, w powiecie parnawskim w Inflantach na rzecz Macieja Wołkowickiego i Fedory Mutykalskiej, jego
żony, i dał im intromisję przez woźnego ziemskiego2. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego, i jego podpis.
jęz. łac.
1
2

Data zapisana: feria sexta post Dominicam Invocavit quae fuit decimal septima dies mensis februarii.
Zob. dok. nr 33.

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

32

Regest nr 41–44

41
k. 35v.–36
Kraków, 18 lutego
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, kanonik krakowski, sekretarz
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Budziszewską, wdowę
po Piotrze Budziszewskim, z kwoty 50 złotych należnej skarbowi królewskiemu po śmierci Mikołaja i Sebastiana Budziszewskich. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
42
k. 36–36v.
Kraków, 18 lutego
Król daje Stanisławowi Gommelowi wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi
królewskiej Dziewin w starostwie niepołomickim1, które powróciło do
dyspozycji królewskiej po śmierci Stanisława Noskowskiego. Gommel
otrzymuje dożywocie pod warunkiem wypełniania powinności łowieckich, do których wójt jest zobowiązany. Po jego śmierci wójtostwo
będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. szczyrzyckim.

43
k. 36v.–37
Kraków, na sejmie, 20 lutego
Król zachowuje Mikołaja Trelewicza w dożywotnim posiadaniu pola, czyli
gruntu, zwanego Markowski we wsi Bereście w starostwie lubomelskim1.
jęz. łac.
1

W woj. ruskim, z. i pow. chełmskim; zob. Sumariusz VII, nr 206.

44
k. 37–37v.
[Kraków, 20 lutego]
Król daje Krzysztofowi Klembowskiemu dożywocie na pagum zwanym Romankowce, położonym przy granicy wołoskiej, zniszczonym
przez Scytów1, z lasem i pastwiskiem, by mógł na nowo lokować wieś.
jęz. łac.
1

Chodzi o Tatarów; Romankowce w woj. podolskim, pow. kamienieckim.
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45
k. 37v.–38
[Kraków, 20 lutego]
Król daje Marcinowi Choteckiemu dożywocie wspólne in solidum
z żoną Katarzyną Ludzicką na wsi Kumanów w powiecie barskim1 pod
warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. kamienieckim. W drugiej połowie XVI w. powiat barski już nie istniał.

46
k. 38–39
Kraków, na sejmie, 20 lutego
Król, na prośbę burmistrza, rajców i mieszkańców miasta Busko, własności mniszek zakonu norbertańskiego w województwie sandomierskim1, ustanawia targ roczny (jarmark) w święto Trzech Króli i podaje
to do wiadomości magistratu miasta Busko.
jęz. łac.
1

W pow. wiślickim.

47
k. 39–39v.
Kraków, na sejmie, 20 lutego
Król zachowuje Jana Ciświckiego, zasłużonego w służbie wojskowej
dla Rzeczypospolitej pod rozmaitymi rotmistrzami, także podczas
bezkrólewia po śmierci króla Stefana, w dożywotnim posiadaniu wsi
Kurza w powiecie kaliskim, otrzymanej od króla Stefana1. Jeśli wieś nie
jest obciążona starą sumą ma wnosić kwartę, jeśli jest — z racji dożywocia upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1
Jan Ciświcki otrzymał dożywocie od króla Stefana 10 IX 1584 po śmierci Wojciecha Ciświckiego,
brata rodzonego (MK 129, k. 414–414v.).

48
k. 40–40v.
[Kraków, 20 lutego]
Król — ponieważ Aleksander Koniecpolski, starosta wieluński i żarnowiecki, jako starosta wieluński pozwolił Stanisławowi i Helenie,
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małżonkom Bielskim, zbudować młyn we wsi Wierzbie w tym starostwie nad rzeką Ławne i przyłączyć grunt wykarczowany, nieuprawiany i spustoszony — potwierdza to pozwolenie. Ów grunt jest położony między rzeką Ławne a górami zwanymi Joczne a bagnem zwanym
Krzywyłuk aż do granic wsi Dzierzniki. Bielscy mają płacić staroście
wieluńskiemu jedną grzywnę rocznie na św. Marcina (11 XI). Po ich
śmierci młyn będzie podlegał wykupowi.
jęz. łac.
49
k. 40v.–41
Kraków, na sejmie, 21 lutego
Król, ze względu na wierną służbę wojskową w Inflantach, daje Janowi Mackiewiczowi, zasłużonemu dla poprzedników króla, pole pod
zamkiem Kuneburg, które niegdyś posiadał Bixheden, dwóch kmieci zwanych Baldis i Dulenlis oraz półtora haka użytkowanego i jeden
opustoszały wzdłuż rzeki Łazurapis aż do drogi prowadzącej do Rumborga i Szmeltyna1. Ów hak jest w rękach Wilhelma Rozena i podlega
Rumborgowi, a został nadany przez zmarłego Prokopa Pieniążka, starostę wendeńskiego i rumborskiego2. Mackiewicz otrzymuje dożywocie in solidum ze swą żoną Anną Niemieranką pod warunkiem służby
wojskowej.
jęz. łac.
1
2

W prezydenturze wendeńskiej.
Zmarł 4 VII 1589 (U XI, nr 2102, 2150,).

50
k. 41v.–42
Kraków, na sejmie, 22 lutego
Król zachowuje Jerzego Łazowskiego i Pelagię Pachnównę, małżonków, oraz Jerzego Hroma i Annę Ichnatównę, małżonków, w dożywotnim posiadaniu części wsi królewskiej Sulimierka, czyli Chomików lub
Sieliszcze Załucze, w powiecie chmielnickim1.
jęz. łac.
1
W woj. podolskim, pow. kamienieckim. W drugiej połowie XVI w. powiat chmielnicki już nie
istniał.
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51
k. 42–42v.
Kraków, 22 lutego
Król stwierdza, że Wilhelm Grem, dworzanin królewski, zeznał przed
aktami kancelarii, iż ustanawia Jana Nilczona, swego sługę, swym pełnomocnikiem w sprawie sądowej dotyczącej długu 600 złotych Andrzeja Bartena, mieszczanina liptowskiego na Węgrzech, która toczy
się przed sądem miejskim. Nilczon dostaje prawo kontynuowania
sprawy i doprowadzenia jej do końca, czynienia niezbędnych wydatków i ustanawiania dalszych pełnomocników. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
52
k. 42v.–43v.
Kraków, na sejmie, 22 lutego
Król włącza do kościoła parafialnego w Łasinie w Prusach kościół we
wsi królewskiej Szczepanki w starostwie rogoźnińskim1 wraz jego dochodami pod warunkiem utrzymywania kapłana i służby kościelnej.
jęz. łac.
1

Obie miejscowości w woj. i pow. chełmińskim.

53
k. 43v.–44
Kraków, 23 lutego
Król stwierdza, że Gratian Gonsalis, menniczy (monetarius) malborski
w Prusach, zeznał przed aktami kancelarii, iż ustanawia Jana Szczalapskiego i Mikołaja Witkowskiego swymi pełnomocnikami do prowadzenia spraw wszelkiego rodzaju. Zobowiązuje się zabezpieczyć na
swych dobrach wszelkie następstwa ich działań. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
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54
k. 44–45
Kraków, na sejmie, 25 lutego
Król, na prośbę Mikołaja Mniszcha z Wielkich Kuńczyc, starosty łukowskiego, oraz Stanisława Kendziorskiego, prepozyta łukowskiego,
aprobuje kupno przez nich domów w Łukowie (domu zwanego Wielamowski, domu kowala Siedleckiego, Jana krawca, Wawrzyńca Łaskiego, Macieja Mniszka, Żyda Mendeka) na użytek kościoła NMP w tym
mieście.
jęz. łac.
55
k. 45–45v.
Kraków, 23 lutego
Król stwierdza, że Zofia Więcławska, panna, w obecności swego brata rodzonego Jana Więcławskiego, zeznała przed aktami kancelarii, iż
kwituje Konstancję Bużeńską, wdowę po Piotrze Bużeńskim, staroście
dobczyckim1, z kwoty 35 złotych będącej częścią kwoty 700 złotych jej
zapisanej. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego, i jego podpis.
jęz. łac.
1

Zmarł w 1583 r. (PSB III, s. 157 — S. Bodniak). Jego żoną była Konstancja Myszkowska.

56
k. 45v.–46v.
Kraków, 25 lutego
Król stwierdza, że wysłał Macieja Pstrokońskiego, prepozyta łowickiego, kanonika krakowskiego, sekretarza królewskiego, do Mateusza Gołembiowskiego, chorego w Krakowie w kamienicy bractwa miłosierdzia na ulicy Siennej, dla odebrania zeznania. Pstrokoński w imieniu
Gołembiowskiego zeznał przed aktami kancelarii, że kwotę 4000 złotych zapisaną mu przez Wojciecha Padniewskiego, kasztelana oświęcimskiego, starosty dybowskiego, przed aktami grodzkimi nowokorczyńskiemi 6 VII (feria secunda post festum Visitationis BMV) 1592 na
jego dobrach — przenosi na osoby Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewody lubelskiego, starosty krakowskiego i bolesławskiego, oraz Mikołaja Taranowskiego1, których ustanawia egzekutorami swego testa-
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mentu. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego,
łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
Jest on określony jak venerabilis, a więc chodzi o Mikołaja Taranowskiego, kanonika krakowskiego
(L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, Kraków 1852, s. 135–136).

57
k. 46v.–47
[Kraków, 25 lutego]
Król stwierdza, że (jak w poprzednim regeście). Gołembiowski ustanawia Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewodę lubelskiego, starostę krakowskiego i bolesławskiego, oraz Mikołaja Taranowskiego egzekutorami swego własnoręcznie spisanego testamentu, który im przekazuje.
Daje im pełnomocnictwo wykonania postanowień testamentu. Król
przyjmuje zeznanie i poleca je wpisać go do akt kancelarii. Relacja jak
wyżej.
jęz. łac.
58
k. 47–47v.
Kraków, na sejmie, 20 lutego
Król zachowuje Bernarda Skarbka, zasłużonego żołnierza, oraz jego
syna Gotarda, mieszkańców starostwa nowogrodzkiego, w dożywotnim posiadaniu dwóch haków, zwanych Sokura, użytkowanych za zgodą Macieja Leńka, starosty nowogrodzkiego, pod warunkiem służby
wojskowej.
jęz. łac.
59
k. 47v.–48
Kraków, 23 lutego
Król zachowuje Jakuba Woleńskiego, żołnierza-weterana, zasłużonego
w wojnach moskiewskich, kilka razy rannego, w dożywotnim posiadaniu czterech haków ziemi w powiecie trejdeńskim1 — zwanych Derewnia, Aliemkul, Vilpi, czyli Veltus, oraz Pagost — które przypadły
królowi jako kaduk i zostały przekazane przez Piotra Stabrowskiego,
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starostę trejdeńskiego. Woleński otrzymuje dożywocie wspólne in solidum ze swą żoną Reginą Warakowską pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
1

W prezydenturze parnawskiej.

60
k. 48–48v.
Kraków, na sejmie, 27 lutego
Król pozwala Andrzejowi Chrząstowskiemu i jego żonie Jadwidze
Krusowskiej na cesję wsi Kudynka w powiecie latyczowskim1 na rzecz
Walentego Brzostowskiego, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim. Zob. dok. nr 8.

61
k. 49–49v.
Kraków, 27 lutego
Król — ponieważ rajcy miasta Oporów1 przedłożyli mu, iż akt fundacji
miasta, zawierający w sobie ustanowienia jarmarku, spłonął — zachowuje to miasto w prawie organizowania trzech jarmarków: na św. Wojciecha (23 IV), na św. Marcina, biskupa (11 XI), i na św. Oczyszczenia
NMP (2 II), oraz targu tygodniowego w sobotę.
jęz. łac.
1

W woj. łęczyckim i pow. orłowskim.

62
k. 49v.–50
[Kraków, na sejmie walnym koronnym 27 lutego]
Król przekazuje swej żonie Annie w użytkowanie wieś Łętkowice
w województwie krakowskim1, która powróciła do dyspozycji królewskiej po śmierci Wielopolskiej2, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1
2

W pow. proszowskim.
27 XII 1578 król Stefan pozwolił Janowi Mniszchowi na cesję tej wsi na rzecz braci rodzonych Jana
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i Achacego Wielopolskich (MK 117, k. 462–463); Jan Wielopolski, żonaty z Katarzyną Kielanowską, zmarł ok. 1590 (S. Cynarski, Początki kariery Wielopolskich, w: Społeczeństwo Staropolskie, t. II,
Warszawa 1979, s. 134). I to o nią prawdopodobnie chodzi. Pewne prawa do wsi miał Piotr Potulicki, wojewoda kaliski, jako mąż Doroty Wielopolskiej, który zrzekł się ich 7 XII 1594 (S. Leitgeber,
Potuliccy, Londyn 1990, s. 58; Sumariusz VII, nr 640).

63
k. 50–50v.
Kraków, na sejmie, 25 lutego
Król pozwala Michałowi Stanisławskiemu ze Stanisławic1 i jego żonie Zofii Paniowskiej na cesję wójtostwa we wsi królewskiej Haczów
w ziemi sanockiej na rzecz Mikołaja Sienieńskiego, syna Zofii Stanisławskiej i zmarłego Jana Sienieńskiego, kasztelana halickiego2. Sienieński dostaje dożywocie. Po jego śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1
2

W woj. sieradzkim, pow. radomszczańskim.
Zmarł 1 VIII 1580 (U VIII/1, nr 84).

64
k. 50v.–53
Kraków, na sejmie, 28 lutego
Król pozwala, by wieś Wiskitki Kościelne w starostwie sochaczewskim, tenucie Stanisława Tarły ze Szczekarzowic, została miastem
na prawie magdeburskim. Mieszczanie zostają wyłączeni spod jurysdykcji wojewody, kasztelana, starosty, sędziego, podsędka, burgrabiego i innych urzędników Królestwa. Ustanowiony zostaje
wójt, pięć jarmarków (na św. Stanisława — 8 V, św. Wniebowzięcia
NMP — 15 VIII, translacji św. Stanisława — 27 IX i św. Mikołaja — 6 XII, sobota przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu), targ
tygodniowy w sobotę, przy czym ceny mają być takie jak w Sochaczewie. Mieszczanie otrzymują prawo użytkowania lasów wiskickich
na potrzeby domowe jeden dzień w tygodniu, pole zwane Folusz zostaje przeznaczone na pastwisko miejskie zwane wygon z wolnością
wypasu w lasach. Miasto otrzymuje herb: łeb tura w polu czerwonym, na jego wierzchu wetknięte godło rodu Toporów, czyli topór,
na chwałę obecnego starosty sochaczewskiego z rodu Toporów. Na-
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stępuje określenie obowiązków mieszczan. Młyna mogą używać do
słodów i zboża1.
jęz. łac.
Według Władysława Pałuckiego (Dzieje Wiskitek do schyłku XVIII wieku, w: Wiskitki, red. W. Pałucki, Warszawa 1977, s. 23–25) przywilej ten był rozszerzeniem niezrealizowanego dokumentu
lokacyjnego Siemowita IV z 1417 r., sankcjonującym istniejący stan rzeczy, porządkującym władze
samorządowe oraz zapewniającym warunki niezbędne do rozwoju miasta. Szczygieł (s. 326) przyjął podobne stanowisko, nazywając dokument relokacją.

1

65
k. 53–54
Kraków, na sejmie, 1 marca
Król, na prośbę Piotra Nonharta, starosty helmeckiego, pozwala Bernardowi a Certen, mieszczaninowi dorpackiemu, cedować trzy haki
ziemi w powiatach helmeckim i dorpackim na rzecz Stanisława Nonharta, brata rodzonego Piotra Nonharta, starosty helmeckiego. Stanisław Nonhart i jego żona Anna Anripówna otrzymują dożywocie pod
warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
66
k. 54–55
Kraków, na sejmie, 1 marca
Król pozwala Walentemu Charskiemu i jego synowi Janowi na cesję
młyna o trzech kołach we wsi Bilcz w starostwie medynickim na rzecz
Walszty (Wasyla), syna Hrycza Kozarowicza. Kozarowicz otrzymuje
dożywocie na młynie i na polu Obszar obok wsi Kawskie, które to pole
zmarły Piotr Słostowski, ekonom samborski i tenutariusz medynicki1,
cedował Walentemu i Janowi Charskim i powierzył im straż nad lasami medynickimi. Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski, starosta
lwowski i samborski, podtrzymał tę decyzję, scedował im piłę zwaną
Pokramicze, zaopatrzył młyn w kamień młynarski za dwa grosze. Po
śmierci Kozarowicza młyn będzie podlegał wykupowi.
jęz. łac.
1
Zmarł w 1592 r. (PSB XXXIX, s. 45 — K. Stopka). Od 22 IX 1592 tenuta medynicka była częścią
ekonomii samborskiej (Sumariusz VI, nr 331).
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67
k. 55–55v.
Kraków, na sejmie, 2 marca
Król zachowuje Jakuba Tomaszowskiego i jego żonę Barbarę Pisarską w ich dożywotnim wspólnym (in solidum) prawie na wójtostwie,
czyli sołectwie, we wsi królewskiej Wielki Świdnik w starostwie lubelskim na trzech łanach według oryginalnego przywileju1 należących do
karczmy sołeckiej i jednym łanie wykarczowanym przez ojca Jakuba
Tomaszowskiego i przyłączonym do tej karczmy.
jęz. łac.
1

Chodzi o dokument z 10 VIII 1392, z oryginału w AGAD wydany in extenso w ZDM VI, nr 1585.

68
k. 55v.–56v.
Kraków, 2 marca
Król stwierdza, że Krzysztof Dzierżek, chorąży trocki, dworzanin
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje swój dług
500 złotych wobec Andrzeja Łodzińskiego z powiatu lwowskiego na
swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się go zapłacić przed aktami grodzkimi lubelskimi do 14 V (pro festo Pentecostes proxime venturo) pod wadium
500 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem
lub urzędem grodzkim lubelskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
69
k. 56v.–57v.
Kraków, 3 marca
Król stwierdza, że Wojciech Bieliński, kanonik poznański, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług w wysokości
300 złotych wobec Sebastiana Młodziejowskiego, pisarza kancelarii
królewskiej, zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, zobowiązuje się go zapłacić w dniu 1 I (festo Circumcisionis Domini) 1596 przed aktami grodzkim poznańskimi.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem
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grodzkim gdziekolwiek w Królestwie. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
70
k. 57v.–58v.
Kraków, 3 marca
Król stwierdza, że Daniel Jabłoński zeznał przed aktami kancelarii, iż
zapis dłużny na 180 złotych uczyniony wobec niego przez Katarzynę
Chechelską, żonę Andrzeja Chechelskiego, zapisany na dobrach Łazy,
ceduje Kazimierzowi Burzyńskiemu i daje mu intromisję do tych dóbr.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
71
k. 58v.–59
Kraków, na sejmie, 3 marca
Król stwierdza, że podczas sejmu w Krakowie przedstawiono mu akt
sprzedaży, uczynionej za zgodą króla, w którym Adam Schaffer sprzedał Janowi Nedinkowi wsie zwane Kangas i Piczit w powiecie helmeckim, które Adam Schaffer otrzymał w Warszawie w 1590 r. jako
lenno za zasługi podczas oblężenia Krakowa. Król aprobuje sprzedaż
i stwierdza, że Jan Nedink ma użytkować te wsie prawem lennym, a po
nim jego spadkobiercy.
jęz. łac.
72
k. 59–62
Kraków, na sejmie, 3 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony odpis z akt grodzkich ciechanowskich z 5 XII (in vigilia festi S. Nicolai episcopi) z podpisem i pieczęcią Walentego Żmijewskiego, podstarościego ciechanowskiego, potwierdzający, że Jan Idzikowski wniósł do akt przywilej
nobilitacji, wystawiony 29 września 1592 (ipso die Sancti Michaelis Archangeli) w Warszawie na sejmie, w którym król — na prośbę senato-
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rów, którzy potwierdzili, że Jan, Modest i Jerzy Idzikowscy są urodzeni
z rodziców plebejuszy, jeden wykształcony w sztukach wyzwolonych,
inny zasłużony na Podolu przeciw Tatarom z pożytkiem dla Kościoła
katolickiego i Rzeczypospolitej — nadaje wymienionym szlachectwo
i herb trzy kroje z różą, pospolicie zwany Rolicz. Świadkowie: Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, legatus natus, prymas Królestwa, Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Hieronim Rozdrażewski, biskup włocławski i pomorski, Wojciech Baranowski, biskup
płocki, Bernard Maciejowski, biskup łucki, Melchior Gedroić, biskup
żmudzki, Piotr Kostka, biskup chełmiński, Mikołaj Firlej z Dąbrowicy,
wojewoda krakowski, starosta nowokorczyński i kazimierski, Stanisław hrabia Górka, wojewoda poznański, Krzysztof Radziwiłł, książę
na Dubinkach i Birżach, wojewoda wileński, hetman wielki litewski,
starosta solecki, borysowski i kokenhauski, Jerzy Mniszech z Wielkich
Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki, sokalski i samborski, Piotr Potulicki, wojewoda kaliski, starosta wyszogrodzki, pilski
i ujski, Krzysztof1 Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, wojewoda
trocki, starosta szawelski, Aleksander Proński, kasztelan trocki, Stanisław Miński, wojewoda łęczycki, Jerzy Chodkiewicz, starosta żmudzki,
Jan2 Leszczyński, wojewoda brzeski-kujawski, Konstanty Konstantynowicz książę Ostrogski, wojewoda kijowski, marszałek ziemi wołyńskiej, Mikołaj Herburt, wojewoda ruski, Mikołaj Zebrzydowski,
wojewoda lubelski, starosta krakowski, bolesławski i lanckoroński,
Stanisław Włodek z Hermanowa, wojewoda bełski, starosta kołomyjski i halicki, Teodor Skumin, wojewoda nowogrodzki, Stanisław
Kryski, wojewoda mazowiecki, starosta płocki, Stanisław Gostomski,
wojewoda rawski, starosta radomski, Krzysztof Zienowicz, wojewoda
brzeski-litewski, Stanisław hrabia Tarnowski, kasztelan sandomierski, starosta stobnicki, Jan Rozdrażewski, kasztelan poznański, Paweł
Szczawiński, kasztelan łęczycki, marszałek dworu królowej, Stanisław
Żółkiewski, kasztelan lwowski, starosta hrubieszowski, Piotr Niszczycki, kasztelan bełski, Wojciech Wilkanowski, kasztelan płocki, Jan Leśnowolski, kasztelan czerski, starosta parnawski, Marcin Leśnowolski
z Obór, kasztelan podlaski, starosta łosicki i zatorski, Jerzy Konopacki,
kasztelan chełmiński, Stanisław Działyński, kasztelan elbląski, Andrzej
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Zborowski, kasztelan biecki, Andrzej Firlej, kasztelan radomski, Stanisław Sierakowski, kasztelan lądzki, Andrzej Zebrzydowski, kasztelan śremski, Jan Skarszewski, kasztelan żarnowski, Andrzej Męciński,
kasztelan wieluński, Mikołaj Herburt z Fulsztyna, kasztelan przemyski,
starosta lwowski, Hieronim Gostomski, kasztelan nakielski, starosta
średzki i wałecki, Marcin Tarnowski, kasztelan sochaczewski, Marcin
Mężyński, kasztelan wiski, Stanisław Bykowski, kasztelan konarski-łęczycki, starosta sieradzki, Andrzej Opaliński z Bnina, marszałek wielki
koronny, starosta generalny Wielkopolski, śremski i leżajski, Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, starosta bełski, knyszyński,
malborski i dorpacki, Lew Sapieha, kanclerz wielki litewski, starosta
słonimski, Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny, prepozyt krakowski,
włocławski, łęczycki, Gabriel Woyna, podkanclerzy litewski, Dymitr
Chalecki, podskarbi litewski, Mikołaj Talwosz, marszałek nadworny
litewski, Piotr Tylicki, prepozyt gnieźnieński, sekretarz wielki koronny, Jan Tomasz Drohojowski, starosta przemyski i referendarz koronny, Maciej Pstrokoński, kanonik krakowski i warszawski, Wawrzyniec
Gembicki, prepozyt wiślicki, Szymon Rudnicki, kustosz gnieźnieński,
Jan Krasiński, kantor krakowski, Wincenty Romiszewski, kanonik krakowski, Jerzy Braniecki, kanonik przemyski, Wojciech Biliński, kanonik przemyski, prepozyt małogoski, sekretarze królewscy i inni, liczni
urzędnicy, sekretarze i dworzanie3. Król poleca wpisać ten dokument
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
Błąd pisarza, poprawnie Mikołaj Krzysztof.
Błąd pisarza, poprawnie Andrzej.
3
Wdowiszewski, s. 45; Szymański, s. 253 (pod: herb Rola, czyli Rolicz); Trelińska, nr 547–549; Wajs,
s. 56.
1
2

73
k. 62v.–63
Kraków, na sejmie, 5 marca
Król daje Jakubowi Jankowskiemu, za jego zasługi dla króla Stefana
pod Gdańskiem i wojnach moskiewskich jako rotmistrz i dla obecnego
króla w bitwie pod Byczyną, dobra królewskie Lipno w ziemi dobrzyń-
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skiej, obciążone starą sumą, na które otrzymał dożywocie od króla
Stefana1, w dożywocie wspólne (in solidum) z jego żoną Zofią Kinicką
z Sobiechowa2, mocą którego upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1
2 I 1583 otrzymał zgodę na przejęcie tych dóbr od spadkobierców Jana Działyńskiego, wojewody
chełmińskiego (K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–1696
(Materiały źródłowe), Warszawa 2007, s. 58).
2
Chodzi o Sobieczewo w woj. i pow. bełskim.

74
k. 63–63v.
Kraków, 4 marca
Król stwierdza, że Stanisław Chrostek ze wsi Chrosna, woźny ziemski,
oraz Krzysztof Porębski i Paweł Turski zeznali przed aktami kancelarii,
iż 28 III (feria tertia proxime praeterita post Dominicam Oculi) byli we
wsi Karniewice i — na podstawie rezygnacji uczynionej przez Abrahama Prowannę przed aktami kancelarii królewskiej na rzecz Mikołaja Korycińskiego, sekretarza królewskiego1 — za zgodą Abrahama
Prowanny wprowadzili tegoż Korycińskiego w posiadanie tej wsi. Król
przyjmuje relację i poleca wpisać ją do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 21.

75
k. 63v.–65
Kraków, 6 marca
Król stwierdza, że Feliks Dąbrowski z Wojanowa w województwie pomorskim zeznał przed aktami kancelarii, iż za 5000 złotych sprzedaje
Marcinowi Berzewiczemu, staroście starogardzkiemu i osieckiemu,
część wsi Rexino i Jadatkowo w powiecie gdańskim z dworem, folwarkami itd., otrzymaną od Piotra z Bartlina Czerniewskiego1. W imieniu
tegoż Piotra Czerniewskiego przenosi zapis uczyniony przez Pawła Arciszewskiego na tegoż Piotra Berzewiczego, któremu daje intromisję,
co zabezpiecza na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 5000 złotych. Pozwany stawi się
w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem wojewody pomor-
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Regest nr 76–78

skiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Wojanowo w woj. pomorskim, pow. tczewskim, Bartlino w pow. gdańskim.

76
k. 65–66v.
Kraków, 6 marca
Król stwierdza, że Feliks Dąbrowski z Wojanowa w województwie pomorskim, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwotę 1135 złotych, którą
otrzymał na Węgrzech na swe potrzeby od Marcina Berzewiczego, starosty starogardzkiego i osieckiego, zapisuje na swych dobrach Wojanowo i zobowiązuje się ją zapłacić do dnia 1 stycznia 1596 przed aktami
miejskimi starogardzkimi. Jeśli nie, pod wadium 1030 złotych zobowiązuje się dać Berzewiczemu intromisję do tej wsi. Co zabezpiecza
na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem wojewody pomorskiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać
je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
77
k. 66v.–67
Kraków, na sejmie, 5 marca
Król zachowuje Łukasza Soldę i jego żonę Agnieszkę w dożywociu
wspólnym (in solidum) na sołectwie we wsi królewskiej Sokolniki
w powiecie wieluńskim. Po ich śmierci sołectwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
78
k. 67–67v.
[Kraków, 5 marca]
Król pozwala Tymoteuszowi Jabłońskiemu przejąć sołectwo we wsi
Łęka w starostwie rabsztyńskim1 z rąk posesorów tego sołectwa. Ja-
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Regest nr 79–80

błoński otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. proszowskim.

79
k. 67v.–68v.
Kraków, 6 marca
Król, za wstawiennictwem Hieronima Mieleckiego, starosty sandomierskiego, zachowuje Piotra zwanego Wągiel i jego żonę /…/ w dożywotnim posiadaniu młyna we wsi Sucha w starostwie sandomierskim,
który Piotr Wągiel zbudował swym kosztem na brzegu jeziora i otrzymał od starosty trzecią miarę. Po ich śmierci młyn będzie podlegał
wykupowi1.
jęz. łac.
1

Regesty Metryki, nr 156 — z błędem.

80
k. 68v.–69v.
Kraków, na sejmie, 6 marca
Król, na prośbę Jana Wysockiego z Kurzanów1, pozwala mu lokować
miasto na gruntach jego opustoszałej wsi dziedzicznej Stopanice. Miasto ma się nazywać Wysokie2. Jego mieszkańcy otrzymują 20 lat wolnizny od wszelkich podatków i prac. Miasto otrzymuje prawo niemieckie
zwane magdeburskim. Mieszkańcy zostają wyłączeni spod jurysdykcji
wojewody, kasztelana, starosty, sędziego i podsędka ziemskiego, a podlegają władzy wójta i magistratu. Wójt, ławnicy i magistrat otrzymują
możliwość wykonywania swych uprawnień sądowych. Król ustanawia
jarmarki na św. Jerzego (23 IV) i św. Andrzeja Apostoła (30 XI), targ
tygodniowy w niedzielę3.
jęz. łac.
1
Kurzany w woj. ruskim, ziemi i pow. lwowskim. Wysoccy z Kurzanów używali także nazwiska
Kurzański (Boniecki, t. XIII, s. 264–265).
2
W woj. ruskim, z. i pow. lwowskim.
3
Regest ze wpisu do ksiąg sądowych — AGZ X, nr 2653. Później miasto zwane było Podwysokie
(Szczygieł, s. 276).
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Regest nr 81–82

81
k. 70–70v.
Kraków, 6 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został dokument wystawiony 22 VIII 1593 w Malborku zawierający zgodę króla dla Mikołaja
Herburta z Fulsztyna, wojewody ruskiego, starosty tłumackiego, na
cesję na rzecz Wojciecha Humieckiego z Rycht1, łowczego kamienieckiego, zasłużonego dla Rzeczypospolitej, i jego żony Zofii Niezabitowskiej, wsi królewskiej Ciołkowce na Podolu, obciążonej zapisem starych sum, a także wsi Tarnawa i Tarnawka, także obciążonych zapisem
starych sum, na które ma dożywocie z żoną Zofią z Chodorostawu2.
Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
W woj. podolskim, pow. kamienieckim.
Ciołkowce w woj. podolskim, pow. kamienieckim; Tarnawa i Tarnawka w woj. ruskim, z. i pow.
przemyskim; chodzi o Zofię Żórawińską.
1
2

82
k. 71–71v.
Kraków, 7 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Stefana z jego pieczęcią i podpisem, wystawiony w Grodnie 27 grudnia
1585, w którym król zachowuje Mikołaja Trelewicza w dożywotnim
posiadaniu młyna we wsi królewskiej Bereście w starostwie lubomelskim, zbudowanego na kanale (fossa) rzeki Bug, i trzeciej miary z tego
młyna1. Wobec niedostatecznego poziomu wody król pozwala Mikołajowi Trelewiczowi zbudować drugi młyn na rzece zwanej Piszczata
Wydranka i na kanale z jeziora zwanego Rymaczki, także zbudować
gospodę, czyli karczmę, na gruncie opuszczonym. Z tej karczmy Trelewicz ma płacić dziesięć grzywien rocznie. Po jego śmierci młyny
i karczma będą podlegały wykupowi. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 43.

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

49

Regest nr 83–85

83
k. 71v.–72v.
Kraków, 7 marca
Król stwierdza, że Marcin Mirucki, pisarz kancelarii królewskiej, zeznał przed aktami kancelarii królewskiej, iż ceduje Marcinowi Świstce,
mieszczaninowi grodeckiemu, prawo do dóbr przypadłych królowi
jako kaduk po śmierci Wojciecha Gościradowskiego ze Słonego Gródka1, które darował mu król. Potwierdza, że otrzymał od Świstki satysfakcję. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego,
łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
Darowizna nastąpiła 11 VII 1592 (Sumariusz VI, nr 262); Słony Gródek to miasto królewskie
Gródek w woj. ruskim, z. i pow. lwowskim.

84
k. 72v.–73
Kraków, na sejmie, 8 marca
Król darowuje Andrzejowi Chotowskiemu, zasłużonemu dla króla
podczas bezkrólewia, który podczas oblężenia Krakowa został ranny
pociskiem z działa, dożywocie na mojzie Kuro, czyli Jenzel albo Wegiel, w Inflantach, które przypadły królowi jako kaduk. Niegdyś posiadali ją Fabian Wrangiel i Reinhold Tysenhausen.
jęz. łac.
85
k. 73–74
Kraków, 8 marca
Król stwierdza, że w imieniu Kaspra Sadłochy, prepozyta warszawskiego, plebana osieckiego, kanclerza królowej Anny, ciotki króla, przedstawiono mu dokument papierowy, w którym królowa potwierdza
wspomnianemu Sadłosze donację dożywotnią wsi Rudnik w starostwie osieckim, uczynioną przez Mikołaja Mniszcha, starostę łukowskiego i osieckiego. Król ze względu na zasługi Sadłochy dla domu
Jagiellonów aprobuje dokumenty i potwierdza dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
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Regest nr 86–88

86
k. 74–75v.
Kraków, 8 marca
Król stwierdza, że Krzysztof Przyjemski, syn zmarłego Wojciecha
Przyjemskiego, kasztelana lądzkiego1, zeznał przed aktami kancelarii,
iż zabezpiecza posag swej przyszłej żony Marii Magdaleny ab Eck na
połowie swych dóbr dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, które przypadły mu po podziale z jego bratem Andrzejem
Przyjemskim, starostą kowalskim i konińskim, oraz na połowie dóbr,
które przypadną mu w przyszłości. Zapisuje 6000 talarów jako wiano i takąż kwotę jako przywianek pod wadium 6000 talarów. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim
kaliskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zmarł po 31 V 1571 a przed 27 IX 1572 (U I/2, nr 582).

87
k. 75v.–77
Kraków, na sejmie, 8 marca
Król — ze względu na zasługi zmarłego Andrzeja Zaremby z Kalinowej1, starosty grabowskiego dla jego poprzednika i Rzeczypospolitej —
pozwala Bernardynie a Melcian, wdowie po Zarembie, na cesję starostwa na rzecz jej syna Marcina Zaremby z Kalinowej, który otrzymuje
dożywocie z prawem zatrzymania trzech części dochodu, obowiązkiem
wnoszenia kwarty i naprawienia zabudowań zamku grabowskiego.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. sieradzkim.

88
k. 77–77v.
Kraków, 9 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy wystawiony 1 II (in vigilia Purificationis BMV) 1355 w Sandomierzu, w którym Mikołaj, wójt w Połańcu, sprzedaje swej siostrze
Elżbiecie swą wieś dziedziczną Rudnik za 120 grzywien praskich pod
warunkiem, że jeśli ktoś ją lub jej spadkobierców będzie nagabywał lub
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Regest nr 89–90

niepokoił oskarżeniami, on (lub jego spadkobiercy) będzie zobowiązany interweniować. Świadkowie: Leonard z Turska, Stanisław z Choczechowa1, Boxa z Janowic, Klemens, pleban w Połańcu, Maksym zwany
Noss, mieszczanin połaniecki, Mikołaj Piotrkowicz, mieszczanin połaniecki, i inni2. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii.
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego,
łęczyckiego, podkanclerza koronnego.
jęz. łac.
1
2

To prawdopodobnie Kotuszów, w woj. sandomierskim, pow. wiślickim.
Edycja in extenso: ZDM IV, nr 947.

89
k. 78–78v.
Kraków, na sejmie 10 marca
Król — ponieważ pozwolił kiedyś Maciejowi Wilkowiczowi na cesję na
rzecz mniszek dominikanek w Przemyślu pewnych dóbr położonych
obok miasta Przemyśla, a mianowicie folwarku dwóch pól: jednego
między wsią Kruhel a polem zwanym Szumskie oraz innego, które niegdyś posiadali Srokowie, leżącego od drogi publicznej do góry Wzniesienie, razem z górą zwaną Mazurowski oraz zaroślami1 — i ponieważ
cesja została dokonana przed aktami grodzkimi i ziemskimi, aprobuje
ją i zatwierdza. Pozwala lokować kmieci do uprawiania tych pól.
jęz. łac.
1

Zgoda króla z 8 VII 1591 (Sumariusz V, nr 271).

90
k. 78v.–79v.
Kraków, 10 marca
Król pozwala Adamowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu i pyzdrskiemu, na cesję czterech kmieci: /…/ Sobol, /…/ Brodka, /…/ Kujawa i /…/ Niezgoda we wsi Dłusko1 oraz młyna na rzece Warcie na rzecz Jakuba Modliszewskiego,
podstarościego pyzdrskiego, który dostaje dożywocie. Po jego śmierci
kmiecie i młyn będą podlegać wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. kaliskim, pow. i starostwie pyzdrskim.
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Regest nr 91–93

91
k. 79v.–80
[Kraków, 10 marca]
Król pozwala, Mikołajowi Bielickiemu na cesję siedmiu haków przy
granicy moskiewskiej w powiecie Verenbicensi, które posiadał niegdyś
Dionizy Brangiell, na rzecz Sebastiana Krampiewskiego, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
92
k. 80v.–81
[Kraków, 10 marca]
Król aprobuje cesję wójtostwa w mieście Latyczów1 dokonaną przez
Jana Cieklińskiego na rzecz Stanisława Poleskiego. Poleski i jego żona
Elżbieta otrzymują dożywocie in solidum na tym wójtostwie oraz na
wsi Kryniszcze do niego należącej i na młynie zbudowanym w tej wsi
i na łące na gruncie miasta Latyczów. Po ich śmierci wójtostwo i dobra
do niego należące będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. latyczowskim.

93
k. 81–82
Kraków, na sejmie, 10 marca
Król — ponieważ zmarły król Stefan po śmierci Marcina Służewskiego,
wójta chmielnickiego1, nadał wójtostwo jego żonie Barbarze — daje
Stefanowi Czerlinkowskiemu, drugiemu mężowi wspomnianej Barbary Służewskiej, oraz jej dożywocie wspólne in solidum na tym wójtostwie oraz wsiach Sorokoładynice, Łachodowce i Hołotki, przynależących do tego wójtostwa. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało
wykupowi.
jęz. łac.
1

W województwie podolskim, powiecie latyczowskim.
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Regest nr 94–96

94
k. 82–83
[Kraków, 10 marca]
Król pozwala Zofii Kozłowskiej, wdowie po Stanisławie Malickim,
a obecnie żonie Jana Łatyczyńskiego, na cesję wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi królewskiej Łucków w starostwie leżajskim1 na rzecz Andrzeja Sójeckiego i Zofii z Malickich, córki wspomnianych małżonków,
którzy otrzymują dożywocie. Po ich śmierci sołectwo będzie podlegało
wykupowi.
jęz. pol.
1
W lustracjach z XVI w. brak takiej wsi. Dokumentu ani osób nie zna J. Półćwiartek (Położenie
ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1972). Według tego
autora wieś Łukowa (mogłaby być brana pod uwagę) powstała w XVII wieku.

95
k. 83–84
Kraków, 10 marca
Król ponieważ Kilian Drohojowski, podkomorzy, Jan Boratyński, chorąży, i Jan Krasicki, wojski przemyski, rewizorzy wysłani przez króla
do miasta Radymna, należącego do Wawrzyńca Goślickiego, biskupa
przemyskiego, i do kapituły przemyskiej, położonego w ziemi przemyskiej, w celu ustanowienia tam cła powrócili na sejm w Krakowie oraz
przedstawili dokument przez nich podpisany i opieczętowany, zawierający wymierzenie drogi publicznej 5500 łokci oraz oszacowanie wielkich kosztów poniesionych przez miasto na naprawę tej drogi — król,
na prośbę posłów i senatorów, ustanawia cło w mieście Radymno: od
wozu kupieckiego ciągniętego przez pięć lub sześć koni — 1,5 grosza,
ciągniętego przez trzy konie — 1 grosz, od wołów, krów i konia —
1 grosz, od świni lub barana czy owcy — 1 denar.
jęz. łac.
96
k. 84–84v.
[Kraków, 10 marca]
Król zachowuje Jana Bieleckiego, który służył królowi Stefanowi, a teraz służy obecnemu królowi, w posiadaniu wsi Kalancze w starostwie
latyczowskim, która została nadana przez króla Zygmunta Augusta
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Regest nr 97–99

jego ojcu Stanisławowi Bieleckiemu. Jan Bielecki i jego żona Katarzyna Krzywicka otrzymują dożywocie in solidum, mocą którego upada
czwarta część zapisu na tej wsi.
jęz. łac.
97
k. 84v.–85
[Kraków, 10 marca]
Król stwierdza, że Jan Radziejowski, dożywotni tenutariusz wsi królewskich Kapinos i Wilków w ziemi sochaczewskiej, cedował kwoty
zapisane na tych wsiach na rzecz Wojciecha Wilkanowskiego z Rzewnina1, kasztelana płockiego. Król aprobuje cesję.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. płockim.

98
k. 85–85v.
[Kraków, na sejmie, 10 marca]
Król zachowuje Jana Rajmunda i Annę Wolfównę, małżonków, w dożywotnim posiadaniu sołectwa we wsi królewskiej Januszewo w województwie pomorskim1, które powróciło do dyspozycji króla po śmierci
poprzedniego tenutariusza. Po ich śmierci wójtostwo2 będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1
2

W pow. tczewskim.
W tytule wpisu jest sołectwo.

99
k. 85v.–86v.
[Kraków, 10 marca]
Król — ponieważ Jan Radziejowski, tenutariusz dóbr królewskich
Kapinos i Wilków w ziemi sochaczewskiej, który razem ze swą żoną
Elżbietą Maciejowską otrzymał na nich dożywocie in solidum od
króla Zygmunta Augusta1, przed aktami grodzkimi zakroczymskimi
cedował te dobra swej żonie i Wojciechowi Wilkanowskiemu, kasztelanowi płockiemu, kuratorowi swej żony, i dał jej intromisję do
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Regest nr 100

tych dóbr — aprobuje tę cesję i daje dobra w dożywocie Elżbiecie
Radziejowskiej.
jęz. łac.
1

Chodzi o dożywocie z 13 XI 1568 (MRPS V, nr 3736); zob. dok. nr 97.

100
k. 87–90
Kraków, 10 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy nobilitacji Grzegorza i Walentego Vendtów1, braci rodzonych,
wystawiony w Warszawie na sejmie 10 kwietnia 1590. Grzegorz Wendt,
sługa królewski, zarządca skarbu ziem pruskich (Terrarum Prussiae generalem procuratorem fisci nostri), zasłużony dla poprzedników króla
i dla niego samego, oraz jego brat rodzony Walenty otrzymali herb:
w polu czerwonym korona złota, z której wyrastają dwa skrzydła orle
srebrne, a pośrodku złota gwiazda. Hełm otwarty srebrny ze złotą koroną i labrami czerwonymi z podbiciem srebrnym. Klejnot: prawica
zbrojna z mieczem złotym obtłuczonym między wzniesionymi srebrnymi skrzydłami orła. Świadkowie: Stanisław Karnkowski, arcybiskup
gnieźnieński, legatus natus, prymas Królestwa, Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Jerzy Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, administrator biskupstwa wileńskiego, kardynał, Andrzej z Somlyó Batory,
biskup warmiński, kardynał, Hieronim hrabia Rozdrażewski, biskup
włocławski i pomorski, Wojciech Baranowski, biskup nominat płocki, Wawrzyniec Goślicki, biskup przemyski, Stanisław Gomoliński,
biskup chełmski, Józef Wereszczyński, biskup kijowski, Mikołaj Firlej
z Dąbrowicy, wojewoda krakowski, starosta nowokorczyński i kazimierski, Stanisław hrabia Górka, wojewoda poznański, starosta kolski,
Krzysztof Radziwiłł, książę na Birżach i Dubinkach, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, starosta borysowski, solecki i urzędowski,
Piotr Potulicki, wojewoda kaliski, starosta wyszogrodzki, pilski i ujski,
Jan Kiszka z Ciechanowca, kasztelan wileński i starosta brzeski, Jerzy
Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sanocki i sokalski, Mikołaj Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, wojewoda trocki, starosta szawelski, Konstanty książę Ostrogski, wojewoda
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kijowski i starosta włodzimierski, Janusz książę Ostrogski, wojewoda wołyński, Jan Sienieński, wojewoda podolski, starosta horodelski
i czorsztyński, Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, starosta krakowski i lanckoroński, Teodor Skumin, wojewoda nowogrodzki, starosta grodzieński, Grzegorz Zieleński, wojewoda płocki i starosta mławski, Stanisław Gostomski, wojewoda rawski i starosta radomski, Janusz
Zbaraski, wojewoda bracławski i starosta krzemieniecki, Mikołaj Działyński, wojewoda chełmiński i starosta bratiański, Paweł Szczawiński,
kasztelan łęczycki i starosta bielski, Jan2 Wilkanowski, kasztelan płocki, Marcin Leśnowolski, kasztelan podlaski, starosta zatorski i łosicki,
Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, Stanisław Krasiński, kasztelan sierpecki, Andrzej Męciński, kasztelan wieluński, Andrzej Firlej
z Dąbrowicy, kasztelan radomski, Marcin Mężeński, kasztelan wiski,
Jan Zamoyski, kanclerz i hetman koronny, starosta bełski, malborski,
knyszyński, dorpacki, grodecki, międzyrzecki, Lew Sapieha, kanclerz
litewski, starosta słonimski i markowski, Jan Tarnowski, podkanclerzy
koronny, prepozyt krakowski, włocławski i łęczycki, Stanisław Przyjemski, marszałek nadworny koronny i starosta koniński, Piotr Tylicki, prepozyt gnieźnieński, sekretarz wielki i referendarz koronny, Jan
Tomasz Drohojowski, starosta przemyski i referendarz koronny, Jan
Gałczyński, kantor gnieźnieński, scholastyk włocławski, kanonik krakowski, prepozyt kaliski i kruszwicki, Stanisław Krasiński, archidiakon
krakowski, Szymon Brodziński, kustosz krakowski, kanonik gnieźnieński, Jan Krasiński, kantor krakowski, Szymon Rudnicki, kustosz
gnieźnieński, archidiakon uniejowski, prepozyt sieradzki, Wawrzyniec
Gembicki, Rafał Streptowski, sekretarze królewscy oraz inni dygnitarze, urzędnicy i posłowie3. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego
koronnego, i jego podpis.
jęz. łac.
W tytule wpisu nazwani Wendowie.
Błąd pisarza, powinno być Wojciech.
3
Wdowiszewski, s. 41; Wajs, s. 124; Trelińska, nr 524–525; Szymański, s. 311.
1
2
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101
k. 90v.–91
Kraków, na sejmie, 11 marca
Król pozwala Melchiorowi Bogusławskiemu, pisarzowi kancelarii koronnej, przejąć sołectwa, czyli lemaństwa, we wsiach królewskich Jarnołtowice, Zelnowo i Lipinki w starostwie radzyńskim1 z rąk obecnych
posesorów, których imiona i nazwiska król chce poznać, i daje mu na
nich dożywocie. Po jego śmierci sołectwa będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. chełmińskim.

102
k. 91–91v.
Kraków, na sejmie, 12 marca
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu, dworzaninowi-komornikowi (cubiculario nostro), na cesję wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi
królewskiej Rybna w województwie brzeskim1 na rzecz Macieja Czołpińskiego, syna zmarłego Stanisława Czołpińskiego, i jego żony Zofii,
którzy otrzymują dożywocie in solidum. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W pow. przedeckim.

103
k. 91v.–92v.
Kraków, na sejmie, 12 marca
Król pozwala Walentemu Jabłonowskiemu na cesję wsi królewskiej
Mogilnica w powiecie trembowelskim, obciążonej zapisem, na rzecz
Wojciecha Kawieckiego i Małgorzaty Naropińskiej, małżonków, którzy
otrzymują dożywocie in solidum. Ponieważ z racji dożywocia Walentego Jabłonowskiego, otrzymanego od króla Zygmunta Augusta, upadła
połowa zapisu na tej wsi1, z racji dożywocia wspomnianych małżonków upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1

Chodzi o dożywocie z 13 lutego 1570 (MRPS V, nr 4132).
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104
k. 92v.–93
Kraków, na sejmie, 12 marca
Król pozwala Stanisławowi Jezierskiemu na cesję wójtostwa we wsi
królewskiej Zalesie na rzecz Mikołaja Ożgi i jego żony Zofii Tyrawskiej, którzy otrzymują dożywocie. Po ich śmierci wójtostwo będzie
podlegało wykupowi1.
jęz. łac.
W woj. ruskim, z. i pow. lwowskim; regest ze wpisu do ksiąg grodzkich — AGZ X, nr 2658; Regesty
Metryki, nr 157 — błędnie uznana za leżącą w województwie sandomierskim.

1

105
k. 93v.–94
Kraków, na sejmie, 12 marca
Król — ponieważ królowa Anna, jego ciotka, udzieliła dożywocia
in solidum na wsi Czerwonka w starostwie liwskim Sebastianowi Porembskiemu, camerae et vestimentarium Reginalis Maestatis curatori,
i jego żonie Jadwidze Miączyńskiej — aprobuje tę decyzję i zachowuje
ich w dożywociu pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
106
k. 94–95
[Kraków, 12 marca]
Król daje Janowi Ostrorogowi, podczaszemu koronnemu, zasłużonemu dla kraju i poprzedników króla, dożywocie na wsiach Łucza Prokosna, Władyczyn, Zatłucze, Chlebiczyn, Popielniki, Smuków i Przerów
w województwie ruskim, powiatach kołomyjskim i halickim1, i jego żonie Katarzynie Mieleckiej, córce zmarłego Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego2, dożywocie in solidum, na mocy którego, zgodnie
z konstytucją sejmową2, upada czwarta część zapisu starych sum.
jęz. łac.
Łucza Prokosna, Władyczyn, Chebiczyn, Popielniki i Przerów leżały w pow. kołomyjskim.
Zmarł 11 V 1585 (U III/3, nr 639).
3
Chodzi o konstytucję „O starych sumach” z 1588 r. (VC, t. II, vol. 2, s. 73).
1
2
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107
k. 95–96
Kraków, na sejmie, 12 marca
Król, ze względu na zasługi zmarłego Mikołaja Mieleckiego, wojewody
podolskiego dla poprzedników króla i Rzeczypospolitej, daje jego córce Katarzynie i jej mężowi Janowi Ostrorogowi, podczaszemu koronnemu, dożywocie in solidum na wsiach w powiecie chełmskim: Nowosiółki, Czułczyce, Stołp, Krzywa Wola, Isajczyce obciążonych zapisem
starych sum. Ponieważ z tytułu dożywocia zmarłego Stanisława Ostroroga, kasztelana międzyrzeckiego1, ojca Jana, upadła połowa zapisu,
małżonkowie mają wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

Zmarł 27 II 1568 (U I/2, nr 613).

108
k. 96–97
Kraków, 13 marca
Ponieważ królowa Anna, ciotka króla, dała Stanisławowi Zaliwskiemu,
staroście warszawskiemu, i jego żonie Zofii Gosławskiej dożywocie
in solidum na dwóch wsiach Ożarów i Słupno w starostwie, czyli ekonomii warszawskiej, król potwierdza tę decyzję.
jęz. łac.
109
k. 97–97v.
Kraków, 14 marca
Król stwierdza, że Stanisław Gostomski z Leżenic, wojewoda rawski
i starosta radomski, za zgodą króla ceduje wójtostwo w mieście Kozienice Jakubowi Błędowskiemu, który otrzymuje dożywocie1.
jęz. łac.
W woj. sandomierskim, pow. radomskim; Regesty Metryki, nr 158; Regest z oryginału: Katalog
dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, wyd. J. Tomaszewicz i M. Zdanek, Kraków 2004, nr 373.

1
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Regest nr 110–113

110
k. 97v.–98
[Kraków, 14 marca]
Król stwierdza, że Stanisław Gostomski, wojewoda rawski i starosta radomski, ceduje wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi Piaseczno w tenucie
wareckiej Maciejowi Bonieckiemu, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
111
k. 98–99
[Kraków, 14 marca]
Król stwierdza, że Stanisław Broniewski ceduje trzy młyny zwane
Zdziesieńskie, jeden przy domu Zdziesieńskim i granicy Winiarskiej,
dwa w miejscu zwanym Bramula na rzece Pilcza obok miasta Warki,
Kasprowi Dąbrowskiemu, który otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci
młyny będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
112
k. 99–100
Kraków 14 marca
Król zachowuje klasztor karmelitów przy kościele Bożego Ciała poza
miastem królewskim Poznań w posiadaniu dwóch miar słodu z młyna Bogdanka należącego do zamku poznańskiego, które otrzymali od
królów Władysława1 i Kazimierza, co potwierdził król Stefan. Podaje
to do wiadomości Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, starosty generalnego wielkopolskiego i pyzdrskiego, oraz burmistrza i rajców miasta
Poznania.
jęz. łac.
1
Chodzi o dokument z 25 XI 1440 (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. VII, wyd. A. Gąsiorowski i R. Walczak, Warszawa–Poznań 1985, nr 668).

113
k. 100–100v.
Kraków, 15 marca
Król, na prośbę Piotra Wiesiołowskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego, starosty kowieńskiego i rumborskiego, wyłącza
spod jurysdykcji miejskiej i włącza do jurysdykcji sądu ziemskiego
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w Brańsku jego dom w mieście królewskim Tykocin1 przy ulicy Ciedrowskiej między placem Jana Sirakowicza a ulicą biegnącą do rzeki
Narew.
jęz. łac.
1

W woj. podlaskim, pow. brańskim.

114
k. 100v.–101
Kraków, na sejmie, 15 marca
Król ustanawia targ tygodniowy w mieście królewskim Tuszyn1 w środę.
jęz. łac.
1

W woj. sieradzkim, pow. piotrkowskim.

115
k. 101
[Kraków, 15 marca]
Ponieważ królowa Anna, ciotka króla, cedowała młyn Różanski na
rzece Różanka1 Stanisławowi zwanemu Jołda i jego żonie Katarzynie, król na prośbę Stanisława Jołdy aprobuje i potwierdza tę decyzję.
Jołdowie otrzymują dożywocie. Po ich śmierci młyn będzie podlegał
wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. mazowieckim, z. i pow. różańskim.

116
k. 101v.–102
Kraków, na sejmie, 15 marca
Król pozwala Hieronimowi Wierzbowskiemu przejąć wójtostwo, czyli
sołectwo, we wsi królewskiej Łucimcha1 w powiecie łęczyckim z rąk
Anny Obitkowskiej, wdowy po Bernardzie Wierzbowskim. Wierzbowski otrzymuje dożywocie. Po jego śmieci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

To wieś Lucimierza.
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117
k. 102v.–105
Kraków, na sejmie, 15 marca
Król nobilituje Jana Moszczowskiego, z ojca z województwa rawskiego,
z matki z rodu szlacheckiego, który służył pod zmarłym Mikołajem
Jordanem w walkach z Tatarami, w wojnach moskiewskich króla Stefana, pod Połockiem pod dowództwem zmarłego Stanisława Mężyka,
starosty sądeckiego1. Nadaje mu herb Nieczuja. Świadkowie: Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Hieronim hrabia Rozdrażewski,
biskup włocławski i pomorski, Wojciech Baranowski, biskup płocki,
Bernard Maciejowski, biskup łucki, Wawrzyniec Goślicki, biskup przemyski, Józef Wereszczyński, biskup kijowski, Janusz książę Ostrogski,
kasztelan krakowski, starosta czerkaski, Mikołaj Firlej z Dąbrowicy,
wojewoda krakowski, starosta nowokorczyński i kazimierski, Hieronim Gostomski z Leżenic, wojewoda poznański, Jerzy Mniszech
z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta lwowski, sanocki, samborski, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, wojewoda trocki, Stanisław Miński, wojewoda łęczycki, starosta
liwski i tyszowiecki, Andrzej Leszczyński, wojewoda brzeski, Aleksander książę Ostrogski, wojewoda wołyński, Jan Sienieński, wojewoda
podolski, starosta horodelski i czorsztyński, Mikołaj Zebrzydowski,
wojewoda lubelski, starosta krakowski i bolesławski, Stanisław Włodek z Hermanowa, wojewoda bełski, starosta halicki i kołomyjski, Teodor Skumin, wojewoda nowogrodzki, Stanisław Gostomski z Leżenic,
wojewoda rawski, starosta radomski, Janusz Zbaraski, wojewoda bracławski, starosta krzemieniecki i piński, Jan Abrahamowicz, wojewoda
miński, Jan Rozdrażewski, kasztelan poznański, Stanisław hrabia Tarnowski, kasztelan sandomierski, starosta buski i stopnicki, Stanisław
Bykowski, kasztelan łęczycki, starosta sieradzki, Jakub Pretficz, kasztelan kamieniecki i starosta trembowelski, Stanisław Krasiński, kasztelan podlaski, Stanisław Działyński, kasztelan elbląski, Aleksander Siemaszko, kasztelan bracławski i starosta łucki, Krzysztof Komorowski,
kasztelan sądecki, Mikołaj Ligęza z Bobrku, kasztelan wiślicki, starosta
biecki i żydaczowski, Andrzej Zborowski, kasztelan biecki, Andrzej
Zebrzydowski, kasztelan śremski, Sebastian Lubomirski, kasztelan
małogoski, starosta sądecki, lubowelski i dobczycki, Stanisław Krasic-

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

63

Regest nr 118

ki, kasztelan przemyski, marszałek dworu królowej, Stanisław Gulski,
kasztelan halicki i starosta barski, Jan Ossowski, kasztelan połaniecki i starosta robczycki, Wojciech Padniewski, kasztelan oświęcimski
i starosta dybowski, Wojciech Radzimiński, kasztelan zakroczymski,
Franciszek Krasiński, kasztelan ciechanowski, Jan Zamoyski, kanclerz
i hetman koronny, starosta bełski, malborski, dorpacki, knyszyński,
międzyrzecki, jaworowski i grodecki, Lew Sapieha, kanclerz litewski,
starosta słonimski, Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski,
łęczycki, podkanclerzy koronny, Gabriel Woyna, podkanclerzy litewski, starosta merecki, Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, starosta lubelski, Dymitr Chalecki, podskarbi litewski, Prokop Sieniawski,
marszałek nadworny koronny, starosta ratneński, Piotr Tylicki, prepozyt gnieźnieński, scholastyk łęczycki, kanonik krakowski i warmiński,
sekretarz wielki i referendarz koronny, Jan Tomasz Drohojowski, referendarz koronny i starosta przemyski, Jan Gałczyński, kantor gnieźnieński, prepozyt kruszwicki, kanonik krakowski, Szymon Rudnicki,
kanclerz gnieźnieński, archidiakon uniejowski, kanonik krakowski,
Wawrzyniec Gembicki, kanonik krakowski, Maciej Pstrokoński, kanonik krakowski, sekretarze królewscy oraz inni sekretarze, dworzanie
i posłowie2.
jęz. łac.
1
2

Zmarł 27 XI 1584 (U IV/2, nr 528)
Wdowiszewski, s. 48; Wajs, s. 85; Trelińska, nr 605.

118
k. 105–106v.
Kraków, na sejmie, 16 marca
Król stwierdza, że przedłożono mu dokument pergaminowy z pieczęcią i podpisem zmarłego cesarza Ferdynanda, króla Niemiec, Węgier,
Czech, Dalmacji, Kroacji i Slawonii1, w którym cesarz nobilituje Tomasza Rotermunda2. Król — na prośbę Jana i Stanisława Rotermundów,
braci rodzonych, bratanków Tomasza, i za wstawiennictwem Bernarda
Maciejowskiego, biskupa łuckiego, Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, wojewody krakowskiego, starosty nowokorczyńskiego i kazimierskiego,
oraz Stanisława Mińskiego, wojewody łęczyckiego i starosty liwskie-
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go — potwierdza szlachectwo Rotermundów oraz herb nadany im
przez cesarza: na tarczy dwudzielnej w skos w górnym pasie czerwonym kotwica srebrna w skos, w dolnym błękitnym karp złoty w skos,
klejnot: między dwoma skrzydłami orlimi czarnymi karp złoty w słup3.
jęz. łac.
Cesarz Ferdynand zmarł 25 VII 1564 (Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej,
red. M. Serwański, J. Dobosz, Poznań 1998, s. 79).
2
Dokument Ferdynanda I nosił datę 5 XI 1560 (Z. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu,
s. 26; Trelińska, nr 606).
3
Wdowiszewski, s. 26; Wajs, s. 102; Trelińska, nr 606; Szymański, s. 255. 12 I 1591 król nobilitował
Jerzego Rotermunda z księstwa kurońskiego i nadał mu herb Odrowąs, różniący się znacznie od
opisanego powyżej (Wdowiszewski, s. 44; Wajs, s. 102; Trelińska, nr 539; Szymański, s. 197).
1

119
k. 107–110
Kraków, na sejmie, 16 marca
Król nobilituje Wojciecha Bugnerowicza, syna Pawła Bugnera, mieszczanina tarnowskiego, i jego żony Anny, który od młodych lat służył
zmarłemu Andrzejowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi lubelskiemu i staroście sandomierskiemu1, pod Gdańskiem, Tczewem, w bitwie
nad Jeziorem Lubieszewskim, w wojnach moskiewskich króla Stefana,
zwłaszcza pod Wielkimi Łukami i Pskowem, pod Toropcem2 pod dowództwem Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody brzeskiego, pod Pleszowem pod dowództwem Andrzeja Firleja, kasztelana lubelskiego,
i nadaje mu herb: w polu złotym łeb żubra od góry przebity mieczem
srebrnym w skos, hełm otwarty z koroną, labrami czarnymi z podbiciem srebrnym, klejnot: zbrojne ramię z szablą, zgięte, srebrne2.
jęz. łac.
Zmarł w 1585 r. (U IV/4, nr 62).
Miasto w Rosji.
3
Wdowiszewski, s. 48; Wajs, s. 27; Trelińska, nr 595; Szymański, nr 595. Herb to odmiana Pomiana.
1
2

120
k. 110–111
Kraków, na sejmie, 17 marca
Król stwierdza, że przedłożono mu dokument Jerzego Radziwiłła, kardynała, namiestnika Inflant1, obecnego biskupa krakowskiego, w którym przysądza Detlewowi a Pahl własność dziedziczną dóbr Astrow,
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która była sporna. Król, na prośbę Detlewa a Pahl, ze względu na jego
zasługi w wojnach moskiewskich potwierdza tę decyzję pod warunkiem służby wojskowej.
jęz. łac.
1

Był namiestnikiem Inflant 1582–1584 (U IX, nr 9).

121
k. 111–112v.
Kraków, na sejmie, 17 marca
Król, na prośbę Jana Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego i innych senatorów, nobilituje mieszczanina lwowskiego Kaspra Gulińskiego,
z rodziców plebejów, bardzo zasłużonego dla miasta Lwowa zwłaszcza
w jego obronie, oraz jego żonę Dorotę i nadaje mu herb Bończa1.
jęz. łac.
1

Wdowiszewski, s. 48; Wajs, s. 50–51; Trelińska, nr 599 i 600.

122
k. 112v.–113v.
Kraków, na sejmie, 18 marca
Ponieważ królowa Anna, ciotka króla, pozwoliła Stanisławowi Lince
na cesję części wsi Berglonka w starostwie augustowskim1 (następuje
szczegółowy opis łanów wraz z ich położeniem) na rzecz Pawła Grobka i Anny Niedźwiedzkiej, małżonków, którzy otrzymali dożywocie,
król aprobuje i potwierdza tę decyzję.
jęz. łac.
1

W woj. podlaskim, pow. brańskim.

123
k. 113v.–114v.
Kraków, na sejmie, 18 marca
Król legitymuje Wacława i Katarzynę, nieślubne dzieci zmarłego Stanisława Łubnickiego, kasztelana wieluńskiego1, i jego konkubiny Elżbiety
i nadaje im prawa przysługujące mieszczanom.
jęz. łac.
1

Zmarł po 10 V 1588 (U II/2, nr 1597).

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

66

Regest nr 124–126

124
k. 114v.–115
Kraków, na sejmie, 19 marca
Król legitymuje Marcjana, Helenę, Eufrozję i Annę, nieślubne dzieci
Macieja Łubnickiego i Barbary ze wsi Polków w powiecie łęczyckim,
i daje im prawa przysługujące mieszczanom.
jęz. łac.
125
k. 115v.
Kraków, na sejmie, 19 marca
Król — ponieważ według Jerzego Mniszcha, wojewody sandomierskiego, starosty lwowskiego i samborskiego, we wsi Besko w starostwie
sanockim mieszkają tak katolicy, jak i prawosławni, nie ma Kościoła
katolickiego, a jedynie prawosławny, i ponieważ wylewy rzeki Wisłok
utrudniają katolikom dostęp do sakramentów, a Mniszech własnym
kosztem zbudował we wsi kościół katolicki i wyznaczył uposażenie
plebana (następuje szczegółowy opis uposażenia i wymienienie z imienia przynależnych kmieci) — pozwala erygować ten kościół jako parafialny1.
jęz. łac.
B. Gajewski, Besko wieś nad Wisłokiem, Rzeszów 1996, s. 149–152 — na podstawie odpisu zachowanego w archiwum parafialnym podał błędną datę 19 III 1594 i zamieścił jego polskie tłumaczenie; biskup Wawrzyniec Gorlicki erygował parafię 20 I 1596 (G. Klebowicz, Organizacja parafialna
diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVI wieku, Lublin 2013, s. 197).

1

126
k. 116v.–117
Kraków, 20 marca
Król — na prośbę Anny, księżnej Kurlandii, wdowy po Gotardzie Kettlerze, księciu Kurlandii i Samogicji1 — pozwala jej cedować zamek
Dalens w Inflantach, który posiadała z hojności króla Stefana, na rzecz
jej syna, księcia Fryderyka, księcia Kurlandii i Semigalii.
jęz. łac.
Gotard Kettler zmarł 17 V 1587 (PSB VIII, s. 383 — S. Herbst), był żonaty z Anną, córką Albrechta VI, księcia Meklemburgii.

1
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127
k. 117–117v.
Kraków, 20 marca
Król pozwala Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, wojewodzie
sandomierskiemu, staroście lwowskiemu i samborskiemu, na przejęcie wójtostw w miastach Lwów, Szczerzec i Gliniany i we wszystkich
wsiach starostwa lwowskiego z rąk obecnych posesorów.
jęz. łac.
128
k. 118–118v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król — za wstawiennictwem Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, starosty bełskiego, knyszyńskiego, malborskiego, międzyrzeckiego — daje Janowi Ciarnowskiemu, zasłużonemu wojskowo dla poprzedników króla i dla niego samego, mojzę Prakiel, czyli Wenwer, w powiecie
dorpackim, na której miał dożywocie wspólne in solidum z żoną Ewą
Osmólską pod takimi warunkami, jakie obowiązują szlachtę w Inflantach.
jęz. łac.
129
k. 118v.–119v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król pozwala Marcinowi de Berzewiczemu, staroście starogardzkiemu
i osieckiemu, zasłużonemu dla króla Stefana i Rzeczypospolitej, oraz
jego żonie Katarzynie Wojanowskiej przejąć sołectwa, kuźnice, młyny
w tych starostwach z rąk obecnych posesorów. Po ich śmierci będą one
podlegały wykupowi.
jęz. łac.
130
k. 119v.–120
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król pozwala Stanisławowi Gojskiemu i jego żonie Annie na cesję
dwóch haków ziemi, zwanych Wodyka i Powary, we wsi Jawor w Inflantach na rzecz Mikołaja Chrzanowskiego, rotmistrza, i jego żony Zofii, którzy otrzymują dożywocie wspólne in solidum.
jęz. łac.
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131
k. 120v.–121
[Kraków, 20 marca]
Król daje Wacławowi Sułkowskiemu i jego żonie Małgorzacie Tysance
Bykowskiej dożywocie wspólne in solidum na wsi Salnicza1 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. latyczowskim.

132
k. 121–122v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król — na podstawie aktu rewizorskiego Mikołaja Żółkiewskiego,
podkomorzego lwowskiego, Jana Herburta z Fulsztyna, chorążego
lwowskiego i Kaspra Wasiczyńskiego, wojskiego lwowskiego, wyznaczonych przez sejm warszawski 1591 na wniosek sejmiku wiszneńskiego i wysłanych do wsi Lisienicze blisko miasta Lwowa, dziedzicznej Jana Dydyńskiego, stolnika sanockiego, by w obecności
posłów województwa ruskiego na sejm to jest Jakuba Leśniowskiego, podczaszego lwowskiego i Jana Swoszowskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, ustanowili w tej wsi, leżącej przy drodze z Glinian do Lwowa, która wymaga naprawy, cło mostowe — ustanawia
cło mostowe w wysokości 15 groszy od 100 wołów i 0,5 grosza od
10 owiec.
jęz. łac.
133
k. 122v–123
Kraków, 20 marca
Król stwierdza, że Stanisław Bielicki, syn Jana Bielickiego z Bielewa w województwie kaliskim1, zeznał przed aktami kancelarii, iż
kwotę 100 złotych, którą jest winien Wawrzyńcowi Lubomskiemu,
zobowiązuje się zapłacić do 24 VIII (pro die et festo S. Bartholomei
Apostoli) i zabezpiecza to na wszystkich swych dobrach pod wadium 100 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
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urzędem grodzkim kaliskim lub przed sądem nadwornym. Król
przyjmuje to zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
1

Chodzi o Bielczewo w powiecie konińskim.

134
k. 123v.–124v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król, na prośbę Anny Sieniawskiej, wdowy po Spytku Jordanie z Zakliczyna, kasztelanie krakowskim1, pozwala jej lokować nowe miasto na
gruntach wsi Mikulczyce nad rzeką Seret2 na prawie magdeburskim.
Daje wolniznę od podatków na dziesięć lat. Wyłącza spod jurysdykcji
wojewody, kasztelana, starosty, sędziego i innych urzędników. Ustanawia wójtostwo, targi roczne na: Zielone Świątki(festo Pentecostes),
29 IX (S. Michaeli) i czwartą niedzielę Wielkiego Postu (Dominica
quadragesimale Laetare), targ tygodniowy we wtorek.
jęz. łac.
1
2

Zmarł 30 III 1568 (U IV/2, nr 155).
Woj. ruskie, z. halicka, pow. kołomyjski; Szczygieł, s. 290.

135
k. 124v.–126
[Kraków, na sejmie, 20 marca]
Król, na prośbę Andrzeja Sienieńskiego, dziedzica Gołogór1, pozwala mu lokować miasto Suchodół na gruncie wsi Hrosiatyń w powiecie
halickim na surowym korzeniu na prawie magdeburskim. Wyłącza je
spod jurysdykcji wojewody, kasztelana, starosty, burgrabiego, podkomorzego, sędziego, podsędka, ustanawia wójtostwo. Ustanawia dwa
jarmarki /…/ i targ tygodniowy w sobotę. Mieszkańcy otrzymują 15 lat
wolnizny.
jęz. łac.
1

W woj. ruskim, z. i pow. halickim; Szczygieł, s. 296.
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136
k. 126–127v.
Kraków, 17 marca
Król stwierdza, że przedstawiono mu autentyczny dokument byłego
namiestnika Inflant, kardynała Radziwiłła, dotyczący obciążenia hipoteki pewnych dóbr w Inflantach z powodu konieczności zapłaty
żołnierzom w Parnawie, w ramach czego Janowi Beringowi, dowódcy wojskowemu, który wyróżnił się w walce i zdobywaniu umocnień,
zapisano na dworze Koltem kwotę 7000 złotych. Po wojnach moskiewskich Bering przekazał prawo do tej kwoty swym synom Janowi
i Fryderykowi. Król, ze względu na zasługi ich ojca, nadaje braciom
Beringom dwór Koltem prawem lennym.
jęz. łac.
137
k. 127v.
[Kraków, 17 marca]
Król stwierdza, że Kasper Partyn i Stanisław Bielicki zeznali przed aktami kancelarii, iż kwitują się wzajemnie ze wszelkich spraw i postępowań sądowych, które prowadzili przed sądami w Królestwie, i zawierają ugodę. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jaka wyżej.
jęz. łac.
138
k. 128–130
[Kraków, 17 marca]
Król, na prośbę senatu i izby poselskiej, daje indygenat Jerzemu Tribelowi z Jarisza, nobilitowanemu w księstwie śląskim, służącemu na
Węgrzech Rudolfowi II, cesarzowi, królowi Węgier, Czech, oraz jego
bratankom Kasprowi i Walentemu Tribelom z Jarisza. Ich herb: na
tarczy dwudzielnej w pas, w górnym pasie czerwonym połulew złoty, w dolnym błękitnym dwie gwiazdy złote. Hełm z koroną i labrami
czerwonymi z błękitnym podbiciem, klejnot: księżyc złoty1.
jęz. łac.
Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu, s. 25; Wajs, s. 120; Trelińska, nr 609; Szymański,
s. 298.

1
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139
k. 130–133
Kraków, na sejmie, 10 marca
Król pozwala Janowi Bełżeckiemu, swemu dworzaninowi, lokować
miasto Magierów w województwie bełskim, potwierdzając dokument
Jana Bełżeckiego, wystawiony w Lipniku Ruda Magierowa 20 I 1591,
w którym lokuje on na surowym korzeniu na prawie magdeburskim
miasto, które może być zasiedlone wyłącznie przez katolików. Do prawa miejskiego mogą być dopuszczeni prawosławni i Ormianie, ale nie
mogą być burmistrzami. Ustanawia urzędy burmistrza, rajców, wójta
i ławników. Rajcy mają wybierać wójta i ławników. Burmistrz ma być
wybierany 6 I (ad festum Ephiphaniae Domini). Miasto może wybudować ratusz i łaźnię miejską. Mieszczanie otrzymują prawo propinacji
piwa i wina. Na budowę domów wyznacza /…/ łanów frankońskich.
Daje prawo wyrębu w lasach. Na targi tygodniowe otrzymają osobny
przywilej. Mieszczanie nie mogą przekazywać ani sprzedawać domów
Żydom. Otrzymują wolniznę na /…/ lat. Po jej upływie mają płacić
czynsz roczny na św. Marcina. Król aprobuje ten dokument. Osobnym
dokumentem wyznaczy jarmarki i targ tygodniowy1.
jęz. łac.
1

Szczygieł, s. 303; Magierów w woj. i pow. bełskim.

140
k. 133v.–135
Kraków, na sejmie, 15 marca
Król stwierdza, że w imieniu Tomasza Stana, syna zmarłego Hieronima Stana, przedstawiono mu dokument nobilitacji Hieronima Stana,
wystawiony w Krakowie na sejmie 28 II (sabbato ante Dominicam
quadragesimalem Reminiscere) 15451, w którym król, na prośbę braci rodzonych Stanisława i Macieja Balów, nobilituje Hieronima Stana,
mieszczanina krośnieńskiego, którego Balowie przyjmują do rodziny
i herbu Gozdawa. Kara za negowanie jego szlachectwa ma wynosić
50 grzywien. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego2.
jęz. łac.
1
2

MRPS IV, nr 21855.
Wdowiszewski, s. 15; Wajs, s. 112; Trelińska, nr 192.
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141
k. 135v.–136
Kraków, 2 marca
Król mianuje Krzysztofa Głoskowskiego, swego dworzanina, zasłużonego dla króla Stefana i dla niego samego w służbie na dworze, w poselstwie do Holandii i Zelandii, potem jako starszy nad pacholętami
(praefectus puerorum)1, na urząd podczaszego czerskiego, wakujący po
śmierci Jana Karczewskiego.
jęz. łac.
Był sekretarzem Stefana Batorego od 6 IV 1585, a od dnia koronacji Zygmunta III starszym nad
pacholętami (Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 r., wyd. K. Chłapowski, Warszawa 2004, s. 73).

1

142
k. 136–136v.
Kraków, 3 marca
Król mianuje Andrzeja Dąmbskiego, pisarza grodzkiego brzeskiego,
na urząd podstolego brzeskiego, z którego ustępuje Jakub Tolibowski.
jęz. łac.
143
k. 136v.–137v.
Kraków, na sejmie, 5 marca
Król pozwala Krzysztofowi Dzierżkowi, chorążemu trockiemu, swemu
dworzaninowi, lokować na gruncie wsi Monasterzany, czyli Jabłonka1, jego tenuty, nową wieś nad rzeką Krzyczka, której wójtem ma być
Paweł Bojko, a która ma się nazywać Krzyczka. Bojko otrzymuje dwa
łany i cztery denary od każdej sprawy sądowej, kmiecie nowo osadzeni — 12 lat wolnizny.
jęz. łac.
1

Woj. ruskie, z. i pow. halicki.

144
k. 137v.–138v.
Kraków, 5 marca
Król zachowuje Adama Brodackiego, zasłużonego w wojnach moskiewskich dla obecnego króla, w zamku Lucyn, oraz jego żonę /…/
w dożywotnim in solidum posiadaniu opustoszałego pola nad jeziorem Poborg w powiecie lucyńskim, opustoszałego gruntu zwanego Jo-
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dzowy i wszystkiego, co mieści się w granicach wymierzonych niegdyś
przez Wawrzyńca Skarbka, starostę lucyńskiego1. Brodeccy będą podlegali takim obowiązkom jak szlachta inflancka.
jęz. łac.
1

Starosta lucyński od 12 III 1589 (U IX, nr 2045); w prezydenturze wendeńskiej.

145
k. 138v.–139v.
Kraków, 5 marca
Król zachowuje Wojciecha Dziwlewskiego, żołnierza zasłużonego na
zamku w Lucynie, w dożywotnim posiadaniu pola opustoszałego nad
jeziorem Iszthalt, które niegdyś trzymał Niemiec Phytian, szlachcic
lucyński, zmarły bezpotomnie, i gruntu opustoszałego w powiecie lucyńskim, który niegdyś posiadał kmieć, a które 21 V 1591 w Lucynie
wyznaczył Dziwlewskiemu Adam Chotkowski, podstarości lucyński,
na polecenie Wawrzyńca Skarbka, starosty lucyńskiego. Dziwlewski
ma wypełniać takie obowiązki, jakie obowiązują szlachtę inflancką.
jęz. jęz. łac. pol.
146
k. 139v.–141v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król nobilituje Piotra Łabęckiego Zygmuntowicza, urodzonego ojca
Zygmunta Łabęckiego herbu Jastrzębiec z województwa sieradzkiego, który — utraciwszy majątek — osiadł w mieście Burzenin1 i zajął
się propinacją piwa. Zaprzeczanie jego szlachectwu będzie karane
5000 złotych węgierskich2.
jęz. łac.
1
2

W woj. i pow. sieradzkim.
Wdowiszewski, s. 48–49; Wajs, s. 76; Trelińska, nr 604.

147
k. 141v.–143v.
Kraków, 20 marca
Król stwierdza, że Jan Baltazar Lutomierski, syn zmarłego Baltazara
Lutomierskiego, starosty sieradzkiego i leżajskiego1, zeznał przed akta-
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mi kancelarii, iż aprobuje zapis uczyniony w grodzie sieradzkim przez
Mikołaja i Stanisława Lutomierskich, swych braci, na rzecz Tobiasza
Arciszewskiego pod zastaw miasta Lutomiersko i wsi Czołczyn oraz
przenosi kwotę 3180 złotych i przyłącza ją do kwoty 1320 złotych zapisanej przez jego ojca Adamowi Rembieskiemu, cześnikowi sieradzkiemu, a przez niego przeniesionej na rzecz Arciszewskiego. Nadto
kwotę 500 złotych, którą zmarły starosta sieradzki zapisał kapitule krakowskiej, a którą pełnomocnik kapituły Krzysztof Karśnicki przeniósł
na Arciszewskiego. Łączną kwotę 5000 złotych zobowiązuje się zwrócić 6 I 1596 lub, w razie trudności, w ciągu trzech lat od tej daty. Jeśli
nie, dobra przekaże Arciszewskiemu i da mu intromisję pod wadium
5000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem
lub urzędem grodzkim sieradzkim. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Zmarł w 1587 r. (U II/2, nr 1257). Wymienione dobra leżały w powiecie szadkowskim.

148
k. 143v.–144
Kraków, na sejmie, 9 marca
Król zachowuje Macieja Stusińskiego, który za zgodą rewizorów wyznaczonych przez króla Stefana oraz zmarłego Stanisława Pękosławskiego,
komisarza w Inflantach1, otrzymał pewne haki ziemi w powiecie lucyńskim, oraz jego żonę Jadwigę Kosicką w dożywotnim ich posiadaniu. Stusińscy będą podlegali takim obowiązkom jak cała szlachta inflancka.
jęz. łac.
1

Był komisarzem generalnym w Inflantach w latach 1582–1588 (U IX, nr 20).

149
k. 144v.–145v.
Kraków, na sejmie, 20 marca
Król stwierdza, że ponieważ Wojciech Siemienicki potrzebuje potwierdzenia swej genealogii, Stanisław i Maciej Siemieniccy z powiatu
łęczyckiego jako świadkowie zeznali przed aktami kancelarii, iż Woj-
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ciech Siemienicki jest ich bratankiem, synem ich brata rodzonego Jana
i Jadwigi Mokowskiej z ziemi dobrzyńskiej. Dziadkami Wojciecha Siemienickiego byli: Kasper Siemienicki z Siemienic w powiecie łęczyckim
i Barbara Podoska, siostra rodzona zmarłego Jana Podoskiego, sędziego
ziemskiego ciechanowskiego. Ich dziećmi byli: Jan, Stanisław i Maciej.
Siemieniccy pieczętują się herbem Przyjaciel (następuje jego opis). Florian, dworzanin królewski, i Krzysztof Podoscy, bracia rodzeni, synowie zmarłego Jana Podoskiego, sędziego ziemskiego ciechanowskiego,
zeznali, iż Barbara Podoska, babka Wojciecha Siemienickiego, była siostrą rodzoną ich ojca. Pieczętują się oni herbem Junosza (następuje opis
herbu). Andrzej i Stanisław Mokowscy z ziemi dobrzyńskiej zeznali, że
wspomniana Jadwiga Mokowska była ich siostrą rodzoną. Pieczętują się
oni herbem Trzaska (następuje opis tego herbu). Jadwiga była urodzona
z Anny Wołuckiej, córki zmarłego Marcina Wołuckiego, herbu Jastrzębiec, terrigeny ziemi dobrzyńskiej. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego jak wyżej.
jęz. łac.
150
k. 145v.–148
Kraków, 20 marca
Król potwierdza dożywocie Jana Rakowskiego na starostwie wiskim
udzielone mu przez królową Annę, ciotkę króla, pod warunkiem płacenia 900 złotych oraz kwoty 200 złotych jurgieltu Sebastianowi Roguskiemu, doktorowi i kanonikowi warszawskiemu (połowa na Nowy
Rok, druga połowa na św. Jana) z potrąceniem tego, co mają dostawać
Latowski, wojski wiski, i dwaj woźnice. Mieszczanie wiscy pogorzali
otrzymują wolniznę. Rakowski ma dbać o budynki folwarku, stawy,
rowy do młynów. Następują warunki szczegółowe. Warszawa 9 II 1595.
jęz. jęz. łac. pol.
151
k. 148v.–149v.
Kraków, 21 marca
Król stwierdza, że Jan Ligęza z Bobrku, dworzanin królowej, ciotki króla, zeznał przed aktami kancelarii, iż dziś w Krakowie zawarł
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kontrakt i intercyzę z Mikołajem Spytkiem Ligęzą z Bobrku, kasztelanem czechowskim i starostą żydaczowskim1, swym bratem rodzonym, który opieczętował i podpisał. Zabezpiecza go na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium
5000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem
lub urzędem przemyskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
Bobrek — zamek w woj. krakowskim, pow. śląskim; Żydaczów — woj. ruskie, z. lwowska, pow.
żydaczowski.

152
k. 149v.–150
Kraków, 21 marca
Król stwierdza, że Janusz książę Ostrogski, kasztelan krakowski, starosta białocerkiewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż ustanawia Stanisława Przeworskiego pełnomocnikiem w sprawach i procesach w Polsce i na Wołyniu o podatki za rok 1593 z województw kijowskiego
i wołyńskiego, które — z pozwu instygatora i na skutek odesłania sądu
trybunalskiego — zostały przeniesione do sądu nadwornego. Król
przyjmuje relację i poleca wpisać ją do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
153
k. 150–151
Kraków, 21 marca
Król stwierdza, że Mikołaj Stradomski z Wrocimowej1 zeznał przed aktami kancelarii, iż upoważnia Grzegorza Wendta, swego szwagra, do
występowania w sprawie o posag jego żony, jedynej córki zmarłego Jana
Wendta, jako spadku po śmierci Elżbiety Ukiermanówny, prababki jego
żony, a żony zmarłego Jana Ukiermana. Posag był zapisany na dobrach
Jana Ukiermana, dziadka jego żony, które wyrokiem sądu nadwornego
zmarłego Barnima Starszego, księcia Szczecina i Pomorza2, zostały przysądzone zmarłemu Pawłowi Wendtowi i jego żonie, zmarłej Gertrudzie
Ukiermanównie, córce wspomnianej Elżbiety, przez Ottona i zmarłego Krystiana, braci Ukiermanów. Po śmierci Pawła Wendta i jego żony
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Gertrudy jego zobowiązanie przeszło na ich dzieci. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
W woj. krakowskim, pow. sądeckim.
Chodzi o Barnima IX, księcia Szczecina w latach 1531–1569, zmarłego w 1573 r. (Dworzaczek,
Genealogia, tabl. 19).
1
2

154
k. 151–152
Kraków, 21 marca
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt skwierniensis i kanonik ołomuniecki, zeznał przed aktami kancelarii, iż odwołuje swe poprzednie
pełnomocnictwa, a równocześnie ustanawia Jana Gradta swym pełnomocnikiem w sprawie spadku po zmarłym Janie Sielmickim zwanym
Waiss. Król przyjmuje relację i poleca wpisać ją do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego itd.
jęz. łac.
155
k. 152–152v.
Kraków, 22 marca
Król stwierdza, że Stanisław Trzebicki zeznał przed aktami kancelarii,
iż w 1594 r. wspólnie z Łukaszem Czerkasem wniósł w urzędzie grodzkim kijowskim protest przeciw księciu Januszowi Zbaraskiemu, wojewodzie bracławskiemu, staroście krzemienieckiemu, o zabicie Mikołaja Trzeszki i zabranie jego rzeczy. Stanisław Trzebicki w imieniu swoim
i potomków Marcina Trzebickiego, swego brata i Anny Trzebickiej,
wnuczki Trzeszki, urodzonej z Trzeszkówny, kasuje sprawę i kwituje
wojewodę bracławskiego. Król przyjmuje relację i poleca wpisać ją do
akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego itd.
jęz. łac.
156
k. 152v.–154
Kraków, 22 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został dokument Trybunału Koronnego w Piotrkowie z 19 II (sabbatum post Dominicam
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Invocavit quadragesimalem) 1595. Jan Rudnicki, chorąży sieradzki,
dziedzic części Piotrowa, urodzony z Anny Wolskiej, oskarżyciel, na
podstawie konstytucji sejmu koronacyjnego o kadukach1 pozwał Mikołaja Świerczyńskiego pozwał do Trybunału Koronnego Piotrkowskiego o uporczywe uchylanie się od kary. Chodzi o dobra po zmarłym
Jakubie z Piotrowa, jego słudze i poddanym, które przypadły królowi,
a Świerczyński je sobie przywłaszczył wbrew prawu. Król aprobuje decyzję i poleca wpisać ją do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

VC, t. II, vol. 2, s. 64.

157
k. 154–154v.
Kraków, 22 marca
Król, ze względu na zasługi Stanisława Garwaskiego, starosty gostynińskiego, dworzanina królewskiego, wyznacza mu jurgielt 700 złotych ze starostwa słuchowskiego1 płatny na św. Jakuba (25 VII). Podaje to do wiadomości Jana Firleja, podskarbiego koronnego, starosty
lubelskiego i Stanisława Latalskiego, starosty słuchowskiego. Gdańsk
30 sierpnia 1593. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Chodzi o Człuchów w woj. pomorskim, pow. człuchowskim.

158
k. 154v.–155v.
Kraków, 24 marca
Król pozwala Mikołajowi Rogozińskiemu na cesję wójtostwa żarnowieckiego1 na rzecz Marcina Rogozińskiego, swego syna, który otrzymuje dożywocie na wójtostwie i na wsi Małe Łany należącej do wójtostwa. Po jego śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

Żarnowiec w woj. krakowskim, pow. ksiąskim.
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159
k. 155v.–156v.
Kraków, 24 marca
Król pozwala Mikołajowi Rogozińskiemu na cesję wsi Dup i wójtostwa
w tej wsi w województwie sieradzkim1 na rzecz Jana Rogozińskiego,
syna, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
Po jego śmierci wieś i wójtostwo będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W pow. sieradzkim.

160
k. 156v.
Kraków, 13 marca1
Król stwierdza, że Tomasz Żołądź złożył na ręce Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego, przysięgę na wierność królowi. Relacja Jana Tarnowskiego
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego itd.
jęz. łac.
1

Data zapisana: feria quarta post Dominicam Quadragesimalem Iudica proxima.

161
k. 156v.–157v.
Kraków, 24 marca
Król stwierdza, że Wojciech Sieklucki, podkomorzy drohicki, przełożony komory celnej w Augustowie, przedłożył w aktach kancelarii do
aktykowania dokument, który wystawił w Krakowie 24 marca 1595 dla
mieszkańców miasta Mohylowa1, a w którym zawiadamia, iż uwalnia
kupców w Mohylowie od opłat w komorze celnej augustowskiej pod
warunkiem przedłożenia listu wystawionego przez radę miejską, opieczętowanego i podpisanego. Król poleca wpisać ten dokument do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Mohylów (Mohylew) w woj. witebskim, pow. orszańskim.
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162
k. 157v.–158
Kraków, 25 marca
Król, ze względu na zasługi wojskowe Piotra Karwata dl króla Stefana i dla niego samego, pozwala mu na cesję na rzecz syna Kaspra wsi
Nowa Lubowla w starostwie lubowelskim1, którą przejął od Iwana Króla. Kasper Karwat otrzymuje dożywocie i prawo warzenia piwa.
jęz. łac.
1

Chodzi o starostwo spiskie.

163
k. 158–159
Kraków, 28 marca
Król pozwala Bartłomiejowi Jasieńskiemu na przejęcie sołectwa we wsi
królewskiej Gumowa w starostwie bobrownickim1 oraz trzeciej miary
z młyna w Bobrownikach z rąk obecnych posesorów.
jęz. łac.
1

W z. i pow. dobrzyńskim.

164
k. 159–159v.
Kraków, 29 marca
Król daje Aleksandrowi Koniecpolskiemu, staroście wieluńskiemu
i żarnowieckiemu, na przejęcie sołectw, młynów, karczem w starostwie
żarnowieckim1. Koniecpolski trzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwa, młyny i karczmy będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
Wsie tworzące starostwo leżały w woj. krakowskim, pow. lelowskim oraz w woj. sandomierskim,
pow. wiślickim.

1

165
k. 159v.–160
Kraków, 29 marca
Król pozwala Maciejowi Żalińskiemu, kasztelanowi gdańskiemu, staroście tucholskiemu1, na przejęcie sołectw, młyn i karczem w tym starostwie, sołectw swe wsiach: Koślinka, Mędromierz Wielki, Mędromierz Mały, Zbysław, Czekczyn, Kiełpino, Stobno, Raciąż, Jeleniec,

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

81

Regest nr 166–167

Gostyczyn, Kosobuc, Brusdy, Zalesie, Czersk, Karsino, Litnowy, Ciechocin, Bladowo, Stawęcin, Ostrowite, Piastosin, Granowo, Siedlno,
młynów we wsiach: Kunek, Piła, Okiersk, Nowymłyn, Ruda, Natolnik i karczem Legmunt, Wojtal i innych wójtostw, młynów i karczem
w tym starostwie z rąk obecnych posesorów. Żaliński otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci wójtostwa, młyny i karczmy będą podlegały
wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. tucholskim.

166
k. 160v.–161
Kraków, 30 marca
Król stwierdza, że Jerzy Bornomissa de Kalno, brat rodzony i spadkobierca zmarłego Jana Bormomissy, zeznał przed aktami kancelarii, iż
na podstawie dekretu królewskiego otrzymał z rąk Piotra Nonharta,
starosty helmeckiego1 kwotę 1900 złotych. Kwota była z mandatu Jana
Bornomissy w 1590 r. przekazana Piotrowi Nonhartowi przez Melchiora Hewella i Henryka a Falkenberg z dochodów zamku Hermes2. Jerzy
Bornomissa kwituje Nonharta, Hewella i Falkenberga. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

W prezydenturze parnawskiej.
Hermes (Ermes) w prezydenturze parnawskiej.

167
k. 161–161v.
Kraków, 31 marca
Król pozwala Janowi Danielewiczowi, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostri), na cesję mojzy Slunkowa Bucznich Kongale Hawrylasowa w powiecie lucyńskim1 nad rzeką Kaduliza na rzecz Walentego
Wardeńskiego Mikołajowicza i jego żony Zofii Borkowskiej, którzy
otrzymują dożywocie z obowiązkami takimi jak szlachta w Inflantach.
jęz. łac.
1

W prezydenturze wendeńskiej.
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168
k. 161v.–162v.
Kraków, 31 marca
Król — ponieważ Jan Ciechniewski, starszy nad pacholętami (cubiculi
nostro praefectus), na podstawie konsensu królewskiego tenutę Kopanica1, przejętą po śmierci Jana Kuklinowskiego, cedował na rzecz Stanisława Złotkowskiego — daje Złotkowskiemu dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu na tej tenucie.
jęz. łac.
1

W województwie i powiecie poznańskim; zob. dok. nr 15.

169
k. 162v.–164
Kraków, na sejmie, /…/ marca
Król — na podstawie aktu rewizorów Mikołaja Żółkiewskiego, podkomorzego lwowskiego, Jan Herburta z Fulsztyna, chorążego lwowskiego i Kaspra Wasiczyńskiego, wojskiego lwowskiego, wysłanych do
obejrzenia przejazdu przez miejsca bagniste koło Doliny w powiecie
żydaczowskim — ustanawia cło mostowe w Dolinie przy drodze do
Halicza, która ma być przeznaczone na reperację tego mostu i — na
wniosek komisji wyznaczonej przez sejm to jest Prokopa Raczki, Marka Sobieskiego, Jakuba Potockiego, /…/ Swoszowskiego1 — wyznacza
opłaty: od dwóch koni ciągnących wóz — 0,5 grosza, od wozu ciągniętego przez woły 0,5, grosza, od konia lub wołu — 1 denar, od dziesięciu
baranów — i innych bydląt — 1 grosz.
jęz. łac.
1

To Jan Swoszowski, pisarz ziemski lwowski.

170
k. 164–164v.
Kraków, 31 marca1
Król stwierdza, że Andrzej Baranowski z Marcinkowa, chory
w Kra
kowie, za pośrednictwem Pawła Koszutskiego, sekretarza
królewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Elżbietę z Zakliczyna Jordanównę, kasztelanową zawichojską2 z kwoty
11000 złotych zapisanej w aktach grodzkich bieckich. Król przyj-
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muje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
Data zapisana: feria sexta post festa Solennia Paschae.
Błąd pisarza — powinno być wiślicka, ponieważ jedyna wchodząca w grę to Elżbieta Jordan, żona
Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana zawichojskiego 1566–1577, wiślickiego 1577–1603 (U IV/3,
nr 1333, 1213), starosty bieckiego 1561–1603 (U IV/2, nr 56). Ta ostatnia okoliczność tłumaczy
zapisy w aktach grodzkich bieckich i uprawdopodobnia trafność identyfikacji osoby.

1
2

171
k. 164v.–165v.
Kraków, 31 marca1
Król stwierdza, że Andrzej Baranowski z Marcinkowa, chory w Krakowie, za pośrednictwem Pawła Koszutskiego, sekretarza królewskiego,
zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Elżbietę z Zakliczyna Jordanównę, kasztelanową zawichojską z kwoty 3000 złotych, którą Jordanówna zapisała w grodzie bieckim Szreniawie, a Szreniawa tamże przeniósł ją na Andrzeja Baranowskiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Data zapisana jak w poprzednim dokumencie.

172
k. 165v.–166
[Kraków, 31 marca]
Król stwierdza, że Andrzej Baranowski z Marcinkowa, chory w Krakowie, za pośrednictwem Pawła Koszutskiego, sekretarza królewskiego,
zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Elżbietę z Zakliczyna Jordanównę, kasztelanową zawichojską, z intercyzy zawartej w Bieczu 6 VIII
(sabbato ipso die festi Transfigurationis Domini) 1594 wpisanej do akt
grodzkich sanockich. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 173–175

173
k. 166–167
[Kraków, 31 marca]
Król stwierdza, że Andrzej Baranowski z Marcinkowa, chory w Krakowie, za pośrednictwem Pawła Koszutskiego, sekretarza królewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż aprobuje intercyzę zawartą w Krakowie 30 III (feria quinta post festum Paschae proxime)
1595 z Elżbietą z Zakliczyna Jordanówną, kasztelanową zawichojską,
dotyczącą dóbr Olszyny i Ołpiny1, zabezpiecza ją na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 11 000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem grodzkim krakowskim. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. bieckim.

174
k. 167–167v.
Kraków, 1 kwietnia
Król stwierdza, że Jan Łącki z powiatu radomszczańskiego zeznał
przed aktami kancelarii, iż kwituje Macieja, Andrzeja i Jana Słostowskich, braci rodzonych, spadkobierców zmarłego Piotra Słostowskiego,
starosty medynickiego1, ze wszystkich spraw, które wniósł kiedyś do
sądu grodzkiego krakowskiego przeciw Piotrowi Słostowskiemu, a potem przeciw nim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zmarł w 1592 r. przed 26 X (PSB XXXIX, s. 45 — K. Stopka).

175
k. 168–168v.
Kraków, 3 kwietnia
Król — ponieważ Wojciech Sękowski, sekretarz królewski, na podstawie konsensu królewskiego cedował wsie królewskie Tarnawica Polna
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Regest nr 176–178

i Tarnawica Podleśna w województwie ruskim, powiecie halickim, obciążone zapisem starych sum, na rzecz braci rodzonych Iwana i Adama Bałabanów — daje Bałabanom dożywocie, na mocy którego upada
czwarta część zapisu na tych wsiach.
jęz. łac.
176
k. 168v.–169v.
Kraków, 3 kwietnia
Król pozwala Stanisławowi Bieganowskiemu, dworzaninowi królewskiemu, wójtowi obornickiemu1, na cesję tego wójtostwa z częściami
wsi do niego należącymi na rzecz Mikołaja Bieganowskiego, dworzanina-komornika (cubiculario nostro), swego brata rodzonego. Po jego
śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W Obornikach w woj. i pow. poznańskim.

177
k. 169v.
Kraków, 24 marca1
Król stwierdza, że Gabriel Bekiesz z Korniat złożył na ręce Jan Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego, przysięgę wierności królowi z tytułu indygenatu2.
jęz. łac.
1
2

Data zapisana: feria sexta ante festa solennia Paschae.
Otrzymał go w 1593 r. (Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu, s. 25).

178
k. 170–170v.
Kraków, 4 kwietnia
Król stwierdza, że Mikołaj Socha z ziemi wieluńskiej zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Jana Rusinowskiego z Wierzbiczan1, chorążego inowrocławskiego ze wszystkich spraw przeciw niemu o zabranie
podatku czterech groszy z ziemi wieluńskiej, powiatu ostrzeszowskiego, uchwalonego przez sejm koronny, wniesionych do sądu nadwornego a następnie przeniesionych do Trybunału Koronnego Piotrkow-
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Regest nr 179–180

skiego i do sądu grodzkiego wieluńskiego. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Wieś w woj. i pow. inowrocławskim.

179
k. 170v.–173v.
Kraków, 4 kwietnia
Król stwierdza, że Stanisław Miński, wojewoda łęczycki, starosta
liwski, zeznał przed aktami kancelarii, iż swe wsie dziedziczne Kobełka i Turów w powiecie warszawskim z dobrami zwanymi uroczyska i prawem patronatu kościoła parafialnego darowuje Mikołajowi Opackiemu, dworzaninowi królewskiemu, i daje mu do nich
intromisję przez woźnego ziemskiego lub generalnego oraz dwóch
szlachciców. Dobra są wolne od zapisu, zobowiązań oraz obciążeń
z tytułu posagu Urszuli Dembińskiej, żony Mińskiego. Pozwany stawi się przed jakimkolwiek sądem lub urzędem w Królestwie. Darowizna została wniesiona do akt grodzkich starostwa warszawskiego.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
180
k. 173v.–174v.
Kraków, 5 kwietnia
Król stwierdza, że Stanisław Miński, wojewoda łęczycki i starosta liwski oraz Mikołaj Opacki, dworzanin królewski, potwierdzają kontrakt
zawarty dziś w Krakowie, dotyczący dóbr Kobełka i Turowo, zabezpieczają go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, pod wadium 10 000 złotych. Pozwami stawią się
przed jakimkolwiek urzędem lub sądem w Królestwie. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 181–183

181
k. 174v.–175
Kraków, 5 kwietnia
Król daje Andrzejowi Concreorowi, rotmistrzowi piechoty szkockiej,
zasłużonemu dla króla Stefana i dla niego samego, i jego żonie Helenie Lilii półtora haka ziemi, które otrzymał od Małgorzaty Kadtlen,
wdowy po Tomaszu von Meken, za zgodą jej brata Krzysztofa Kadtlena. Ojciec Krzysztofa, Klaus Kladtlen, otrzymał je prawem lennym od
zmarłego Waltera Platemberga, mistrza krajowego inflanckiego1 28 X
(die sanctorum Simonis et Judae Apostolorum) 1515. Dożywocie obejmuje też jedną czwartą haka i pociąga obowiązki takie jakie ma cała
szlachta inflancka.
jęz. łac.
1
Był mistrzem krajowym w Inflantach w latach 1494–1535 (Chronologia Polska, red. B. Włodarski,
Warszawa 1957, s. 444).

182
k. 175–176
Kraków, 5 kwietnia
Król pozwala Piotrowi Świerszczkiemu z Romanowa, żołnierzowi,
przejąć miasto Kolobrotka w ziemi kamienieckiej województwa podolskiego, obciążone zapisem starych sum, z rąk obecnych posesorów,
których imiona król chce poznać. Świerszczki otrzymuje dożywocie,
z racji którego upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
183
k. 176–176v.
Kraków, 5 kwietnia
Król stwierdza, że królowa Anna, jego ciotka, pozwoliła Janowi Roli
cedować wójtostwo we wsi Polików koło Warszawy Jakubowi Szlichtingowi i Annie Rolance, jego żonie. Król aprobuje ten konsens, daje
im dożywocie. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
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Regest nr 184–186

184
k. 176v.–177v.
Kraków, 5 kwietnia
Król pozwala Janowi Krusińskiemu, dworzaninowi królewskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana i dla niego samego, na cesję dworu, czyli
mojzy Kempa, w powiecie felińskim1 na rzecz Szymona Chrzanowskiego i Emerencji Bartoszowskiej, małżonków, którzy otrzymują dożywocie z obowiązkami takimi jak cała szlachta inflancka.
jęz. łac.
1

W prezydenturze parnawskiej.

185
k. 177v.–178
Kraków, 6 kwietnia
Król daje Wojciechowi Herburtowi z Fulsztyna, zasłużonemu żołnierzowi, dożywocie na wsi królewskiej Prasciek w starostwie sanockim1
(z cesji Jerzego Mniszcha, wojewody sandomierskiego) i jego żonie
/…/ Bełżeckiej2 in solidum pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
W lustracji 1565 pod nazwą Prosziek (Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–
1564, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, t. II, Bydgoszcz 1963, s. 14).
2
Miała na imię Anna (Boniecki, t. VII, s. 263).
1

186
k. 178–179
Kraków, 6 kwietnia
Król — ponieważ wymarli potomkowie zmarłego Siemona Kmity,
który otrzymał od króla prawem lennym wieś zwaną Folstiles i grunt,
czyli służbę, w Czarnobylu zwany Paryss, leżące częściowo w powiecie
kijowskim, a częściowo w powiecie mozyrskim1, a które po śmierci Łazarza Kmity, ostatniego posesora tych dóbr, powróciły do dyspozycji
króla — daje je prawem lennym Łukaszowi Sapiesze, dworzaninowi
królewskiemu, zasłużonemu dla króla.
jęz. łac.
1

Czarnobyl w woj. kijowskim, pow. owruckim oraz w pow. mozyrskim, w woj. mińskim.
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Regest nr 187–188

187
k. 179–179v.
Kraków, 6 kwietnia
Król — ponieważ wymarło męskie potomstwo Siemona Kmity, który
otrzymał prawem lennym wsie Smolihowice, Antonowice i Zawojcze,
leżące w powiecie mozyrskim1, które po śmierci Łazarza Kmity, ostatniego ich posesora, powróciły do dyspozycji króla — daje je prawem
lennym Lwowi Sapiesze, kanclerzowi litewskiemu, staroście słonimskiemu, retowskiemu, błudnowskiemu2.
jęz. łac.
W woj. mińskim.
Słonim w woj. nowogródzkim, pow. słonimskim; Retów na Żmudzi w powiecie retowskim; Błudeń w woj. i pow. brzeskim litewskim.
1
2

188
k. 180–181v.
Kraków, 6 kwietnia
Król stwierdza, że Łukasz Stroicz, kanclerz zmarłego Piotra wojewody mołdawskiego1, Hieronim Mohyła, marszałek dworu tegoż wojewody, Teodor Barbowski i Betti Amorody, kapłani oraz Jenaki Sinno
przedłożyli testament Piotra, wojewody mołdawskiego z 1 VI 1590 „ex
Pocen” w języku ruskim, opatrzony jego podpisem i pieczęcią, w którym poleca on swemu synowi Stefanowi, by zwrócił się ku Polsce, daje
list polecający do króla Polski, kanclerza i podkanclerzego, powierza
go Jeremiemu Mohyle, metropolicie i spowiednikowi, oraz Teodorowi Barbowskiemu, poleca zwrócić się do senatorów Korony Polskiej,
by otoczyli pieczą i opieką jego syna. Poleca, jeśli będzie trzeba, zwrócić się do papieża. Wydaje rozporządzenia szczegółowe. Wyznacza Jerzego, dowódcę wojskowego, oraz żonę na opiekunów jego syna. Król
aprobuje dokument i poleca wpisać do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
Chodzi o Piotra V Kulawego, w latach 1574–1591 trzy razy hospodara mołdawskiego (Dworzaczek, Genealogia, tabl. 88). Tekst testamentu hospodara to przekład na łacinę.

1
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Regest nr 189–191

189
k. 182–182v.
Kraków, 7 kwietnia
Król daje Mikołajowi Pobiedzińskiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostri), i jego żonie Annie Wierzykowskiej dożywocie in solidum
na dwór Tarakwer mojza w powiecie lajskim1 z obowiązkami takimi,
jakie ma szlachta inflancka.
jęz. łac.
1

W prezydenturze dorpackiej.

190
k. 182v.–183v.
Kraków, 7 kwietnia
Król aprobuje cesję Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody brzeskiego, który na podstawie konsensu królewskiego1, cedował wójtostwo
w mieście Osiek i wieś Suchą Wolę w starostwie sandomierskim na
rzecz Jana Stanisławskiego oraz daje Stanisławskiemu i jego żonie Barbarze Linowskiej dożywocie in solidum. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

Leszczyński otrzymał konsens na cesję tego wójtostwa w czerwcu 1588 r. (Sumariusz IV, nr 124).

191
k. 183v.–184v.
Kraków, 7 kwietnia
Król daje Stanisławowi Stadnickiemu za jego zasługi dla Rzeczypospolitej w wojnach moskiewskich pensję roczną 1640 złotych z mennicy poznańskiej po śmierci Marcina Leśnowolskiego, kasztelana
podlaskiego1 oraz dodaje 360 złotych, czyli razem 2000 złotych. Podaje to do wiadomości Jana Firleja, podskarbiego koronnego, starosty
lubelskiego.
jęz. łac.
1

Zmarł 17 I 1593 (U VIII, nr 1185).
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Regest nr 192–194

192
k. 184v.–185v.
Kraków, 7 kwietnia
Król stwierdza, że Andrzej Mokronowski i Mikołaj Chwalczewski zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają intercyzę, którą zawarli
wczoraj, podpisali i opieczętowali, zabezpieczają ją na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium
70 złotych. Pozwani stawią się w jakimkolwiek sądzie lub urzędzie
Królestwa. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej i popis Tarnowskiego.
jęz. łac.
193
k. 185v.–186
Kraków, 8 kwietnia
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz i pisarz kancelarii królewskiej, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Macieja Leńka, prepozyta mstowskiego i konwent mstowski1 ze stacji zaległych od roku
1594. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Tarnowskiego, podkanclerzego jak wyżej.
jęz. łac.
1
Klasztor kanoników regularnych w Mstowie leżał w woj. sieradzkim, pow. radomszczańskim,
podczas gdy miasto Mstów w woj. krakowskim, pow. lelowskim.

194
k. 186–187
Kraków, 9 kwietnia
Król stwierdza, że Adam Bałaban, syn Eustachego Bałabana, zeznał
przed aktami kancelarii, iż dług wobec Wojciecha Sękowskiego, sekretarza królewskiego w wysokości 1100 złotych zwróci 21 XII (pro die
et festo S. Thomae Apostoli) pod wadium 1100 złotych. Pozwany stawi
się w pierwszym terminie przed sądem zadwornym. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 195–198

195
k. 187–187v.
Kraków, 13 kwietnia
Król daje Zofii Zamiechowskiej i Janowi Gulskiemu, wojskiemu trembowelskiemu, dożywocie wspólne na wsi Mszana w powiecie trembowelskim, którą wcześniej użytkował Jan Gulski, pod warunkiem kwarty.
jęz. łac.
196
k. 187v.–188
Kraków, 20 kwietnia
Król pozwala, że Maciejowi Słuszce, strzelcowi w łowiectwie niepołomickim, na cesję karczmy Pasikowskiej z jednym łanem, dwunastoma
dębami, ogrodem w Pomerium, który przypada karczmie, na rzecz
Augustyna Słuszki, swego młodszego syna, który otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci karczma będzie podlegała wykupowi.
jęz. łac.
197
k. 188–188v.
[Kraków, 20 kwietnia]
Król stwierdza, że Jerzy Kulik i Józef Koziełek, mieszczanie haliccy,
na wniosek Kaspra Kmelera, pisarza kancelarii królewskiej wezwani
do kancelarii królewskiej, w sprawie zajęcia dóbr zmarłego Hryczki
Karmasera, które król dał Kasprowi Kmellerowi, złożyli świadectwo
w sprawie wielkości tych dóbr. Król przyjmuje świadectwo i zarządza
uczynić to na co pozwala prawo.
jęz. łac.
198
k. 189–190
Kraków, /…/ kwietnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii zostały wniesione dokumenty
z pieczęciami i podpisami Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa
gnieźnieńskiego oraz dygnitarzy i urzędników województwa łęczyckiego, sporządzone w Łęczycy 3 października 1594 na rokach ziemskich
łęczyckich, zawierające prośbę, by król powstrzymywał się od nakładania podatków i od błędnego zwoływania sejmików z zastrzeżeniem,
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Regest nr 199–201

że podpisani nie winią za to kancelarii królewskiej. Podpisy: Stanisław
Karnkowski, arcybiskup, H(ieronim) Bużeński, kasztelan sieradzki,
Jan Stempkowski, kasztelan gostyniński, Maciej Ponętowski, Jan Domaniewski, stolnik łęczycki, Paweł Bełdowski, skarbnik łęczycki, Stanisław Drwalewski, podsędek łęczycki. Król poleca wpisać dokumenty
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego1.
jęz. jęz. łac. pol.
Gostynin leżał w woj. rawskim, a więc Stempkowski nie był urzędnikiem woj. łęczyckiego; Ponętowski był cześnikiem łęczyckim.

1

199
k. 190–191v.
Kraków, 6 maja
Król stwierdza, że Ewa Żarska w asyście swego męża Samuela Michałowicza, zeznali przed aktami kancelarii, iż cedują karczmę celną w starostwie ojcowskim Wojciechowi Krzuckiemu pod wadium 50 złotych.
Wezwani stawią się w pierwszym terminie jakimkolwiek sądem lub
urzędem w Królestwie. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
200
k. 192–192v.
Kraków, 8 maja
Król pozwala Katarzynie Olszańskiej na cesję sołectwa we wsi królewskiej Olszana w powiecie sądeckim na rzecz Wojciecha Olszańskiego,
jej syna, który otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwo będzie
podlegało wykupowi.
jęz. łac.
201
k. 192v.–193
Kraków, 10 maja
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz i pisarz kancelarii, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Łukasza Białobrzeskiego, tenutariusza wsi Jodłowa, z kwoty 51 złotych węgierskich, którą od niego
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otrzymał. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
202
k. 193–193v.
Kraków, 12 maja
Król legitymuje Jana, Piotra, Stanisława i Wojciecha, synów naturalnych Stanisława Gnińskiego z Łęków1 i jego konkubiny Ewy.
jęz. łac.
1

W woj. poznańskim, pow. kościańskim.

203
k. 193v.–194v.
Kraków, 12 maja
Król pozwala Marcinowi Tarnowskiemu, rotmistrzowi jazdy, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej przejąć wsie królewskie Rzeczyca,
Kierz, Bobrowiec i Łąk w województwie łęczyckim1, obciążone zapisem starych sum, z rąk spadkobierców zmarłego Andrzeja Drzewickiego. Tarnowski otrzymuje dożywocie, z racji którego upada czwarta
część zapisu.
jęz. łac.
1

W pow. brzezińskim.

204
k. 194v.–195
Kraków, 12 maja
Król pozwala Wojciechowi Tarnowskiemu, dworzaninowi królewskiemu, przejąć miasto Budziszewice i wsie Regny, Badzin, Rawica, Węgrzynowice, Zalesie i Miedzno w województwie rawskim1, które po
śmierci Andrzeja Drzewickiego powróciły do dyspozycji króla. Tarnowski otrzymuje dożywocie, z racji którego — zgodnie z prawem —
upada część zapisu na tych dobrach.
jęz. łac.
1

W pow. rawskim.
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205
k. 195v.
Kraków, 13 maja
Król stwierdza, że Henryk ab Ungern i Jan Wainkie z powiatu seswiejskiego1 w Inflantach w imieniu szlachty tego powiatu protestują przed aktami kancelarii koronnej przeciw Andrzejowi, staroście,
i Maciejowi Karczowskim, podstarościemu seswiejskim, z powodu
krzywd i niesprawiedliwości, które czynią w swych dobrach i wobec
swoich poddanych oraz w lasach. Z tego powodu skarżyli się przed
prezydentem wendeńskim i wnieśli pozew do sądu nadwornego.
Król przyjmuje protest i poleca wpisać go do akt kancelarii, Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
1

W prezydenturze wendeńskiej.

206
k. 196
Kraków, 13 maja
Król stwierdza, że Tomasz Mulin w imieniu swoim i kmieci, przynależnych do zamku Sesvegen, protestuje przeciw Andrzejowi, staroście,
i Maciejowi Karczowskim, podstarościemu seswiejskim, z powodu
krzywd i niesprawiedliwości czynionych przez nich poddanym, o zabieranie dóbr, o nakładanie czynszów i opłat wbrew postanowieniom
rewizorów w Inflantach. Z tych powodów protestowali przed prezydentem wendeńskim. Król przyjmuje protest i poleca wpisać go do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
207
k. 196–196v.
Kraków, 13 maja
Król daje Łukaszowi Śladowskiemu, dowódcy oddziału jazdy, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, dożywocie na dobrach królewskich
w powiecie wendeńskim zwanych Malopil.
jęz. łac.
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208
k. 197–197v.
Kraków, 11 maja
Król pozwala Jakubowi Szygowskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana
w wojnach moskiewskich, na cesję dworu, czyli mojzy Melwa, i czterech haków ziemi w Serokilie, na których siedzą dwaj zagrodnicy, połowy haka ziemi w Thelonne, na której są osadzeni dwaj podani i jest
zbudowany młyn, połowy haka opustoszałego w Wiągocz, na rzecz
Jakuba Szygowskiego, swego syna, który otrzymuje dożywocie z obowiązkami takimi jakie ma szlachta inflancka.
jęz. łac.
209
k. 197v.–198
Kraków, 17 maja
Król zachowuje Mikołaja Lanckorońskiego z Brzezia w dożywotnim
posiadaniu wsi królewskiej Bieła w starostwie kamienieckim1 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

Brzezie w woj. krakowskim, pow. sądeckim, Bieła w woj. podolskim.

210
k. 198–199v.
Kraków, 17 maja
Król — na prośbę burmistrza i rajców miasta królewskiego Kopanica
ze względu na spalenie przywilejów otrzymanych od jego poprzedników — odnawia przywileje miasta na prawo magdeburskie, wyłącza
je spod jurysdykcji wojewodów, kasztelanów, starostów, tenutariuszy,
podkomorzych, sędziów, podsędków, burgrabiów i innych dygnitarzy,
odnawia przywilej na wójtostwo, prawo mieszkańców do wyboru czterech mężów, z których tenutariusze wybiorą burmistrza i innych czterech, z spośród których tenutariusze wybiorą wójta, a on sześciu ławników, daje prawo powołania cechów i bractw, propinacji piwa, targ
mięsny zwany Wolnica, drugi poczynając od św. Bartłomieja (24 VIII)
do Carnisprivium (wtorek po siódmej niedzieli przed Wielkanocą),
pozwala rzeźnikom z miast i wsi sprzedawać mięso w sobotę z zastrzeżeniem tzw. Łopatki od każdego wołu dla starosty lub króla. Wyznacza
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targi roczne: poniedziałek po Bożym Ciele, poniedziałek po św. Mateuszu (po 21 IX) i tygodniowe we czwartki.
jęz. łac.
211
k. 199v.–200
Kraków, 17 maja
Król stwierdza, że Marcin Pellio, wójt kopanicki i Stanisław Czapla,
mieszczanin kopanicki, przysięgli, że miasto miało przywileje, które
spłonęły.
jęz. jęz. łac. pol.
212
k. 200–200v.
Kraków, 19 maja
Król stwierdza, że Marcin Mądrowiec, ławnik i pisarz miasta Lwowa,
zeznał przed aktami kancelarii, iż jako opiekun swego jeszcze niepełnoletniego brata stryjecznego Mikołaja, poręcza na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, że kamienicę
we Lwowie przy ulicy zwanej Halicka na rogu przy domu Szymona,
rajcy lwowskiego — którą kupił po śmierci Stanisława Mądrowca i Katarzyny Milnerowej, rodziców Mikołaja jako jego opiekun — po jego
dojściu do pełnoletniości przekaże mu uwolnioną od współwłaścicieli,
długów, poręczycieli, a także od roszczeń urzędu rajcowskiego bieckiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
213
k. 200v.–202
Kraków, 14 kwietnia
Król przedłuża Zygmuntowi Myszkowskiemu z Mirowa, staroście
piotrkowskiemu, i Piotrowi Francowi, sekretarzowi królewskiemu,
administrowanie żupami wielicką i bocheńską do 24 VI 1595. Mają
respektować daniny i pensje przyznane różnym instytucjom i osobom.
Następują warunki szczegółowe. Myszkowski otrzymuje pensję rocz-
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ną 3000 złotych, Piotrowi Francowi do dotychczasowej pensji rocznej
król dodaje 40 złotych.
jęz. łac.
214
k. 202–202v.
Kraków, 20 maja
Król daje Nikodemowi Kossakowskiemu, dworzaninowi królewskiemu, dożywotnio stacje ze wsi prepozytury mstowskiej1, które otrzymywał rocznie zmarły Paweł Jacimierski. Podaje to do wiadomości
kardynała Andrzeja Batorego, biskupa warmińskiego, administratora
prepozytury mstowskiej i przyszłych prepozytów.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 193, przyp. 1.

215
k. 203
Kraków, 21 maja
Król darowuje Annie, wdowie po Bartłomieju Węgrzeckim, i jej dzieciom Stanisławowi, Janowi, Jakubowi, Dorocie i Katarzynie, wszelkie
dobra ruchome i nieruchome po śmierci Bartłomieja przypadłe królowi jako kaduk1.
jęz. łac.
1
Królowi przypadały jako kaduk dobra po osobie zmarłej bez prawnych spadkobierców. Domyślać
się zatem należy, że Anna była konkubiną, a dzieci były nieślubne.

216
k. 203–204
Kraków, 22 maja
Król, ponieważ przywileje miasta królewskiego Pajęczno w województwie sieradzkim, powiecie brzezińskim1, spłonęły, odnawia je, a więc
prawo magdeburskie, wyłączenie spod jurysdykcji wojewody, kasztelana itd., wójtostwo w tym prawo mieszkańców do wyboru ośmiu mężów, z pośród których tenutariusz wybierze burmistrza, a burmistrz
spośród ośmiu wybierze dwóch, którzy będą mu doradzali. Potwierdza
targi roczne i tygodniowe ustanowione przez przodków króla. Podaje
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to do wiadomości Andrzeja Męcińskiego, kasztelana wieluńskiego, tenutariusza miasta Pajęczno.
jęz. łac.
1

Pow. brzeziński leżał w woj. łęczyckim.

217
k. 204–204v.
Kraków, 19 maja
Król stwierdza, że Adam, Marek, Stanisław, Siara, Jan Pełko, Paweł Rozwot,
mieszczanie z Pajęczna, potwierdzili przysięgą przed aktami kancelarii, iż
miasto Pajęczno miało przywilej prawa magdeburskiego, który spłonął.
jęz. jęz. łac. pol.
218
k. 204v.
Kraków, 24 maja
Król mianuje Mikołaja Lanckorońskiego z Brzezia na urząd podkomorzego kamienieckiego wakujący po śmierci Mikołaja Tworowskiego1.
jęz. łac.
1

Nie ma wpisu, jest tylko tytuł.

219
k. 204v.–205
Kraków, 27 maja
Król zachowuje Serafina, Łazarza i Damiana, synów Fedora Mikulicza,
sołtysa we wsi królewskiej Bednarka w starostwie bieckim, w dożywotnim posiadania łanu ziemi we wsi Bartne w tymże starostwie leżącego
miedzy polami Jantona Larona i Danka Danieczki, z prawem zbudowania młyna i sadzawki na użytek domowy.
jęz. łac.
220
k. 205–207
Kraków, 27 maja
Król na prośbę Mikołaja Ligęzy, kasztelana wiślickiego, starosty bieckiego, pozwala sołtysowi wsi królewskiej Bednarka, Fedorowi Mikuliczowi,
zwiększyć liczbę mieszkańców i powiększyć ich pola. Do prawa wołoskie-
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go, które niegdyś otrzymali, król dodaje: jeden łan na cerkiew, czyli popostwo, prawo zwiększenia liczby kmieci do 20, sołtysowi pięć łanów miary
saksońskiej do granic wsi, folwark na gruntach graniczących z Cieklinem,
Wolą Cieklińską i Rozdzielami, sześciu zagrodników, karczmę, młyn, trzy
sadzawki, jedną szóstą czynszu należnego staroście, kmiecie mają pracować
pięć dni roku i dawać mu chleb i piwo, na anno collationis, czyli gody, dwa
koguty i dwa chleby zwane kołacze, na Paschę wszyscy kmiecie mają mu
dawać 60 jaj. Kmiecie mogą za zgodą sołtysa warzyć piwo za opłatą sześć
groszy, sołtys może wypasać w lasach owce, kozy i świnie. W razie wojny
sołtys ma stawić się u starosty. Ponieważ Mikulicz jest posunięty w latach,
król pozwala, by owoce jego pracy przeszły na jego synów Serafina, Łazarza
i Damiana. Po ich śmierci sołectwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
221
k. 207–207v.
Kraków, 28 maja
Król poleca Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu,
staroście lubelskiemu, wypłacać Janowi Łączyńskiemu, burgrabiemu
zamku krakowskiego, pisarzowi ziemskiemu przemyskiemu, sekretarzowi królewskiemu, pensję roczną 300 złotych z ceł koronnych w dniu
6 XII (S. Nicolai) i przekazać polecenie Stanisławowi Kuczkowskiemu,
administratorowi ceł koronnych.
jęz. łac.
222
k. 207v.–208
[Kraków, 28 maja]
Król pozwala Stanisławowi Ligęzie z Bobrku, staroście opoczyńskiemu, zasłużonemu dla króla Stefana i dla niego samego, na przejęcie
wójtostwa opoczyńskiego z rąk Macieja Grotowskiego. Ligęza i jego
żona Katarzyna Ligęzina z Obrazowa1 otrzymują dożywocie in solidum. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
Katarzyna Broniowska z Obrazowa w pow. sandomierskim (Boniecki XIV, s. 254); Regesty Metryki, nr 159.

1
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223
k. 208–208v.
Kraków, 30 maja
Król daje Stanisławowi Niemojewskiemu, dworzaninowi królewskiemu, zasłużonemu podczas inauguracji panowania i w służbie na dworze, dożywocie na dworze Międzyłądz w województwie pomorskim
i wsiach Falk Nowy i Garcz1, obciążonych zapisem starych sum, które
wróciły do dyspozycji króla po śmierci Mikołaja Żelisławskiego. Z racji dożywocia upada część zapisu na tych dobrach. Po śmierci Niemojewskiego dobra będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W pow. tczewskim.

224
k. 209–209v.
Kraków, 30 maja
1
Król stwierdza, że Jerzy Krasicki z Siecina , starosta doliński, stolnik
przemyski, zeznał przed aktami kancelarii, iż ceduje urząd stolnika
przemyskiego Janowi Łączyńskiemu, burgrabiemu krakowskiemu, pisarzowi ziemskiemu przemyskiemu, sekretarzowi królewskiemu. Król
daje Łączyńskiemu nominację i zawiadamia o tym dygnitarzy, urzędników i szlachtę ziemi przemyskiej.
jęz. łac.
1

W z. i pow. dobrzyńskim.

225
k. 209v.–210
Kraków, 28 maja
Król — ponieważ wsie królewskie Siekierczyce i Ordynia w województwie ruskim1, obciążone zapisem starych sum, po śmierci /…/ Żeliborskiego2 powróciły do jego dyspozycji — daje dożywocie na nich
Baltazarowi Stanisławskiemu, kuchmistrzowi koronnemu. Z racji dożywocia upada czwarta część zapisu.
jęz. łac.
Siekierczyce w pow. przemyskim, Ordynia w samborskim.
W rejestrze poborowym z 1589 r. nazwany Hryczko (Źródła Dziejowe XVIII, Polska XVI wieku
pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, opr. A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 20).

1
2
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226
k. 210–210v.
[Kraków, 28 maja]
Król daje Baltazarowi Stanisławskiemu, kuchmistrzowi koronnemu,
dożywocie na wsiach królewskich Chreptejów, Bułhakowo, Dworzysko w województwie podolskim1, obciążonych zapisem starych sum,
oraz na wsi Pieczarnia w województwie ruskim wolnej od zapisu, które
powróciły do dyspozycji króla. Z racji dożywocia upada część zapisu
na wsiach Chreptejów, Bułhakowi i Dworzysko, a z wsi Pieczarnia Stanisławski ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
1
2

W pow. kamienieckim.
Błąd pisarza. Wieś Pieczarnia także leżała w pow. kamienieckim.

227
k. 210v.–211
Kraków, 31 maja
Król pozwala Ichnatowi Komarnickiemu przejąć wójtostwa, czyli sołectwa, we wsiach starostwa samborskiego Ryków i Bachnowata1 z rąk
Jana, Waśki i Siemka Komarnickich, swych braci rodzonych. Komarnicki dostaje dożywocie. Po jego śmierci wójtostwa, czyli sołectwa,
będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W pow. samborskim.

228
k. 211v.
[Kraków, 31 maja]
Król pozwala burmistrzowi i rajcom miasta królewskiego Ciężkowice1 kupić od obecnych posesorów pole zwane Połowska na przedmieściu tegoż miasta, leżące między polem Piotrankowska a pastwiskiem
miejskim, na rzecz szpitala za kwotę, którą otrzymali od króla z podwodnego2.
jęz. łac.
1
2

W pow. bieckim.
Podatek z dóbr królewskich, który zastąpił posługę komunikacyjną na rzecz władcy.
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229
k. 212–212v.
Kraków, 2 czerwca
Król pozwala Andrzejowi Warszyckiemu na cesję wójtostwa w mieście
królewskim Rohatyn1 na rzecz Zachariasza Jełowickiego, pisarza królewskiego do spraw ruskich, który dostaje dożywocie.
jęz. łac.
1

W woj. ruskim, z. i pow. halickim.

230
k. 212v.–213
Kraków, 23 lub 30 maja1
Król wydaje dekret w sprawie przed sądem nadwornym wniesionej przez
Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego, przeciw burmistrzowi i rajcom
miasta królewskiego Lwów o niewydanie dóbr ruchomych i nieruchomych po śmierci Jana Emdlego, mieszczanina krakowskiego, które król darował Szczerbicowi. Wczoraj Andrzej Mądrowicz, pisarz i ławnik lwowski,
w imieniu pozwanych twierdził, że prawo miejskie chroni przed prawem
kaduka. Król orzekł, że dobra pozostałe po zmarłym Janie Emdlem mają
być bez przeszkód przekazane pozywającemu lub jego pełnomocnikowi
pod karą wymienioną w pozwie. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta
krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Data zapisana: feria tertia inter octavas Sanctissimi Corporis Christi.

231
k. 213–214
Kraków, 6 czerwca
Król pozwala radzie miejskiej w Malborku na propinację win wszelkiego rodzaju w piwnicy (cellarium) publicznej.
jęz. Łac.
232
k. 214–214v.
Kraków, 6 czerwca
Król stwierdza, że do kancelarii królewskiej został wniesiony dokument
wystawiony w Gdańsku 9 września 1593, z jego pieczęcią i podpisem,
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w którym król daje Janowi Tyzenhausenowi, zasłużonemu dworzaninowi, dożywocie na dobrach Schonfflis w województwie pomorskim1,
użytkowane dotąd bezprawnie. Król poleca wpisać ten dokument do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
Tyzenhausenowie byli związani z Inflantami (w których w owym czasie nie było jeszcze województw), a nie z województwem pomorskim. Według M. Biskupa A. Tomczaka (Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., cz. I: Rozmieszczenie własności ziemskiej, cz. II: Sieć
parafialna, Toruń 1958) w województwie pomorskim nie było wsi o takiej nazwie.

1

233
k. 214v.–215v.
Kraków, 7 czerwca
Król daje Krzysztofowi Kłopockiemu, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostri), służącemu królowi od wielu lat1, dożywocie na wsi królewskiej Subotyńce w województwie podolskim, w starostwie kamienieckim, która po śmierci Radeckiego wróciła do dyspozycji króla.
Jeżeli wieś jest obciążona zapisem Kłopocki musi ją wykupić, a z racji dożywocia upada czwarta część zapisu. Jeżeli jest wolna od zapisu,
Kłopocki ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
1
Służył królowi od 25 VI 1588 (Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 r., wyd. K. Chłapowski,
Warszawa 2004, s. 71).

234
k. 215v.–216
Kraków, 13 czerwca
Król pozwala Łukaszowi Gielniowskiemu, słudze w skarbie koronnym, na
przejęcie młyna w mieście królewskim Oborniki, który przez obecnych posesorów jest użytkowany bezprawnie. Gielniowski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
235
k. 216–216v.
Kraków, 16 czerwca
Król pozwala Kasprowi Ziebrze na cesję karczmy we wsi królewskiej
Wierzbica i młyna w we wsi Łany w powiecie krakowskim na rzecz
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Anny Ziebrówny, jego córki, która otrzymuje dożywocie. Po jej śmierci
karczma i młyn będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
236
k. 216v.–217
Kraków, 17 czerwca
Król pozwala Wacławowi Włostowskiemu, tenutariuszowi wsi królewskiej Sopanino1, na przejęcie karczmy i młyna w tej wsi z rąk obecnych
posesorów. Włostowski otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci karczma i młyn będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. tczewskim.

237
k. 217v.–218
Kraków, 17 czerwca
Król — ponieważ król Stefan pozwolił Annie z Koropuss cedować wójtostwo w mieście królewskim Niżankowice na rzecz jej syna Stanisława
Stapkowskiego, a cesja nie doszła do skutku — pozwala jej dokonać.
Stapkowski i jego żona Anna z Kocieczyna otrzymują dożywocie. Po
ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi1.
jęz. łac.
Koropusz w pow. lwowskim, Niżankowce w pow. przemyskim, Kocieczyn w woj. płockim,
pow sierpeckim.

1

238
k. 218–218v.
Kraków, 18 czerwca
Król pozwala Zofii Herburtównie, wdowie po Janie Kostce ze Sztembergu, staroście świeckim1, na przejęcie wójtostw, czyli sołectw, w starostwie świeckim, zwanych lemaństwa, z rąk obecnych posesorów, którzy użytkują jej bezprawnie. Herburtówna otrzymuje dożywocie. Po jej
śmieci sołectwa będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
Zmarł w 1593 r. (Z.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opr. Z. Pentek, Kórnik 1995, s. 56).

1
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239
k. 218v.–219v.
Kraków, 20 czerwca
Król pozwala Mikołajowi Jazłowieckiemu z Buczacza1, staroście śniatyńskiemu, sokalskiemu i czerwonogrodzkiemu oraz jego żonie Aleksandrynie Tyszkiewiczównie na cesję wsi Chorobrow w starostwie
sokalskim2 na rzecz Wojciecha Sękowskiego, sekretarza i pisarza kancelarii królewskiej, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1
2

W woj. ruskim, z. i pow. halickim.
W województwie i powiecie bełskim.

240
k. 219v.–220
Kraków, 22 czerwca
Król darowuje Jakubowi Sierakowskiemu, słudze kancelarii królewskiej dobra ruchome i nieruchome, które po śmierci /…/ Niemierzy,
mieszczanina sochaczewskiego, przypadły jak kaduk królowi.
jęz. łac.
241
k. 220–220v.
Kraków, 22 czerwca
Król stwierdza, że Wacław Droziński, dworzanin-trukczaszy (dapifer
noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż dobra które otrzymał od
króla jako kaduk po śmierci Anny Zitowej cedował Janowi Częczkowi
Mislimitanowi, mistrzowi sztuk (magistri artium). Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
242
k. 220v.–221v.
Kraków, 23 czerwca
Król stwierdza, że Baltazar Stanisławski, kuchmistrz koronny, podkomorzy sanocki i Jan Wąsowicz ze Skasowskiej Woli, dworzanin-
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-trukczaszy (dapifer noster), zeznali przed aktami kancelarii koronnej,
iż potwierdzają kontrakt, który dzisiaj zawarli między sobą i zabezpieczają go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych pod wadium 3000 złotych. Pozwani stawią
się w pierwszym terminie przez jakimkolwiek sądem lub urzędem
w Królestwie. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
243
k. 221v.–222
Kraków, 24 czerwca
Król daje Janowi Płazie, staroście lubaczowskiemu, zasłużonemu dla
króla i Rzeczypospolitej, dożywocie na wójtostwie w mieście królewskim Lubaczów1, które po śmierci Samuela Płazy, jego brata rodzonego, powróciło do dyspozycji króla. Po śmierci Jana Płazy wójtostwo
będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. bełskim, pow. lubaczowskim.

244
k. 222v.–223
Kraków, 27 czerwca
Król stwierdza, że do akt kancelarii królewskiej wniesiony został
dokument papierowy z podpisem i pieczęcią króla, wystawiony
w Sztokholmie 1 IV 1594, w którym król daje Sebastianowi Czarnemu, pisarzowi kancelarii koronnej, dożywocie na młynie Horusson,
czyli Leśny Młyn, w starostwie golubskim1, który po śmierci Katarzyny Egnerowej, wdowy po Janie Egnerze, rajcy toruńskim, powrócił do dyspozycji króla. Po śmierci Czarnego młyn będzie podlegał
wykupowi. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W woj. i pow. chełmińskim.
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245
k. 223–224
Kraków, 30 czerwca
Król stwierdza, że Konrad Krupka Przecławski, chory w Krakowie, za
pośrednictwem Stanisława Siecińskiego, scholastyka sandomierskiego,
sekretarza królewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Mikołaja Borka z Mironic w województwie krakowskim, powiecie ksiąskim, z kwoty 1000 złotych zapisanej mu w grodzie chęcińskim i uwalnia go od procesu przed sądem grodzkim krakowskim wytoczonego
przez Borka, jego żonę Zofię z Bolmina1 i dwóch przyjaciół ze strony
ojca, którzy stawili się przed aktami ziemskimi ksiąskimi z powodu
nieuznania zapisu. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W woj. sandomierskim, pow. chęcińskim. W tej wsi w XVI w. było kilku właścicieli.

246
k. 224–224v.
Kraków, 3 lipca
Król stwierdza, że Klemens Wielicki, kanonik i prokurator kolegiaty
św. Floriana na Kleparzu, w imieniu tejże kapituły zeznał przed aktami
kancelarii, iż kwituje Mikołaja Drzewickiego, tenutariusza dóbr królewskich Lubochnia1, z dziesięcin zaległych za trzy lata do roku 1594.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, włocławskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W woj. łęczyckim, pow. brzezińskim.

247
k. 224v.–225
Kraków, 4 lipca
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz i pisarz kancelarii koronnej, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Mikołaja Jazłowieckiego z Buczacza, starostę śniatyńskiego, sokalskiego i czerwonogrodzkiego z pensji 100 grzywien zapisanej dożywotnio przez Jazłowieckiego
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i zeznanej w aktach grodzkich warszawskich. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
248
k. 225–225v.
Kraków, 4 lipca
Król stwierdza, że Felicja, córka zmarłego Stanisława Cieniawskiego,
a żona Krzysztofa Kołackiego, zeznała przed aktami kancelarii, iż zrzeka się na rzecz swych braci rodzonych Joachima, opata szczyrzyckiego1, i Jana swych dóbr po ojcu i matce. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Opactwo cystersów w woj. krakowskim, pow. szczyrzyckim.

249
k. 225v.–226
Kraków, 7 lipca
Król pozwala Elżbiecie Sokołównie, wdowie po Janie Sadlińskim, na
cesję wójtostwa we wsi Wierzblany i trzeciej miary z młyna we wsi
Stronibaby w starostwie buskim1 na rzecz Wojciecha Sadlinskiego, jej
syna, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
1

W woj. bełskim, w pow. buskim.

250
k. 226–226v.
Kraków, 11 lipca
Król stwierdza, że Andrzej Warszycki zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował wójtostwo w Rohatynie w województwie ruskim Zachariaszowi Jełowickiemu, pisarzowi ruskiemu kancelarii koronnej1.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 229.
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251
k. 226v.–227v.
Kraków, 12 lipca
Król — ze względu na zasługi Stanisława Mińskiego, wojewody łęczyckiego i starosty liwskiego dla króla i Rzeczypospolitej — daje mu dożywocie na starostwie płockim z jurysdykcją, które po śmierci Stanisława
Kryskiego, wojewody mazowieckiego, starosty płockiego1 powróciło
do dyspozycji króla. Miński ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

Zmarł 26 VI 1595 (PSB XV, s. 427 — R. Żelewski).

252
k. 227v.–228
Kraków, 12 lipca
Król daje Kasprowi Maciejowskiemu, koniuszemu koronnemu, staroście parczowskiemu, zasłużonemu dla króla, tenutę Zawichost, która
po śmierci /…/, żony /…/1 powróciła do dyspozycji króla, to jest zamek Zawichost z wsiami /…/2 po warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
Chodzi o Barbarę Dzierzgowską, wdowę po Stanisławie Maciejowskim, zmarłym w 1595 r. (Boniecki, XVI, s. 220).
2
Według lustracji z 1565 r. były to wsie Janiszów i Sobotka (Lustracja województwa sandomierskiego
1565, wyd. J. Ochmański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 154–158).
1

253
k. 228–228v.
Kraków, 12 lipca
Król pozwala Stanisławowi Niemojewskiemu, dworzaninowi królewskiemu, tenutariuszowi międzyłęskiemu, na przejęcie sołectw, młynów, karczem i kuźnic w tej tenucie. Niemojewski otrzymuje dożywocie. Po jego
śmierci, sołectwa, młyny, karczmy i kuźnice będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
254
k. 229–242
Kraków, 12 lipca
Król stwierdza, że w imieniu Piotra Tylickiego, prepozyta gnieźnieńskiego, scholastyka łęczyckiego, kanonika krakowskiego i warmińskie-
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go, plebana we wsi Strożyska, sekretarza wielkiego koronnego i referendarza koronnego, przedłożono mu dokument sporządzony 5 VII
(feria quarta post festum Visitationis BMV) 1595 przez Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewodę lubelskiego, starostę krakowskiego i lanckorońskiego, Jana Ossowskiego, kasztelana połanieckiego, Zbigniewa
Ossolińskiego, podkomorzego sandomierskiego, Józefa Kowalowskiego, podsędka krakowskiego, Piotra Oraczowskiego, pisarza ziemskiego krakowskiego, komisarzy do wyznaczenia granicy między miastem
królewskim Wiślica (tenuta Mikołaja z Dąbrowicy Firleja, wojewody
krakowskiego, starosty nowokorczyńskiego i kazimierskiego) a wsiami: Górka (własność Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego i starosty buskiego) i Czubaków1 (w posesji wspomnianego Piotra Tylickiego), należącymi do parafii w Stróżyskach, z ich pieczęciami
i podpisami oraz dokument króla z 20 X 1594, w którym król wyznaczył do rozpatrzenia tej sprawy: Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewodę lubelskiego i starostę lanckorońskiego, Jana Ossowskiego, kasztelana połanieckiego i starostę robczyckiego, Sebastiana Lubomirskiego,
kasztelana małogoskiego, starostę sądeckiego, spiskiego i dobczyckiego, Spytka Ligęzę z Bobrku, kasztelana czechowskiego i starostę żydaczowskiego, Wojciecha Padniewskiego, kasztelana oświęcimskiego
i starostę dybowskiego, Zbigniewa Ossolińskiego, podkomorzego sandomierskiego, a w potrzebie jego komornika, Andrzeja Rzeczyckiego,
podkomorzego lubelskiego, Pawła Gradkowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego, Józefa Kowalowskiego, podsędka krakowskiego,
Piotra Oraczowskiego, pisarza ziemskiego krakowskiego, Jana Łączyńskiego, pisarza ziemskiego przemyskiego. Następuje szczegółowy
opis tych granic wraz z przytoczeniem zeznań świadków i zainteresowanych, z powołaniem dokumentów wystawionych w związku z tą
sprawą i odpisów z akt grodzkich nowokorczyńskich i podaniem rozstrzygnięć komisarzy. Król aprobuje i potwierdza dokumenty i poleca
wpisać je do akt kancelarii.
jęz. łac.
Czobaków, czyli Szczobaków (dziś Szczerbaków), wieś będąca uposażeniem plebana w Strożyskach, którym w 1595 r. był Tylicki.

1
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255
k. 242–243
Kraków, 13 lipca
Król — ponieważ Stanisław Miński, wojewoda łęczycki, starosta liwski, wyznaczony na starostę płockiego, musiał ustąpić ze starostwa
liwskiego, gdyż prawa Królestwa zabraniają pełnienia dwóch urzędów
starosty grodowego równocześnie — daje dożywocie na starostwie
liwskim z jurysdykcją Wojciechowi Radzimińskiemu, kasztelanowi
zakroczymskiemu, zasłużonemu dla poprzedników króla (wojny moskiewskie króla Stefana), dla niego samego i dla królowej ciotki.
jęz. łac.
256
k. 243–243v.
Kraków, 15 lipca
Król przyjmuje Wojciecha Fałderza, złotnika i jubilera, w poczet sług
królewskich, wyłącza spod jurysdykcji miejskiej i grodzkiej.
jęz. łac.
257
k. 243v.–244
Kraków, 15 lipca
Król wyznacza Sebastianowi Lubomirskiemu pensję roczną 150 złotych z żup wielickich po śmierci Krzysztofa Mierzewskiego. Podaje to
do wiadomości Zygmunta Myszkowskiego, starosty piotrkowskiego
i Piotra Franco, żupników wielickich.
jęz. łac.
258
k. 244–244v.
Kraków, 15 lipca
Król pozwala Stanisławowi Mińskiemu, wojewodzie łęczyckiemu, staroście płockiemu przejąć wójtostwa, młyny, karczmy i kuźnice w starostwie płockim. Miński otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci będą one
podlegały wykupowi.
jęz. łac.
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259
k. 244v.–245v.
Kraków, 15 lipca
Król stwierdza, że Zygmunt Linczowski zeznał przed aktami kancelarii, iż dług wobec Barbary Chyckiej z Gnojnika1, wdowy po Janie
Chyckim, stolniku sandomierskim, 400 złotych, zabezpiecza na swych
dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się go zapłacić przed aktami grodzkimi nowokorczyńskimi na przyszłą Wielkanoc (festo Paschalis anno proxime venturo) pod
wadium 400 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem grodzkim nowokorczyńskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. sądeckim.

260
k. 245v.–247v.
Kraków, 15 lipca
Król stwierdza, że Barbara Chycka z Gnojnika, wdowa po Janie Chyckim, stolniku sandomierskim — w obecności Andrzeja Zbylitowskiego, sekretarza królewskiego i Wojciecha Dulskiego, pacholęcia (cubiculi puerum) królowej ciotki, swych krewnych i opiekunów, w imieniu
swoim i spadkobierców zmarłego Andrzeja Gnoińskiego, starosty
nowokorczyńskiego, swego stryja: Stanisława, Adama i Krzysztofa
Gnoińskich, którzy przybyli, spadkobierców Przecława Gnoińskiego
to jest Krzysztofa, Wacława, Piotra i Anny, żony Piotra Piątkowskiego, spadkobierczyni Krzysztofa Gnoińskiego, to jest Anny, żony Jana
Sienieńskiego, kasztelana żarnowskiego, bratanicy wspomnianego
Andrzeja Gnoińskiego — zeznała przed aktami kancelarii, iż darowuje Zygmuntowi Linczowskiemu kamienicę w Krakowie przy ulicy
Brackiej między kamienicami Andrzeja Fabera, mieszczanina krakowskiego i kamienicą spadkobierców zmarłego Stanisława Wojta, za
kwotę 400 złotych, z której go kwituje. Kamienica jest wolna od zapisów i obciążeń, co potwierdza pod wadium 1000 złotych. Pozwana
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stawi się w pierwszym terminie przed sądem grodzkim krakowskim
lub nowokorczyńskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
261
k. 247v.–248v.
Kraków, 20 lipca1
Król, na prośbę Mikołaja Jazłowieckiego z Buczacza, starosty śniatyńskiego, sokalskiego, czerwonogrodzkiego, który leży chory w domu
Joachima Czepela, mieszczanina krakowskiego, wysłał do niego Macieja Pstrokońskiego, prepozyta łowickiego, kanonika krakowskiego,
sekretarza królewskiego, który w imieniu Jazłowieckiego zeznał przed
aktami kancelarii, iż Jazłowiecki i jego żona Aleksandryna Tyszkiewiczówna 20 VI w Krakowie cedowali wieś Chorobrowo w starostwie sokalskim2 Wojciechowi Sękowskiemu, sekretarzowi kancelarii królewskiej i dali mu intromisję. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Data zapisana: feria quinta ante festum Sanctae Mariae Magdalenae.
Zob. dok. nr 239.

262
k. 248v.–249v.
Kraków, 18 lipca
Król — ponieważ Zygmunt Poradowski wyróżnił się jako podstarości lwowski przy zmarłym Mikołaju Herburcie, staroście lwowskim — przyłącza do wójtostwa wsi Sokolniki trzy łany frankońskie
wykarczowane w dąbrowie królewskiej obok Basiówki i Skniłowa
i to, co zostało po wykarczowaniu, na użytek dworu lub jego poddanych jako pola uprawne lub łąki pod warunkiem, że Poradowski i jego żona Ewa z Radwanowic1 wystawią na potrzeby wojenne
dodatkowego konia i sługi. Ponieważ w oryginalnym przywileju do
wójtostwa należą młyn i karczma2, poddani wsi Sokolniki są zobowiązani mleć zboże w młynie wójtowskim i używać tylko tej karcz-
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my. Po śmierci Poradowskiego i jego żony wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
W woj. krakowskim, pow. proszowskim. W XVI w. w tej wsi było kilku właścicieli.
Chodzi o dokument Jana Tarnowskiego, wojewody sandomierskiego, starosty generalnego ruskiego z 24 V 1397, potwierdzony przez Władysława Jagiełłę 31 V 1397 (Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, wyd. B. Chmielowski, F. Sulimirski, W. Walewski, Warszawa 1890, s. 22–23).

1
2

263
k. 249v.–250v.
Kraków, 19 lipca
Król — ze względu na zasługi Stanisława hrabiego Tarnowskiego,
kasztelana sandomierskiego, starosty buskiego dla królów Zygmunta
Augusta i Stefana w wojnach moskiewskich, podczas elekcji króla, za
które został starostą stobnickim1 oraz ze względu na szkody, które poniósł on i jego żona Zofia Ocieska, za co otrzymał starostwo buskie2,
obciążone zapisem starych sum — teraz daje im dożywocie in solidum
na miastach Szczurowice i Łopacino oraz Oględów, Opłocze, Karanice,
Błocisza, Hrycowa Wola, Chmielno, Mikołajów, Mikołajowska Wola,
Sterkowiec, Nowostawce, Zawitce, Łaszków, Dobrołówka, Niemilno,
Nowagrobla, Kulików, Czanis, Pustelnia, Nieznanów, Połowiczna, Sokola, Grabowa, Drewlańska Wola3. Z racji dożywocia upada część zapisu na tych dobrach.
jęz. łac.
W woj. sandomierskim, pow. wiślickim. Dożywocie z 30 III 1586 (MK 132, k. 93v.–94v.).
W woj. bełskim, pow. buskim. Tarnowski otrzymał je 19 V 1588 (U III/2, nr 619).
3
Dobra te do tego momentu były częścią starostwa buskiego. Teraz nastąpiło ich wydzielenie
de iure.
1
2

264
k. 250v.–251
Kraków, 24 lipca
Król stwierdza, że Stanisław Zberowski, sługa Pawła Kostki z Rostkowa1, chorążego ciechanowskiego, w imieniu tegoż Kostki protestuje przed aktami kancelarii przeciw Grzegorzowi Zielińskiemu,
wojewodzie płockiemu. Wojewoda płocki otrzymał wczoraj kon-
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sens królewski dotyczący zwolnienia z zapisu wykupu uczynionego
przed sądem konsystorskim pułtuskim. Kostka stwierdza, że Zieliński zawarł z nim kontrakt (intercyzę), podpisany i opieczętowany,
potwierdzony przed aktami grodzkimi ciechanowskimi, dotyczący
warunków czynszu wykupnego, czyli wyderku, i warunków tych nie
spełnił. Wobec tego Paweł Kostka protestuje domagając się zadośćuczynienia. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W woj. płockim, pow. płońskim.

265
k. 251v.–253v.
Kraków, 24 lipca
Król stwierdza, że przedstawiono mu dokument papierowy z 24 X
1594, w którym Grzegorz Zieliński z Gościsk1, wojewoda płocki, starosta mławski, i jego żona Ewa Mdzewska, przed Michałem Karniewskim, kanonikiem płockim i pułtuskim oraz oficjałem i w obecności
świadków: Marcina Przeborowskiego, kanonika poznańskiego, płockiego i pułtuskiego, Tomasza Rawena, gwardiana klasztoru bernardynów w Przasnyszu, Walentego i Wojciecha, synów wojewody, Marcina
Pepłowskiego, Stanisława Kluszewskiego, Stanisława Czerznickiego
oraz Mateusza Stani z Pułtuska, pisarza akt pułtuskich, zeznali, iż za
5000 złotych sprzedają Pawłowi Kostce z Rostkowa, chorążemu ciechanowskiemu, czynsz roczny na wykup, czyli wyderek, 300 złotych
ufundowany dla kultu w kościele parafialnym przasnyskim na dobrach
dziedzicznych Rostkowo, Mchowo, Karwówko, Płodownica, Karmistowo, Zaremby, Krukowo w ziemi ciechanowskiej, powiecie przasnyskim. Następują warunki szczegółowe. Król aprobuje dokument i poleca wpisać go do akt kancelarii.
jęz. łac.
1

W woj. płockim, z. zawkrzeńskiej, pow. szreńskim.
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266
k. 253v.–254
Kraków, 26 lipca
Król pozwala Andrzejowi Pyzdrskiemu, prepozytowi kościoła św. Ducha na przedmieściu w Koninie, na wykup za kwotę 100 grzywien
czynszu rocznego 10 złotych zapisanego na wykup, czyli wyderek, na
dobrach ziemskich i miejskich. Król włącza czynsz do jurysdykcji duchownej.
jęz. łac.
267
k. 254–255
Kraków, 26 lipca
Król pozwala Tomaszowi Miętusowi lokować nową wieś na surowym
korzeniu w starostwie nowotarskim od rzeki Rogoźnik do miejsca,
gdzie zbiegają się rzeki Cicha i Bystra. Wieś ma się nazywać Rogoźnik. Miętusowi wyznacza dwa łany na wójtostwo. Może on zbudować
karczmę i młyn, seratorium zwane foluszem, ma prawo osadzić ośmiu
zagrodników, otrzymuje prawo wolnego wypasu w górach Dolinka
i Przysłop nad Czarnym Potokiem, który wpada do potoku zwanego
Surowy, do potoku Baby. Kmiecie mają pracować na rzecz wójta sześć
dni w roku za darmo. Otrzymują dziesięć lat wolnizny i prawo niemieckie. Poddani są wyłączeni spod jurysdykcji wojewody, kasztelana, starosty, sędziego i podsędka itd. I podlegają sądowi wójta, który
otrzymuje jurysdykcję. Wójt jest zobowiązany stawić się na wyprawę
wojenną dobrze uzbrojony na koniu1.
jęz. łac.
1
Dokument wydał in extenso ze wpisu do ksiąg grodzkich sądeckich E. Długopolski (Przywileje
sołtysów podhalańskich, „Rocznik Podhalański” I/1914–1921, nr 9, s. 22–23).

268
k. 255v.–256
Kraków, 26 lipca
Król zwalnia Piotra Marcelliego, majstra konwisarza, który we Lwowie
od około dziesięciu lat przygotował pracę mistrzowską, może uprawiać
rzemiosło we własnym warsztacie i został przyjęty do cechu konwisarzy, na dziesięć lat od obowiązków na rzecz cechu i przyjmuje do
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służby królewskiej. Po upływie dziesięciu lat będzie przyjęty do cechu
i będzie podlegał jego prawu.
jęz. łac.
269
k. 256–258v.
Kraków, 29 lipca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument papierowy z akt grodzkich kamienieckich z 3 VII (feria secunda post festum
SS. Petri et Pauli Apostolorum) 1595, z pieczęcią miejską, podpisami podstarościego i pisarza grodzkiego, zawierający motio między Krzysztofem
Kochanowskim, dworzaninem królewskim i spadkobiercami zmarłego
Jana Sudkowskiego z tytułu dóbr, na które Kochanowski otrzymał dożywocie po śmierci Sudkowskiego. Instygator pozywa Elżbietę, żonę
Adriana Jaćmierskiego, i Barbarę Sudkowskie, córki i spadkobierczynie
zmarłego Jana Sudkowskiego, powołując się na dokument Jana Potockiego, starosty kamienieckiego z 23 VI (feria sexta ante festum S. Joannis
Baptistae) 1595, którym starosta wzywa przez woźnego Marcina Popko
ze wsi Załucze do intromisji do wsi Wiczyńce, Rososze, Stuczas oboje,
Wołkowicze, Rodiczany Górne i Dolne, Karpowce, Horodyczany, Lisowce, Kowalówka, Olchowiec, która została uniemożliwiona, nakazuje ją
pod wadium 120 grzywien, które będą potrącone jeśli nie dopuszczą do
intromisji. Następuje szczegółowy opis przebiegu sporu wynikłego z tego
powodu i działań instygatora królewskiego. Sprawa trafiła do Trybunału
Koronnego w Lublinie, a następnie do sądu nadwornego. Król przyjmuje
skargę i poleca wpisać powyższe dokumenty do akt kancelarii.
jęz. łac.
270
k. 259–259v.
Kraków, 29 lipca
Król pozwala Stanisławowi Bykowskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu,
staroście sieradzkiemu, na cesję wsi królewskiej Wągłczów starostwie
sieradzkim na rzecz Jana Pstrokońskiego, podstarościego sieradzkiego,
który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
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271
k. 259v.–260
Kraków, 30 lipca
Król daje Stanisławowi Bykowskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu, staroście sieradzkiemu dożywocie na wsiach Basków i Jakubice w starostwie sieradzkim, które wróciły do dyspozycji królewskiej.
jęz. łac.
272
k. 260–261
Kraków, 31 lipca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla z jego podpisem i pieczęcią, wystawiony w Krakowie 14 XII 1594,
w którym król aprobuje i potwierdza porozumienie między Stanisławem Kwiatkowskim, prowincjałem zakonu św. Franciszka wraz konwentem krakowskim a potomkami i dziedzicami zmarłego Andrzeja Gołuchowskiego, podkomorzego sandomierskiego1, to jest Janem,
dworzaninem królewskim, Piotrem, sekretarzem królewskim, Andrzejem, Krzysztofem, Mikołajem i Walentym, w sprawie wniesionej
przez ich zmarłego ojca do akt grodzkich krakowskich, potem na roki
sądowe krakowskie, do Trybunału Lubelskiego i przekazanej na sejm,
a dotyczącej domu stojącego między bramą główną konwentu z jednej
strony a domem Piotra Liczka z drugiej. Gołuchowscy przed aktami
grodzkimi krakowskimi zapisali na rzecz wspomnianego konwentu
czynsz ziemski dwa grosze polskie i zabezpieczyli to na swych wszystkich dobrach. Prowincjał i konwent aprobowali tę decyzję. Król poleca
wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zmarł przed 5 VI 1591 (U IV/3, nr 771).

273
k. 261–262
Kraków, 29 lipca
Król stwierdza, że Hieronim Jedwat zeznał przed aktami kancelarii, że
dług 200 złotych wobec Marcina Grzegorskiego oraz 100 złotych z tytułu posagu Anny Jedwat, przyszłej żony Marcina Grzegorskiego, zapisuje
mu na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieru-
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chomych, i zobowiązuje się zwrócić do 25 XII (festo Nativitatis Domini)
1596 pod warunkiem — w razie niezapłacenia długu — intromisji do
folwarku w Dembnikach w administracji wielkorządcy krakowskiego.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem zadwornym. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
274
k. 262–263
Kraków, 29 lipca
Król stwierdza, że Marcin Grzegorski zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał 200 złotych z tytułu posagu swej przyszłej żony Anny
Jedwadówny i kwotę tę zapisuje na swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 500 złotych.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem
gdziekolwiek w Królestwie. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
275
k. 263–264
Kraków, /…/
Król — ponieważ miasto Kościelna Goślina, dziedziczne Jana Rozdrażewskiego, kasztelana poznańskiego, w województwie i powiecie poznańskim jest w stanie zniszczenia i doprowadzone do stanu wsi — na
prośbę kasztelana poznańskiego przywraca miastu prerogatywy, które
otrzymało od króla Władysława1, to jest: prawo magdeburskie, wyłączenie spod jurysdykcji wojewody, kasztelana, starosty, podkomorzego, sędziego, podsędka, burgrabiego, urząd wójtowski z prawem sądzenia, jarmarki 2 II (festo Purificationis BMV), na Boże Ciało, 14 IX (festo
Exaltations S. Crucis) i 25 XI (festo S. Catherinae virginis et martyris),
targ tygodniowy w czwartek.
jęz. łac.
Było już miastem w 1389 r. (Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. I, z. 4, s. 59 — K. Górska-Gołaska), a zatem prawo miejskie otrzymało krótko przed
tą datą.

1
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276
k. 264–265
Kraków, /…/
Król nadaje przedmieszczanom na gruncie zamku lubelskiego prawa przysługujące mieszkańcom miasta, a więc: prawo magdeburskie,
wyłączenie spod jurysdykcji wojewody, kasztelana, starosty, podkomorzego, sędziego, podsędka, burgrabiego i podleganie tylko wójtowi
w zakresie wynikającym z prawa magdeburskiego, prawo zakładania
cechów. Podaje to do wiadomości starosty.
jęz. łac.
277
k. 265–266
Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, protestuje przed
aktami kancelarii przeciw Janowi Zarszyńskiemu, dworzaninowi-komornikowi (cubiculario nostro), że nie przekazał mu dokumentu
otrzymanego od Macieja Posta, pisarza kancelarii królewskiej, faktora w wójtostwie regnowskim1, w każdym razie nie wiadomo, co z nim
zrobił. W dokumencie tym Paweł Szczerbic pisał do swego faktora,
by natychmiast uiścił 50 złotych z tytułu kwarty z lasu zniszczonego
Kochelna. Dlatego Szczerbic, ufający Zarszyńskiemu, nie wiedział
o niezapłaceniu kwoty, dopóki w minionym tygodniu jego faktor nie
przybył do Krakowa i powiedział, że kwarty nie zapłacił, ponieważ nie
otrzymał dokumentu od Zarszyńskiego. Szczerbic protestuje, ponieważ nie zapłacił kwarty nie z powodu swego zaniedbania, lecz powodu
zatrzymania dokumentu. Maciej Post zeznał przed aktami kancelarii,
iż dokumenty, które otrzymał od Szczerbica, przekazał Zarszyńskiemu
udającemu się do Rawy z wiciami, który obiecał mu, że dostarczy to,
co dotyczy zapłaty. Król przyjmuje zeznania i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Chodzi o Regnów w woj. rawskim, pow. bialskim.
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278
k. 266–266v.
Kraków, 1 sierpnia
Król pozwala Jakubowi Pretwiczowi z Gawronów1, kasztelanowi kamienieckiemu, staroście trembowelskiemu, na cesję starostwa trembowelskiego z jurysdykcją, zamkiem, miastem i wsiami na rzecz
syna Jana, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia
kwarty.
jęz. łac.
1

W księstwie oleśnickim na Śląsku.

279
k. 267
Kraków, 1 sierpnia
Król pozwala Jakubowi Pretwiczowi, kasztelanowi kamienieckiemu,
na cesję wsi Mrozówka nowolokowanej w tenucie ulanowskiej1, na
rzecz Mikołaja Przerańskiego, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. latyczowskim.

280
k. 267v.–268
Kraków, 7 sierpnia
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz i pisarz kancelarii koronnej, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług 400 złotych wobec Pawła Dembskiego, biskupa Laodycei, sufragana i kanonika krakowskiego,
zapisuje na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych i zobowiązuje się zwrócić go 1 I (die et festo Circumcisions Domini) przed aktami /…/ pod wadium 400 złotych. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed jakimkolwiek sądem lub urzędem w Królestwie. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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281
k. 268–269
Kraków, 7 sierpnia
Król pozwala Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu, staroście lubelskiemu, na wykupienie karczem w tym starostwie, a mianowicie karczmy we wsi Piotrków oraz sześciu łanów
zwanych Podwodany lub Podwodnicy i karczmy we wsi Zemborzyce z rąk obecnych posesorów. Po jego śmierci będą podlegały
wykupowi.
jęz. łac.
282
k. 269–269v.
Kraków, 8 sierpnia
Król pozwala Łukaszowi Reszkowskiemu zwanemu Niemierza,
spadkobiercy zmarłego Pakosza z Solca, przekazać swe dwa łany
dziedziczne na gruncie wsi królewskiej Korzeń w powiecie gostynińskim, które zostały darowane przez książąt mazowieckich Siemowita, Kazimierza i Władysława1, na rzecz osoby jakiegokolwiek
stanu, którą zechce.
jęz. łac.
1
Chodzi o dokument wymienionych książąt z 21 VI 1434 dla Pakosza z Solca (AGAD, dok. perg.
8633). Analizuje go K. Pacuski (Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009,
s. 181).

283
k. 269v.–270v.
Kraków, 9 sierpnia
Król, ponieważ Mikołaj Jazłowiecki, starosta śniatyński, leży chory
w Krakowie, wysłał do niego Stanisława Siecińskiego, prepozyta pułtuskiego, sekretarza królewskiego, który w imieniu Jazłowieckiego zeznał przed aktami kancelarii, iż Jazłowiecki dług 1000 złotych wobec
Jana Glasera, mieszczanina poznańskiego, zapisuje na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się go zapłacić 5 VIII (festo Sancto Dominici confessoris) 1596 przed
urzędem rady miejskiej gdańskiej pod wadium 1000 złotych. Pozwany
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stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim
lwowskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
284
k. 270v.–271v.
Kraków, 11 sierpnia
Król stwierdza, że w mieniu Macieja Zendkowskiego przedłożono
mu dokument papierowy z 10 V (feria quinta post festum S. Stanislai)
1375 z pieczęcią Dobiesława, wojewody krakowskiego, w którym wojewoda krakowski, dziedzic z Kurozwęk, z woli Elżbiety, królowej Węgier i Polski1, daje wolniznę Woli Zendkowskiej2 prawem niemieckim,
a wójtowi Pawłowi zwanemu Polska trzy łany i karczmę. Paweł zwany Polska, za zgodą wojewody, zapisał swej żonie Mirochnie z Potoka dwanaście groszy na wójtostwie. Po jego śmierci wójtostwo będzie
podlegało wykupowi. Świadkowie: Drogon z Chroberza, Stefan jego
brat, Krzesław, sądecki3, Paszko Miłoszewski, Mikołaj syn Zbyszka
z Oleśnicy, Zbyszko z Oleśnicy4, Maczko Chroberz5. Król potwierdza
i aprobuje dokument i zachowuje Macieja Zendkowskiego w dożywotnim posiadaniu wójtostwa.
jęz. łac.
Elżbieta, żona Ludwika króla Węgier i Polski.
Chodzi o wieś Zętkowice w pow. lelowskim (dziś Rzędkowice), należącą do uposażenia wojewody
krakowskiego.
3
Krzesław z Kurozwęk w woj. sandomierskim, pow. wiślickim, kasztelan sądecki.
4
Oleśnica w woj. sandomierskim, pow. wiślickim.
5
Dokument wydany in extenso: Zbiór dokumentów małopolskich, t. IV: dokumenty z lat 1211–1400,
wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, Kraków–Wrocław–Warszawa 1969, nr 1024.
1
2

285
k. 271v.–272
Kraków 12 sierpnia
Król pozwala Krzysztofowi Ilmanowskiemu, pisarzowi kancelarii
koronnej, na przejęcie wójtostwa, czyli sołectwa wojnickiego, także na przedmieściu zwanym Zamoście i sołectwa we wsi Łopunie
w tenucie wojnickiej1 z rąk obecnych posesorów, którzy użytkują je
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bezprawnie. Ilmanowski i jego żona, Barbara z Mironic2, otrzymują
dożywocie.
jęz. łac.
1
2

W woj. krakowskim, pow. sądeckim.
Chodzi o Barbarę Karśnicką (Sumariusz VII, nr 30).

286
k. 272v.–273
Kraków, 12 sierpnia
Król daje Prokopowi Cebrowskiemu i jego żonie Katarzynie Broniowskiej dożywocie na wsi Stoki w starostwie latyczowskim, którą miał
w dożywotnim posiadaniu Prokop Cebrowski1. Z racji dożywocia upada czwarta część zapisu na wsi.
jęz. łac.
1

Na mocy konsensów na cesję z 17 IX 1578 i II 1580 (MK 117, k. 248–249, 123, k. 274–275).

287
k. 273–274v.
Kraków, 12 sierpnia
Król stwierdza, że Ewa Żarska, żona Samuela Michałowicza, za
zgodą swego męża, zeznała przed aktami kancelarii, iż swą część
dziedziczną wsi Żar w powiecie krakowskim, która przypadła jej
po śmierci Piotra Żarskiego, jej ojca, darowuje Kazimierzowi Burzyńskiemu i daje mu intromisję, co zabezpiecza na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Pozwana
stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim
krakowskim. Żarska zeznała, że zapis 200 złotych uczyniony przed
aktami grodzkimi krakowskimi przez Jana Dembińskiego i czynsz
roczny 20 złotych przenosi na osobę Kazimierza Burzyńskiego. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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288
k. 274v.–275
Kraków, 12 sierpnia
Król stwierdza, że Wawrzyniec Chrzanowski, woźny ziemski generalny, zeznał przed aktami kancelarii, iż w towarzystwie Stanisława
Laskowskiego i Stanisława Braczowskiego wprowadził Stanisława Zabielskiego do domu Ogórkowskiego w Podbrzeziu krakowskim obok
Kazimierza, a kmiecie ze wsi Ruszyczyce1, Wawrzyniec Biesaga i jego
żona, w imieniu Jana Bobrka przekazali klucze. Król poleca wpisać relację do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Prawdopodobnie Rusocice w pow. śląskim.

289
k. 275–275v.
Kraków, 17 sierpnia
Król — ponieważ Anna Jagiellonka, królowa Polski, ciotka króla, dała
14 XI 1594 w Warszawie Stanisławowi Zaliwskiemu, staroście warszawskiemu, dożywocie na tej ekonomii — potwierdza tę dyspozycję
na trzy lata pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
290
k. 275v.–276
Kraków, 18 sierpnia
Król daje Stanisławowi Płazie, dworzaninowi królewskiemu, który ma
dożywocie na wsiach królewskich Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Lipowiec, Królów Staw, Drohomyśl i Bichale w powiecie bełskim,
dożywocie wspólne in solidum z jego żoną, Anną Rożnówną, pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
291
k. 276–276v.
Kraków, 19 sierpnia
Król darowuje Baltazarowi Wysockiemu, zasłużonemu dla króla Stefana w służbie wojskowej, grunt opuszczony w mieście królewskim Par-
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nawa, który po śmierci Frycza użytkuje bezprawnie Jan Dorff, i drugi
grunt Przewoźnicki w mieście Stara Parnawa przez nikogo nieposiadany, przypadłe królowi jako kaduki. Podaje to do wiadomości Jana
Leśnowolskiego z Obór1, kasztelana czerskiego, starosty parnawskiego.
jęz. łac.
1

W woj. mazowieckim, pow. czerskim.

292
k. 276v.–277
Kraków, 21 sierpnia
Król — ponieważ Wojciech Bassar1 z Biecza własnym kosztem odbudował młyn we wsi Skomorochy w starostwie sokalskim2 — zachowuje
go w dożywotnim posiadaniu tego młyna, połowy łana i łąki. Po jego
śmierci młyn będzie podlegał wykupowi.
jęz. łac.
1
2

W tytule wpisu: Bassow.
W woj. i pow. bełskim.

293
k. 277–278
Kraków, 22 sierpnia
Król daje Krzysztofowi Kostce, który otrzymał niegdyś dożywocie na
starostwie kościerzyńskim1, dożywocie wspólne in solidum z Anną Pilecką, jego żoną. Z racji dożywocia upada czwarta część zapisu na tym
starostwie.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. tczewskim.

294
k. 278–280v.
Kraków, 22 sierpnia
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu, dworzaninowi-komornikowi (cubiculario nostro), na cesję sołectwa we wsi królewskiej Spaki
w powiecie mielnickim na rzecz Jana Poniatowskiego, który otrzymuje
dożywocie. Po jego śmierci sołectwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
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295
k. 278v.–279v.
Kraków, 23 sierpnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla,
z jego podpisem i pieczęcią, wystawiony w Gdańsku 23 sierpnia 1594,
w którym król darowuje kościołowi parafialnemu w Elblągu pod wezwaniem św. Mikołaja folwarczek na przedmieściu elbląskim z ośmioma łanami, położony między folwarkiem /.../ Hiopsa a folwarkiem
Jana von Lohena, który po śmierci Jana z Amsterdamu, mieszkańca
przedmieścia, przypadł królowi jako kaduk. Przekazuje folwark Stanisławowi Makowieckiemu, kantorowi i kanonikowi warmińskiemu,
plebanowi elbląskiemu i jego następcom. Podaje to do wiadomości
magistratu elbląskiego.
jęz. łac.
296
k. 279v.–280v.
Kraków, 25 sierpnia
Król stwierdza, że przedłożono mu dokument Jana Leśnowolskiego,
kasztelana czerskiego, starosty parnawskiego, z jego pieczęcią i podpisem, wystawiony w Warszawie 30 IV 1595, w którym przekazał on
w dożywocie Abrahamowi Skulskiemu, zasłużonemu wojskowemu,
mojzę Leli w starostwie parnawskim, która po śmierci Bransa Brandta przypadła królowi jako kaduk. Król potwierdza dyspozycję zawartą
w dokumencie pod warunkiem wypełniania powinności, do których
zobowiązana jest szlachta inflancka.
jęz. jęz. łac. pol.
297
k. 280v.–281
Kraków, 26 sierpnia
Król zachowuje Wojciecha, Stanisława i Jana Skargów Powęskich oraz
/…/ w dożywotnim posiadaniu pewnych pól i łąk obok miasta Grodziec1 zgodnie z dokumentem oryginalnym otrzymanym od króla.
Te pola i łąki posiadają po swych przodkach, a ich granice są opisane
w dokumentach książąt Mazowsza.
jęz. łac.
1

W woj. mazowieckim, z. czerskiej, pow. grójeckim.
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298
k. 281–281v.
Kraków, 26 sierpnia
Król zachowuje Jana Skargę Powęskiego w dożywotnim posiadaniu łąk
królewskich przy mieście królewskim Grodziec położonych między
błoniem grodzieckim a łąkami kościoła w Worowie, oraz między łąkami kościoła w Grodźcu aż do granic wsi szlacheckiej Kobylino, które to
łąki mieli jego przodkowie.
jęz. łac.
299
k. 281v.–282
Kraków, 26 sierpnia
Król — ponieważ Bartłomiejowi Nierownikowi ze wsi Siedlików została za czasów Jana Krzysztoporskiego, niegdyś starosty ostrzeszowskiego1, wymierzona przez Magneta Gołkowskiego, podstarościego
ostrzeszowskiego, działającego z ramienia starosty, część gruntu Poremba w lesie Gromnik od drogi z Korpysa aż do Siekieli, poddanego
Bernardyny Zarembiny, starościny grabowskiej — pozwala Nierownikowi, jego synom Mateuszowi i Sebastianowi, wykarczować las na pola
i łąki, daje im dożywocie. Z tego gruntu mają na św. Marcina (11 XI)
płacić jedną grzywnę do zamku ostrzeszowskiego.
jęz. łac.
1

Był starostą w latach 1583–1591 (Sumariusz V, nr 114, U II/2, nr 1510).

300
k. 282–282v.
Kraków, 26 sierpnia
Król — ponieważ Bernardyna Zarembina, tenutariuszka grabowska,
wymierzyła Stanisławowi Korpysowi część lasu na gruncie wsi Kotłów
w starostwie grabowskim dla zbudowania młyna na rzece przy granicy
chynowskiej i zbudowanie sadzawki oraz zezwoliła na wykarczowanie
pól i łąk — potwierdza to zezwolenie i daje dożywocie na tym gruncie
braciom Stanisławowi i Ambrożemu Korpysom. Z tego młyna, czyli
gruntu, mają na ś. Marcina (11 XI) płacić corocznie dwie grzywny do
zamku grabowskiego.
jęz. łac.
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301
k. 283
Kraków, 28 sierpnia
Król, na prośbę mieszkańców Śremu przy granicy ze Śląskiem nad
rzeką Wartą, ze względu na wylewy rzeki i koszty naprawy mostu,
zniszczeń i częstych szkód, za zgodą stanów Rzeczypospolitej i posłów
ziemskich na sejmie 1593, włącza do miasta wójtostwo ustanowione
przez Przemysła i Bolesława, książąt polskich1.
jęz. łac.
Chodzi o dokument z 1253 r. (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877, nr 322).

1

302
k. 283v.–284
Kraków, 28 sierpnia
Król daje Jakubowi Korycińskiemu, zasłużonemu rotmistrzowi, dożywocie na wsiach Karaczkowce i Czwitów w powiecie kamienieckim,
które wróciły do dyspozycji króla po śmierci Borysłowskiego, wraz
z kwotą 2000 złotych jemu wyznaczonych. Jeśli stara suma zapisana
na tych wsiach nie ekspirowała, z tytułu dożywocia upada jej czwarta
część, jeśli tak — Koryciński ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
303
k. 284–285
Kraków, 28 sierpnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument z akt
grodzkich lwowskich z 18 VII (ferta tertia post festum S. Margaretae
Virginis) 1595, z pieczęcią Jerzego Mniszcha z Wielkich Kuńczyc, wojewody sandomierskiego i starosty lwowskiego oraz podpisem Zygmunta Poradowskiego, sędziego grodzkiego lwowskiego. W dokumencie kapłan Mikołaj Cedyn z miasta Rausa1 protestuje, ponieważ
jako ustanowiony pełnomocnik dzieci zmarłego Damiana, mieszczanina z Rausy, to jest Heleny, panny, i syna Franciszka, za pozwoleniem
i upoważnieniem arcybiskupa Rausy został posłany do Mołdawii do
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księcia Aarona2, który otrzymał od wspomnianego Damiana kwotę
10449 talarów. Na konto tego długu Jan Calahuras, podskarbi tego
księcia, dał mu 1000 talarów, a on udał się z Jass do Rausy. Książę został uwięziony przez władcę Siedmiogrodu3, a jego dwór spustoszony
przez lisowczyków. Cedyn przedstawił kupców prowadzących handel
z Turcją, którzy otrzymali od Calahurasa zapłatę swych długów, a ich
miasto Jassy zostało zniszczone przez lisowczyków. Król poleca wpisać
ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
Chodzi o Raguzę, czyli Dubrownik.
Chodzi o Aarona, hospodara mołdawskiego w okresach IX 1591–VI 1592 i X 1592–3 V 1595
(Dworzaczek, Genealogia, tab. 87)
3
Chodzi o Zygmunta Batorego.
1
2

304
k. 285–285v.
Kraków, 29 sierpnia
Król zachowuje Stanisława Piekarza, karczmarza ze wsi królewskiej
Siedlików w starostwie ostrzeszowskim, w posiadaniu karczmy i jednego łana ziemi zwanego Konieczny, należącego do tej karczmy, i daje
mu dożywocie in solidum z jego żoną Elżbietą pod warunkiem płacenia do zamku ostrzeszowskiego czynszu wymienionego w oryginalnym dokumencie.
jęz. łac.
305
k. 285v.–286
[Kraków, 29 sierpnia]
Król zachowuje Wita Prusska, karczmarza we wsi królewskiej Siedlików w starostwie ostrzeszowskim, w posiadaniu tej karczmy i jednego
łana oraz daje dożywocie in solidum jego żonie Annie pod warunkiem
płacenia do zamku ostrzeszowskiego czynszu wymienionego w oryginalnym dokumencie.
jęz. łac.
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306
k. 286v.–287v.
Kraków, 30 sierpnia
Król — ponieważ Mikołaj Jazłowiecki z Buczacza, starosta śniatyński, sokalski, czerwonogrodzki, leży chory w Krakowie — Stanisław
Sieciński, prepozyt pułtuski, scholastyk sandomierski, sekretarz królewski w imieniu Jazłowieckiego zeznał przed aktami kancelarii, iż
Jazłowiecki zapisuje rektorowi i ojcom kolegium seminarium w mieście Kamieniec Podolski 400 złotych rocznie na swych dobrach płatne
11 XI (na św. Marcina biskupa) po śmierci Aleksandryny Tyszkiewiczówny, jego żony, przez spadkobierców. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed aktami grodzkimi lwowskimi lub kamienieckimi.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
307
k. 288–289
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 400 złotych rocznie rektorowi i kolegium seminarium ubogich studentów w Jarosławiu na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
308
k. 289–290v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 400 złotych rocznie rektorowi i kolegium seminarium ubogich studentów w Wilnie na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
309
k. 291–292
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 600 złotych rocznie bractwu miłosierdzia w Kamieńcu na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 310–314

310
k. 292–293
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 600 złotych bractwu miłosierdzia we Lwowie na
warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
311
k. 293v.–294v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 600 złotych rocznie bractwu miłosierdzia w Wilnie na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
312
k. 294v.–296
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 500 złotych rocznie bractwu miłosierdzia w Krakowie na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
313
k. 296–297
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 500 złotych rocznie bractwu miłosierdzia w Warszawie na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
314
k. 297–298
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 500 złotych rocznie bractwu miłosierdzia w Łucku na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 315–319

315
k. 298–299v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 500 złotych rocznie braciom zakonu św. Franciszka
ścisłej obserwancji, czyli bernardynom w Sokalu, na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
316
k. 299v.–301
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 60 złotych rocznie kolegium Jezuitów w Lublinie
na warunkach jak wyżej.
jęz. łac.
317
k. 301–302
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 1000 złotych rocznie oraz 300 złotych na trzy lata
przyszłemu xenochodio militum w Jazłowcu1 pod wadium 2000 złotych
(inne warunki jak wyżej).
jęz. łac.
1

W woj. podolskim, pow. czerwonogrodzkim.

318
k. 302–303
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 200 złotych rocznie xenochodio pauperum w Jazłowcu pod wadium 1000 złotych i warunkami jak wyżej.
jęz. łac.
319
k. 303–304v.
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki zapisuje 1000 złotych rocznie na połowie dóbr Kossowo1 i wsi do niego należących pod wadium 5000 złotych kolegium Jezuitów w Kamieńcu. Inne warunki jak wyżej.
jęz. łac.
1

W województwie ruskim, w powiatach halickim i kołomyjskim.
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Regest nr 320–324

320
k. 304v.–306
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki zapisuje 50 złotych rocznie i 300 złotych przez trzy lata
ze wsi Chmielowa w powiecie kamienieckim dominikanom w Jazłowcu1 pod wadium 5000 złotych. Inne warunki jak wyżej.
jęz. łac.
1

Regest ze wpisu w do akt grodzkich AGZ X, nr 2700.

321
k. 306–307
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 200 złotych daje dominikanom w Jazłowcu
prawo patronatu kościoła w Jazłowcu wraz z wsią zwaną Nieczbrody
należącą do tego kościoła i jeziorem na rzece Zurzyn oraz intromisją.
jęz. łac.
322
k. 307–308v.
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki pod wadium 1000 złotych daje swej żonie Aleksandrynie
Tyszkiewiczównie miasto Martynów w ziemi halickiej, które przypadło mu w dziale z bratem Hieronimem Jazłowieckim.
jęz. łac.
323
k. 308v.–310
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki pod wadium 20 000 złotych daje swej żonie Aleksandrynie
Tyszkiewiczównie zapis dożywotni uczyniony w grodzie lwowskim.
jęz. łac.
324
k. 310–311
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki pod wadium 300 złotych zabezpiecza 300 złotych długu
wobec Andrzeja Koźlątkowskiego, syna Kaspra Koźlątkowskiego, i zobowiązuje się go zapłacić do 21 I (festo S. Agnetis) 1599.
jęz. łac.
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Regest nr 325–329

325
k. 311–311v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 300 złotych zabezpiecza 300 złotych długu wobec Przecława Królikowskiego, posesora wsi Połowce w powiecie kamienieckim, i zobowiązuje się go zapłacić do 21 I (festo S. Agnetae) 1599.
jęz. łac.
326
k. 311v.–313v.
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki pod wadium 1000 złotych daje Zygmuntowi Głogowskiemu dożywocie na swej wsi dziedzicznej Dubrowlany w powiecie kamienieckim oraz intromisję.
jęz. łac.
327
k. 313v.–314v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 grzywien daje Stefanowi Węgrowi dożywocie na swej wsi dziedzicznej Zaleszczyki w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
328
k. 315–316
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 200 grzywien daje Zofii, wdowie po Pawle
Moszyńskim, i jego synom Marcinowi i Michałowi dożywocie na jego
wsi dziedzicznej Kapuścińce w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
329
k. 316–317v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki daje pod wadium 200 grzywien Andrzejowi i Mikołajowi
Łukomskim, trębaczom (tubicines), za ich wierną służbę dożywocie na
swej wsi dziedzicznej Czapowce w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
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Regest nr 330–333

330
k. 317v.–319v.
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki pod wadium 500 złotych zapisuje Andrzejowi Sękowskiemu dożywocie na swej wsi dziedzicznej Lisowce w powiecie kamienieckim z intromisją oraz zapisuje kwotę 50 złotych, którą jego spadkobiercy wypłacą Sękowskiemu w ciągu dwunastu tygodni po jego
śmierci przed urzędem grodzkim halickim.
jęz. łac.
331
k. 319v.–320
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 grzywien zapisuje swemu słudze (famulo
suo) Janowi Tuszewskiemu kwotę 100 grzywien na dobrach Rzepinice
w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
332
k. 320v.–321
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 200 złotych zapisuje Mikołajowi Wierowskiemu 200 złotych długu dożywotnio na wsi Kuryłowce1, a po jego śmierci jego spadkobiercy maja otrzymać tę wieś.
jęz. łac.
1

W pow. kamienieckim.

333
k. 321–321v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 złotych zapisuje Pawłowi Rykaczewskiemu 100 złotych na połowie dóbr Suturminice w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
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Regest nr 334–337

334
k. 321v.–322v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 złotych zapisuje Andrzejowi Miełaczewskiemu, swemu słudze, 100 złotych na drugiej połowie wsi Suturminice w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
335
k. 322v–323v.
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 złotych zapisuje Melchiorowi Izdebskiemu, swemu słudze, 100 złotych na swej wsi Latacze w powiecie kamienieckim.
jęz. łac.
336
k. 323v.–324
[Kraków, 30 sierpnia]
Jazłowiecki pod wadium 100 grzywien zapisuje Łukaszowi Korycińskiemu, swemu słudze, 100 grzywien na swej wsi Słobotka w powiecie
kamienieckim.
jęz. łac.
337
k. 324–325
Kraków, 30 sierpnia
Jazłowiecki ustanowia egzekutorami swego testamentu: Jana Dymitra
Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego, Bernarda Maciejowskiego,
biskupa łuckiego, Pawła Wołuckiego, biskupa kamienieckiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewodę lubelskiego i starostę krakowskiego,
Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego, Jakuba Pretficza, kasztelana
kamienieckiego i starostę trembowelskiego, Hieronima Jazłowieckiego, brata rodzonego, i Stanisława Pstrokońskiego. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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Regest nr 338–339

338
k. 325
Kraków, 2 września
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski, łęczycki, podkanclerzy koronny, dziedzic wsi Tarnowska Wola w powiecie łęczyckim, zeznał przed aktami kancelarii, iż kwituje Marcina Drzewickiego, tenutariusza wsi królewskich Lubochnia i Rzeczyca1, z kary
50 grzywien przysądzonej dekretem Trybunału Koronnego w Piotrkowie
z 21 XI (feria quarta post festum Sanctae Helisabethae) 1590 z powodu
zniszczenia (rozrzucenia) kopców granicznych między wsią Wola Malicka, czyli Tarnowska, a wymienionym wyżej wsiami królewskimi. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W województwie łęczyckim, powiecie brzezińskim.

339
k. 325v.–326v.
Kraków, 2 listopada1
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski, łęczycki, podkanclerzy koronny, dziedzic wsi Tarnowska Wola w powiecie
łęczyckim, zeznał przed aktami kancelarii, iż wobec Marcina, Adama
i Wawrzyńca Drzewickich, synów zmarłego Andrzeja Drzewickiego, zobowiązuje się na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, że w ciągu roku doprowadzi Marcina Tarnowskiego,
rotmistrza, tenutariusza wsi królewskich Rzeczyca i innych, i spowoduje,
iż tenże zapisze przed sądem grodzkim opoczyńskim na swych dobrach
dziedzicznych, zastawnych, ruchomych i nieruchomych, kwotę 300 grzywien legalnie mu przekazaną, jeśli w ciągu sześciu tygodni zostanie ona
aprobowana, uznana i przysądzona przez właściwy sąd spadkobiercom
zmarłego Andrzeja Drzewickiego. Zostanie ona zapłacona pod wadium
300 grzywien. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub
urzędem Trybunału Koronnego w Piotrkowie. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii1. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Błąd pisarza — powinno być września.
Regesty Metryki, nr 160.
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Regest nr 340–341

340
k. 326v.–328v.
[Kraków, 2 września]
Król stwierdza, że Marcin Drzewicki, syn zmarłego Jakuba Drzewickiego, sukcesor zmarłego Andrzeja Drzewickiego, tenutariusza wsi
Rzeczyca i innych, w imieniu swoim, Adama, brata stryjecznego, oraz
Wawrzyńca, syna zmarłego Zygmunta Drzewickiego, także brata stryjecznego, pod wadium podanym niżej zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał z rąk Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego,
dekret królewski wydany dziś w sprawie między Drzewickimi a Marcinem Tarnowskim o wykup wspomnianych dóbr za 1985 złotych
17 groszy i kwituje Marcina Tarnowskiego. W imieniu swoim i swych
stryjecznych braci zobowiązuje się, ze w ciągu roku i sześciu tygodni
stawi Adama Drzewickiego, brata stryjecznego, i innych spadkobierców w Piotrkowie lub Opocznie i skwituje Marcina Tarnowskiego.
Jeśli wyniknie jakaś przeszkoda, zobowiązuje się wobec Marcina Tarnowskiego, że Adam Drzewicki potwierdzi wadium odpowiadające
kwocie, o którą chodzi. To wszystko zabezpiecza na swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium
992 złotych. Pozwany stawi się w pierwszy terminie przed sądem lub
urzędem grodzkim piotrkowskim lub opoczyńskim. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej1.
jęz. łac.
1

Regesty Metryki, nr 161.

341
k. 328v.–329v.
Kraków, 2 września
Król stwierdza, że Wojciech Tarnowski, dworzanin królewski, tenutariusz dóbr Budziszewice1, zeznał przed aktami kancelarii, iż przestrzegając dekretu między nim a Marcinem, Adamem i Wawrzyńcem Drzewickimi, zapisuje im na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, kwotę 425 grzywien z tytułu dożywocia
Adama Drzewickiego, należną na podstawie dekretu królewskiego
jako wykup dóbr Budziszewice2 i wsi do nich należących. Kwota ma
być wypłacona spadkobiercom Andrzeja Drzewickiego w ciągu sze-
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Regest nr 342–344

ściu tygodni pod wadium 350 grzywien. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim w Piotrkowie lub
Opocznie. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej3.
jęz. łac.
Woj. i pow. rawski.
Zob. dok. nr 204.
3
Regesty Metryki, nr 162.
1
2

342
k. 329v.–330
[Kraków, 2 września]
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski, łęczycki, podkanclerzy koronny, zeznał przed aktami kancelarii, iż dziś
w imieniu Marcina Tarnowskiego, swego brata, otrzymał od Marcina
Drzewickiego przywileje dotyczące kwot zapisanych przez poprzedników króla na dobrach Rzeczyca, Łąk i Kierz1. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 203.

343
k. 330–330v.
Kraków, 10 września
Król potwierdza i aprobuje dożywocie in solidum, które królowa Anna,
ciotka króla, dała Stanisławowi Chełchowskiemu, wojskiemu rożańskiemu, i jego żonie, na wójtostwie we wsi Zubów w starostwie bielskim na Podlasiu wraz z polami należącymi do tego wójtostwa, folwarkiem Stupniki i młynem. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało
wykupowi.
jęz. łac.
344
k. 330v.–331
[Kraków, 10 września]
Król stwierdza, że Wawrzyniec Luboński (Lubomski) zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał z rąk Stanisława Bielickiego kwotę 100 zło-
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Regest nr 345–348

tych długu zapisanego sobie przed aktami kancelarii1 i kwituje go z tej
kwoty. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 133.

345
k. 331–331v.
Kraków, 15 września
Król pozwala Stanisławowi Bykowskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu
i staroście sieradzkiemu, na cesję sześciu poddanych, siedzących na
połowie łanu wsi królewskiej Męka w starostwie sieradzkim, na rzecz
Stefana Małochowskiego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
346
k. 331v.–332
Kraków, 15 września
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, cedował wójtostwo we wsi królewskiej Męka w starostwie sieradzkim Stefanowi
Małochowskiemu i skwitował go z sumy zapisanej na tym wójtostwie.
Król daje Małachowskiemu dożywocie.
jęz. łac.
347
k. 332–332v.
[Kraków, 15 września]
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, zeznał przed aktami
kancelarii, iż cedował grunt królewski Kochelna z młynem Stanisławowi
Bykowskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac.
348
k. 332v.–333
Kraków, 15 września
Król stwierdza, że Wawrzyniec Gembicki, kanclerz gnieźnieński, kanonik krakowski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż
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Regest nr 349–350

ustanawia Jana Skrzetuskiego, sekretarza królewskiego, swym pełnomocnikiem w sprawach przed sądem lub urzędem dotyczących testamentu zmarłego Tomasza Kopińskiego, kanonika warszawskiego1. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
L. Królik (Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku, Warszawa 1990, s. 191) odnotowuje go tylko raz pod rokiem 1594.

1

349
k. 333–333v.
[Kraków, 15 września]
Król pozwala Zofii Piotrowskiej na cesję łana zwanego Łowiectwo we
wsi Sarzynie w starostwie leżajskim1 na rzecz Kaspra Głuchowskiego
i Małgorzaty z Grochowców2, jego żony, którzy otrzymują dożywocie
in solidum.
jęz. łac.
1
2

W woj. ruskim, z. i pow. przemyskim.
W pow. przemyskim — własność Grochowskich.

350
k. 333v.–334v.
[Kraków, 15 września]
Król — ponieważ Mikołaj Herburt, wojewodzic ruski, z zasłużonej rodziny, nie został obdarzony przez naturę i nie może spodziewać się
niczego, co było udziałem jego przodków — pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu, jego ojcu, na cesję na jego
rzecz połowy wsi Jaromierka w województwie /…/1. Mikołaj Herburt
dostaje dożywocie na połowie tej wsi oraz na sadzawce Kulchanów2,
która po śmierci Mikołaja Jałowieckiego z Buczacza, starosty śniatyńskiego, powróciła do dyspozycji króla. Jeśli dobra są obciążone zapisem — z tytułu dożywocia zgodzie z prawem upada część zapisu, jeśli
nie — Herburt ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
W woj. podolskim, pow. kamienieckim.
Ponieważ Jazłowiecki występuje we wpisie tylko z tytułem starosty śniatyńskiego, należy się domyślać, że sadzawka leżała w tym starostwie.

1
2
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351
k. 334v–335
Kraków, 15 września
Król stwierdza, że Jan Skrzetuski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż otrzymał z kancelarii Jana Tarnowskiego, prepozyta
krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego, z rąk Pawła Koszutskiego, sekretarza i pisarza kancelarii królewskiej, z polecenia królewskiego dla Komisji Brunszwickiej, księgę dokumentów, inwentarzy i spisów publicznych Królestwa, sporządzoną
przez Marcina Kromera, kanonika krakowskiego i warmińskiego,
w 1551 r.1 Zobowiązuje się, że księgę zwróci skoro wróci z poselstwa
do Brunszwiku2 na dwór królewski. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
W okresie IX 1550–V 1551 Kromer na polecenie króla dokonał rejestracji dokumentów pergaminowych i papierowych, inwentarzy i dokumentów skarbowych Archiwum Skarbu Koronnego
(PSB XV, s. 322–323 — H. Barycz).
2
Chodziło o pertraktacje z Henrykiem Juliuszem księciem Brunszwiku w sprawie realizacji testamentu królewny Zofii Jagiellonki, niegdyś żony ks. brunszwickiego Henryka (PSB XXXVIII,
s. 433–434 — P. Dembiński).
1

352
k. 335–336
Kraków, 19 września
Król pozwala Krzysztofowi Przyjemskiemu, swemu dworzaninowi,
zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, na przejęcie wsi królewskiej Łopatki, czyli Kisielingieswalt, w województwie pomorskim1,
z rąk spadkobierców zmarłego Stanisława Przyjemskiego, marszałka
koronnego, których imiona i nazwiska król chce poznać. Przyjemski
dostaje dożywocie. Jeśli wieś jest obciążona zapisem, z racji dożywocia upada część zapisu zgodnie z prawem, a po jego śmierci podlega
wykupowi.
jęz. łac.
1

Błąd pisarza. Wieś leżała w woj. i pow. chełmińskim.
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353
k. 336–337
Kraków, 20 września
Król daje Krzysztofowi Przyjemskiemu, dworzaninowi królewskiemu,
synowi zmarłego Stanisława Przyjemskiego, marszałka koronnego,
starosty konińskiego, zasłużonego dla króla, dożywocie na wsiach Poledno, Lichnowo, Rudnow leżące po części w województwie chełmińskim, a po części w pomorskim1, które wróciły do dyspozycji królewskiej po śmierci wspomnianego Stanisława Przyjemskiego. Przyjemski
ma wnosić kwartę.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. świeckim, leżało Poledno.

354
k. 337–337v.
Kraków, 19 września
Król stwierdza, że Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, włocławski, łęczycki, podkanclerzy koronny, zeznał przed aktami kancelarii, iż ceduje na rzecz Katarzyny, żony Andrzeja Warszyckiego, i Zofii, żony
Zbigniewa Podlodowskiego, dziedziczek części wsi Rokszyce i Wola
Rokszycka1, kwoty wiana i przywianka z tytułu zabezpieczenia posagu
Anny z Krzykosów2, wdowy po Stanisławie Rokszyckim, w części, która ich dotyczy. Zastrzega dla siebie trzecią część praw, które otrzymał
od wspomnianej Anny z Krzykosów, a które należą się pannom Katarzynie i Zofii Rokszyckiej. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

W woj. sieradzkim, pow. piotrkowskim.
W pow. łęczyckim, własność Krzykowskich vel Krzykoskich.

355
k. 337v.–338
Kraków, 22 września
Król stwierdza, że Joachim Turk, radca kamery fiskalnej (fiscalis camerae consiliarius) Ferdynanda, arcyksięcia Austrii, szwagra króla, wyznaczony przez Ludwika a Dietrichstein, Bartłomieja Haslingera i Piotra
Kuglmana, radców tejże kamery i uczyniony przez nich pełnomocni-
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kiem, zeznał przed aktami kancelarii, iż — ponieważ sam nie mógł, do
domagania się kwoty 6000 złotych, którą Jan Ezdra, Żyd krakowski,
zapisał Janowi Langenauerowi Augustynowi przed sądem żydowskim
województwa krakowskiego feria sexta post Nativitatis S. Joannis Baptistae (1 VII) 1594, a Langenauer wyznaczył do zapłacenia tej kwoty
Merkurego Idriensisa praesidente camerae fiscalis zmarłego arcyksięcia
Karola1. Idriensis wyznaczył swym pełnomocnikiem Jerzego Adera,
dworzanina — przyrzeka, że zapisze na swych dobrach wszystko, co
uzyska przez swego pełnomocnika. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Chodzi o arcyksięcia Karola Habsburga zmarłego 10 VII 1590.

356
k. 338v.–339v.
Kraków, 23 września
Król stwierdza, że Jan Cielomęcki, sługa Krzysztofa Reya z Nagłowic,
stolnika lubelskiego, protestuje w imieniu swego pana jako ewiktora1 Marcina Urowieckiego, kasztelana chełmskiego, w sprawie uwolnienia wspomnianego kasztelana od roszczeń Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego, ze względu na kwotę 2000 złotych pensji rocznej
na cle wodnym włocławskim, wyznaczonej przez poprzednika króla2.
Król przyjmuje protest i poleca wpisać go do akt kancelarii. Relacja jak
wyżej.
jęz. łac.
1
Ewiktor — osoba zobowiązana do wstąpienia w spór w miejsce pozwanego z powodu wad prawnych.
2
Pensję tę wyznaczył Stefan Batory 5 III 1585 (MK 131, k. 101).

357
k. 339v.–340
Kraków, 18 września
Król stwierdza, że Dominik Blenci, Juliusz Baldi, Jan Tedesco, Klaudiusz Luberti, Sylwester Bianco, mieszczanie i kupcy krakowscy, zeznali przed aktami kancelarii, iż poręczają za Jerzego Ardentiego
(custos salis nostris) zwolnionego z więzienia. Zobowiązują się na
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swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, że w ciągu trzech tygodni doprowadzą go przed króla lub przed
sąd marszałkowski. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
358
k. 340–341
Kraków, 23 sierpnia
Król zawiadamia Zygmunta Myszkowskiego, starostę piotrkowskiego,
i Piotra Franco, administratorów żup krakowskich (wielickiej i bocheńskiej), iż zawarował Andrzejowi Umięckiemu, zarządcy komory
solnej warszawskiej, iż komora ta ma otrzymywać sól w bałwanach
i beczkach w potrzebnych ilościach i sól ta ma być składowana w spichlerzach pobudowanych przez Umięckiego. Ponieważ król otrzymał
wiadomość, że ich sługa nie stosuje się do woli królewskiej, rozkazuje
im, by sól była przekazywana do rąk Umięckiego, pisarza komory warszawskiej.
jęz. pol.
359
k. 341–343
Kraków, 24 września
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla
Stefana, wystawiony w Sandomierzu 22 IV 1578, w którym król oznajmia, że Andrzej Drzewicki cedował Stanisławowi Gostomskiemu,
kasztelanowi sochaczewskiemu, staroście rawskiemu, dobra królewskie miasto Ryczywół z przyległościami w powiecie radomskim oraz
połowę kwot zapisanych na wsiach Glina, Łąk i Zawada w województwie łęczyckim, powiecie brzezińskim i dał kasztelanowi sochaczewskiemu oryginalny dokument króla Zygmunta Augusta wystawiony
w Piotrkowie 29 I (feria sexta ante Purifications Glorissimae Virginis
Mariae) 1563, relacji Jana Ocieskiego, kanclerza koronnego, starosty
krakowskiego, oświęcimskiego, zatorskiego, samborskiego, olsztyńskiego, w którym król potwierdza Adamowi Drzewickiemu, kasztelanowi raciąskiemu, staroście gostynińskiemu, Jakubowi i Andrzejowi,
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braciom rodzonym, dokument króla Kazimierza wystawiony w Krakowie 1 X (feria quarta post festum S. Michaeli) 1471, relacji Zbigniewa
Oleśnickiego, scholastyka krakowskiego, podkanclerzego Królestwa,
w którym król złącza Piotrowi Duninowi z Prawkowic1, podkomorzemu sandomierskiemu, kwoty zapisane na dobrach królewskich Ryczywół w województwie sandomierskim, powiecie radomskim oraz
na wsiach Glina, Łąk i Zawada w województwie łęczyckim, powiecie
brzezińskim w jedną kwotę 2300 grzywien, 460 złotych węgierskich,
900 grzywien praskich. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii2. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

W woj. sieradzkim, pow. radomszczańskim.
Regesty Metryki, nr 163.

360
k. 343–344v.
Kraków, 29 września
Król po śmierci Mikołaja Jazłowieckiego z Buczacza, starosty śniatyńskiego, sokalskiego i czerwonogrodzkiego, daje dożywocie na starostwie czerwonogrodzkim w województwie podolskim, które wróciło
do dyspozycji króla, jego bratu rodzonemu Hieronimowi Jazłowieckiemu z Buczacza, turmae comitatis nostri praefecto, za zasługi rodziny Jałowieckich dla poprzedników króla oraz w służbie wojskowej na
Węgrzech. Z tytułu dożywocia zgodnie z wymogami prawa upada
część zapisu.
jęz. łac.
361
k. 344v.–345v.
Kraków, 30 września
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla z jego podpisem i pieczęcią, wystawiony w Warszawie 15 IV 1591,
w którym król daje Janowi Skrzetuskiemu, sekretarzowi królewskiemu, zasłużonemu dla poprzedników króla i dla niego samego w poselstwach zagranicznych, jako rewizor prowincji inflanckiej oraz pod-
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czas zamieszek w mieście Ryga, stacje z dóbr klasztoru w Mogile i dóbr
klasztoru w Staniątkach1, które po śmierci Leonarda Strasza wróciły do
dyspozycji króla. Król poleca Wawrzyńcowi Goślickiemu, biskupowi
przemyskiemu, opatowi mogilskiemu oraz ksieni klasztoru w Staniątkach, by wpłacali mu te stacje do końca jego życia. Król poleca wpisać
ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Staniątki — klasztor benedyktynek w woj. krakowskim, pow. szczyrzyckim.

362
k. 345v.–346
Kraków, 2 października
Król daje Wojciechowi Mileskiemu za jego służbę wojskową dożywocie na dworku (curiola) Liebowier w starostwie dorpackim, który jako
kaduk wrócił do dyspozycji króla po śmierci Filipa Rochacza.
jęz. łac.
363
k. 346–347
Kraków, 3 października
1
Król stwierdza, że Andrzej z Więcborga Zebrzydowski, kasztelan
śremski, zeznał przed aktami kancelarii, iż dług 300 złotych wobec Andrzeja Lipskiego z Żelechnina2 zabezpiecza na wszystkich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się zapłacić 25 VI 1596 (in crastino festi Joannie Baptistae anno
proximo futuro) przed aktami grodzkimi krakowskimi. Pozwany stawi
się pierwszym terminie przed urzędem starosty krakowskiego. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
2

W woj. kaliskim, pow. nakielskim.
W woj. i pow. rawskim.
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364
k. 347–347v.
Kraków, 6 października
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został dokument królewski, z jego podpisem i pieczęcią, wystawiony w Krakowie 13 VII
1593, w którym król darowuje Janowi Grodzińskiemu, dworzaninowi-trukczaszemu (dapifero nostro), dobra, które przypadły królowi jako
kaduk po śmierci braci rodzonych Marcina i Janusza Wolskich. Król
poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
365
k. 347v.–348v.
Kraków, 10 października
Król stwierdza, że Dominik Blenci, Juliusz Baldi, Jan Tedesco, Klaudiusz Luberti i Sylwester Bianco, mieszczanie i kupcy krakowscy, zeznali przed aktami kancelarii, iż poręczają królowi i jego skarbowi
za Jerzego Ardentiego, custodis salis nostri, którego zrzucili do Wisły
i na polecenie króla zostali uwolnieni z więzienia1, co zabezpieczają
na swych dobrach ruchomych i nieruchomych, że stawią go przed
urzędem marszałkowskim, by rozliczył się przed królem i z urzędnikami z dochodów z żup wielickiej i bocheńskiej. Jeśli on nie stawi się
w pierwszym terminie, zobowiązują się wziąć na siebie odpowiedzialność za zadośćuczynienie skarbowi. Król przyjmuje zeznanie i poleca
wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 357.

366
k. 348v.–349
Kraków, 11 października
Król daje Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, wojewodzie krakowskiemu, staroście nowokorczyńskiemu i kazimierskiemu, zasłużonemu
dla króla, i jego żonie Agnieszce Tęczyńskiej, córce zmarłego Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego1, z rodziny zasłużonej dla
króla i jego poprzedników, z okazji ich ślubu2, dożywocie wspólne na
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wsiach królewskich Przemyków z folwarkiem, Wola Przemykowska,
Piotrowice i Ławy w województwie krakowskim, powiecie proszowskim3 pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.
Zmarł 22 V 1588 (J. Kurtyka, Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, s. 204).
2
Ślub i wesele 13–16 XI 1594 (tamże, s. 209).
3
Wola Przemykowska leżała w woj. sandomierskim, pow. wiślickim.
1

367
k. 349–349v.
Kraków, 11 października
Król zachowuje Jakuba Buka i jego żonę Katarzynę Heitkruarsin w dożywotnim posiadaniu karczmy królewskiej Łodzia w starostwie wałeckim. Po ich śmierci karczma będzie podlegała wykupowi.
jęz. łac.
368
k. 349v–350
Kraków, 11 października
Król zachowuje Stefana Hibora i jego żonę Annę Stissow w dożywotnim posiadaniu in solidum sołectwa we wsi Głomia z polami na gruncie tego sołectwa z młynem Skorki w starostwie ujskim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu; w woj. kaliskim, pow. nakielskim.

369
k. 350
Kraków, 11 października
Król zachowuje Marcina Fraulica i jego żonę Annę Saremi w dożywotnim posiadaniu in solidum sołectwa we wsi Koniesz Biedny w starostwie wałeckim wraz z polami na gruncie tego sołectwa1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, nie ma wpisu.
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370
k. 351
[Kraków, 11 października]
Król zachowuje Modesta, młynarza i jego żonę Elżbietę w dożywotnim
posiadaniu in solidum młyna wraz z torquatilli i polami na jego gruncie
we wsi Skorki nad rzeką Glumi w starostwie ujskim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu; zob. dok. nr 318, przyp. 1.

371
k. 350v.
Kraków, 11 października
Król zachowuje Marcina, Jakuba i Pawła Heitgrigeri w posesji sołectwa
we wsi Nadarzyc wraz polami na gruncie tego sołectwa w starostwie
wałeckim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu.

372
k. 350v.–351
Kraków, 14 października
Król — ponieważ Jan Konarzewski miał dożywocie na wójtostwach,
czyli sołectwach, we wsiach królewskich Wola Raniżowska, Lipnica i Dzikowiec w starostwie sandomierskim1 — daje mu dożywocie
wspólne z jego żoną Jadwigą Ramułtówną. Po ich śmierci wójtostwa
będą podlegały wykupowi.
jęz. łac.
1

Otrzymał je 30 VI 1591 (Sumariusz V, nr 265).

373
k. 351–352
Kraków, 15 października
Król stwierdza, że Wojciech Sośnicki, dworzanin-trukczaszy (dapifer
noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż swe prawo do stacji ze wsi
opatów wągrowieckiego i trzemeszneńskiego, które otrzymał od króla po śmierci Konrada Przecławskiego, ceduje na rzecz Jana Szczerbica, syna Pawła Szczerbica, sekretarza królewskiego. Król daje Janowi
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Szczerbicowi dożywocie, a Pawłowi Szczerbicowi daje prawo przyjmowania tych stacji w imieniu syna począwszy od 11 XI (a festo S. Martini). Król poleca Stanisławowi Borysławskiemu, opatowi wągrowieckiemu, i Mielińskiemu, opatowi trzemeszneńskiemu1, by przekazywali je
Pawłowi Szczerbicowi.
jęz. łac.
1

Miał na imię Wojciech (PSB XX, s. 778 — W. Dworzaczek).

374
k. 352–353
Kraków, 11 października
Król stwierdza, że Jan Tuchla, mieszczanin kleparski, i jego żona
Agnieszka, zeznali przed aktami kancelarii, iż dług 150 złotych wobec Mateusza Posta, pisarza kancelarii królewskiej, zapisują na swych
dobrach ruchomych i nieruchomych na Kleparzu i gdzie indziej oraz
zobowiązują się go zwrócić w ciągu czterech tygodni po 11 XI (post
festum S. Martini) przed aktami kancelarii królewskiej pod wadium
150 złotych. Pozwani stawią się pierwszym terminie przed urzędem
miejskim kleparskim lub przed sądem zadwornym. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
375
k. 353–354
Kraków, 19 października
Król stwierdza, że Jerzy Bornomissa, brat rodzony i spadkobierca
zmarłego Jana Bornomissy, przedłożył, iż dano mu znać z Węgier, iż
grozi ciężka wojna z Turkami. W tej sytuacji zagrożenia ojczyzny i dóbr
nie może czekać na rozstrzygnięcie przed sądem królewskim jego sporu z Reinholdem Brakielem, Melchiorem Hewellem oraz Henrykiem
Falkenbergiem i wyznacza pełnomocnikami Wojciecha Ziemięckiego
i Stanisława Przeworskiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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376
k. 354–356
Kraków, 24 października
Król stwierdza, że Maciej Karczowski, podstarości seswiejski, w imieniu swoim i swego brata Andrzeja Karchowskiego, starosty seswiejskiego, na podstawie pełnomocnictwa, które otrzymał od brata, i Jan
Paczyński z jednej strony, a Wilhelm Fryderyk Taube i Henryk ab
Ungern w mieniu swoim oraz Henryka Ramell i innych szlachciców
powiatu seswiejskiego na podstawie ich pełnomocnictw, Henryk ab
Ungern w imieniu Rogera Grundisi z drugiej strony, zeznali przed
aktami kancelarii, iż w sprawie o uczynienie niesprawiedliwości, którą wnieśli do sądu królewskiego1, wybierają sędziów polubownych.
A mianowicie: Taube i ab Ungern wyznaczają Jerzego Farensbacha,
prezydenta wendeńskiego i hetmana wojsk inflanckich (militiae Livonia praefectum), Daniela Hermana, Andrzeja Szpila, sekretarza królewskiego, a Karczowski i Paczyński — Andrzeja Orzechowskiego,
starostę lajskiego, Stanisława Kossa, dworzanina królewskiego, i Jana
Kąsinowskiego, podstarościego kokenhauskiego. Sędziowie polubowni mają rozpoznać sprawę na zamku seswiejskim. Jeśli ani oni, ani wyznaczeni przez nich podkomisarze nie będą mogli tam przybyć, mogą
wybrać inne miejsce. Jako czas strony wybierają 3 II 1596 (diem videlicet crastimum post Purificationis B. Mariae Virginis in anno proxime
venturo). Jeśli arbitrzy będą chcieli świadectw poddanych, strony mają
ich doprowadzić. Rozjemcy mają wydać postanowienie do 14 V 1596
(ad diem Pentecostes Domini proxixme). Strony przyrzekają zastosować
się do ich decyzji pod wadium 1000 złotych węgierskich. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 206.

377
k. 356–356v.
Kraków, 25 października
Król z powodu pożaru zamku krakowskiego1 przenosi pensję roczną
100 złotych z dochodów z wielkorządów krakowskich, którą wyznaczył ojcu Sewerynowi, doktorowi teologii, do skarbu, z którego ma być
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wypłacana na św. Marcina (11 XI). Podaje to do wiadomości Jana Firleja z Dąbrowicy, podskarbiego koronnego, starosty lubelskiego.
jęz. łac.
1
Pożar wybuchł 29 I 1595 (Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1573–1595, wyd. H. Barycz,
Kraków 1950, s. 159; Joachima Bielskiego dalszy ciąg kroniki polskiej zawierający dzieje od 1587
do 1598 r., wyd. F.M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 226). Szczegółowy przebieg na podstawie
listów królowej Anny, jej głównego kamerdynera Jerzego Schiechela, spowiednika O. Sigismonda Ernhofera i słynnej Urszuli Meierin, przechowywanych w archiwach we Wiedniu, przedstawił
W. Leitch (Der Brand in Wawel Am 29 Janner 1595. Pożar na Wawelu 29 I 1595, „Studia do Dziejów
Wawelu”, 4/1978, s. 245–260).

378
k. 356v.–358v.
Kraków, 31 października1
Król stwierdza, że Hieronim Cielecki, pisarz kancelarii królewskiej,
zeznał przed aktami kancelarii królewskiej, iż aprobuje zapis Jana, pisarza grodzkiego kaliskiego, Jakuba, Łukasza i Bartłomieja Cieleckich,
braci rodzonych, uczyniony mu przed urzędem grodzkim poznańskim, odstępuje Janowi Rozdrażewskiemu, kasztelanowi poznańskiemu, części swych wsi dziedzicznych Wielowieś i Unisław w powiecie
pyzdrskim za kwotę 10 000 złotych, którą Rozdrażewski zapisał mu
w aktach grodzkich poznańskich. Daje mu intromisję, co zabezpiecza
na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 10 000 złotych. Pozwany stawi się w pierwszym
terminie przed sądem grodzkim poznańskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
1

Data zapisana: in vigilia festi Sanctorum Omnium que fuit dies ultima octobris.

379
k. 358v.–359v.
[Kraków, 31 października]
Król stwierdza, że Hieronim Cielecki, pisarz kancelarii królewskiej,
zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje swym braciom rodzonym Janowi, pisarzowi grodzkiemu kaliskiemu, Jakubowi, Łukaszowi
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i Bartłomiejowi ewikcję1 na wszystkich swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 100 złotych
z powodu rezygnacji swych części we wsiach dziedzicznych Wielowieś i Uniesław w powiecie pyzdrskim na rzecz Jana Rozdrażewskiego,
kasztelana poznańskiego. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
Odzyskanie przez właściciela, na podstawie wyroku sądowego stwierdzającego jego własność, rzeczy sprzedanej przez osobę trzecią.

1

380
k. 360–360v.
[Kraków, 31 października]
Król stwierdza, że Hieronim Cielecki, pisarz kancelarii królewskiej,
zeznał przed aktami kancelarii, iż poczuwając się do zadośćuczynienia, w związku z zapisem dotychczasowej pensji rocznej uczynionym
w grodzie poznańskim przez Jana, pisarza grodzkiego kaliskiego, Jakuba, Łukasza i Bartłomieja Cieleckich, braci rodzonych na rzecz Anny
z Błociszewa1, wdowy po zmarłym Bartłomieju Cieleckim, ich matki,
aprobuje i potwierdza ten zapis i będzie ją wypłacał do końca jej życia w dniu przez nich oznaczonym pod wadium 400 złotych. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed urzędem grodzkim kaliskim.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
1

W woj. poznańskim, pow. kościańskim.

381
k. 361–361v.
Kraków, 31 października1
Król stwierdza, Hieronim Cielecki, pisarz kancelarii królewskiej, zeznał przed aktami kancelarii, iż wyznacza Jana Cieleckiego, pisarza
grodzkiego kaliskiego, swego brata rodzonego, swym pełnomocnikiem do przyjęcia i pokwitowania kwoty, którą wpłaci 1 I 1596 (die et
festo Circumcisionis Domini proxime venturo) w grodzie poznańskim
Jan Rozdrażewski, kasztelan poznański. Przyrzeka na swych dobrach
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dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, że przyjmie
to, co zrobi pełnomocnik. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

Data zapisana: in vigilia Sanctorum Omnium quae fuit ultima die octobris.

382
k. 361v.–362
Kraków, 3 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla, z jego podpisem i pieczęcią, wystawiony w Warszawie na sejmie
10 IX 1592, w którym król daje Wojciechowi Kruczkowi dożywocie
na karczmie w starostwie ojcowskim, którą zwą na cle, leżącą przy wsi
Zelków1, a która wróciła do dyspozycji królewskiej. Użytkuje ją bezprawnie Daniel Jabłoński. Król poleca wpisać ten dokument do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. proszowskim.

383
k. 362–362v.
Kraków, 3 listopada
Król stwierdza, że Melchior Jeżewski, sługa Andrzeja Zborowskiego,
kasztelana bieckiego, w imieniu swego pana protestuje przeciw Stanisławowi Kuczkowskiemu, zarządcy ceł (thelonatori nostri), który nie
wypłaca Zborowskiemu pensji rocznej wyznaczonej mu przez króla na
cle poznańskim. Król przyjmuje protest i poleca wpisać go do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
384
k. 362v.–364v.
[Kraków, 3 listopada]
Król stwierdza, że do akt kancelarii królewskiej został wniesiony dokument króla Zygmunta Augusta, wuja króla, w relacji Jana Ocieskiego,
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kanclerza koronnego, starosty krakowskiego i oświęcimskiego, z pieczęcią królewską, wystawiony w Piotrkowie na sejmie 7 II 1563, w którym król potwierdza Adamowi Drzewickiemu, kasztelanowi raciąskiemu i staroście gostynińskiemu, Jakubowi i Andrzejowi Drzewickim,
braciom rodzonym, dokument króla Aleksandra wystawiony w Lublinie na sejmie 20 II (feria sexta ante festum S. Petri in Cathedra) 1506,
w relacji Macieja Drzewickiego, biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego1, w którym król stwierdza, że Hermolaus Sadkowski,
podkomorzy rawski, przedstawił dokument króla Kazimierza, wystawiony 24 XI (feria quarta in vigilia Sanctae Catherinae) 1464, w relacji Jana, biskupa włocławskiego i kanclerza Królestwa2, w którym król
pozwala Wojciechowi Sadkowskiemu, podkomorzemu rawskiemu, na
przejęcie miasta Budziszewice i wsi Bęcin z rąk Wincentego z Giżyc,
marszałka Mazowsza oraz wsi Rędzin, Miedzwne, Zalesie, Rawica
i części wsi Węgrzynowice w powiecie rawskim, które wróciły do Królestwa3, z rąk Stanisława z Rogowa i poleca Grotowi z Nowego Miasta4,
cześnikowi i staroście rawskiemu, wprowadzić do tych dóbr Wojciecha
Sadkowskiego, podkomorzego rawskiego. Sadkowski wypłaci Marcinowi i Stanisławowi z Rogowa sumy zapisane im na tych dobrach to
jest 400 grzywien.
jęz. łac.
MRPS III, nr 2658.
To Jan Gruszczyński (U X, nr 198).
3
7 XII 1462 król Kazimierz Jagiellończyk inkorporował ziemię rawską do Królestwa Polskiego (Iura
Masoviae terrestria, t. I (1228–1471), wyd. J. Sawicki, Warszawa 1972, nr 110).
4
Rogów w woj. i pow. rawskim, Nowe Miasto w woj. rawskim, pow. bialskim.
1
2

385
k. 364v.–365
Kraków, 16 listopada
Król zachowuje Bartłomieja Gancza i Urbana Gancza, braci stryjecznych, w posiadaniu sołectwa i dwóch łanów we wsi królewskiej Tuskowice w starostwie mirachowskim1. Po ich śmierci sołectwo będzie
podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. pomorskim, pow. mirachowskim.
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386
k. 365v.
[Kraków, 16 listopada]
Król zachowuje Jana Szubisza, kowala, i Katarzynę, małżonków, w dożywotnim posiadaniu łana spustoszałego i karczmy oraz pola należącego do tej karczmy we wsi Nakło w starostwie mirachowskim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu.

387
k. 365v.
[Kraków, 16 listopada]
Król zachowuje Tomasza Peka i Katarzynę, małżonków, w dożywotnim posiadaniu karczmy i jednego łana we wsi Sielczna w starostwie
mirachowskim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu.

388
k. 365v.
Kraków, 16 listopada
Król zachowuje Andrzeja Peka i Annę, małżonków, w dożywotnim posiadaniu sołectwa we wsi Sielczna w starostwie mirachowskim1.
jęz. łac.
1

Tylko tytuł, brak wpisu.

389
k. 366–366v.
Kraków, 17 listopada
Król stwierdza, że Piotr Frank zeznał przed aktami kancelarii, iż potwierdza kontrakt, czyli zapis na żupach krakowskich, spisany w Krakowie 16 XI przez niego i przez Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego koronnego, starostę krzeczowskiego, i opieczętowany.
Zabezpiecza go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do
akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego,
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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390
k. 366v.–370
Kraków, 20 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument pergaminowy, wystawiony na sejmie warszawskim 7 IV 1590, w którym
król nobilituje Michała Liczbińskiego, kanonika kościoła św. Jerzego na
zamku krakowskim, sekretarza królewskiego, pisarza skarbu koronnego za jego służbę najpierw w wielkorządach krakowskich za czasów król
Stefana, a potem w Skarbie Koronnym oraz jego braci Jana zwanego
Januszem i Pawła, synów zmarłego Łukasza zwanego Liczba i zmarłej Anny Zimlińskiej, a także Andrzeja, syna Pawła. Nadaje im herb:
w polu czerwonym godło Habdank (łękawica srebrna). Hełm ze złotą
koroną i labrami czerwonymi z podbiciem srebrnym. Klejnot: w tarczy
między dwoma rybami złotymi z nabiciami dwoma czerwonymi jednym pośrodku złotym, srebrna łękawica w polu czerwonym. Świadkowie: Jerzy Radziwiłł, kardynał i administrator biskupstwa wileńskiego,
Andrzej Batory, kardynał i administrator biskupstwa warmińskiego,
Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, legatus natus i prymas Królestwa, Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Hieronim
Rozdrażdewski, biskup włocławski i pomorski, Bernard Maciejowski,
biskup łucki, Wojciech Baranowski, biskup przemyski i podkanclerzy
koronny, Wawrzyniec Goślicki, biskup chełmski, Józef Wereszczyński,
biskup kijowski, Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, wojewoda krakowski, starosta nowokorczyński i kazimierski, Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomierski, starosta sokalski i sanocki, Jan Kiszka,
kasztelan wileński i starosta brzeski, Piotr Potulicki, wojewoda kaliski,
Jan Hlebowicz z Dubrownej1, wojewoda trocki i starosta upicki, Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki i starosta marienburski, Konstanty
książę Ostrogski, wojewoda kijowski i starosta włodzimierski, Jan książę Ostrogski, wojewoda wołyński, Jan Sienieński, wojewoda podolski
i starosta czorsztyński, Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, starosta krakowski, bolesławski i lanckoroński, Teodor Skumin, wojewoda nowogrodzki i starosta grodzieński, Grzegorz Zieleński, wojewoda
płocki, starosta zakroczymski i mławski, Stanisław Kryski, wojewoda
mazowiecki i starosta płocki, Stanisław Radzimiński, wojewoda podlaski i starosta liwski, Mikołaj Działyński, wojewoda chełmiński, starosta
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bratiański, Jan Tęczyński, kasztelan wojnicki, starosta lubelski i parczowski, Paweł Szczawiński, kasztelan łęczycki, starosta warecki i bielski, Michał Myszka, kasztelan wołyński, Jan Wilkanowski, kasztelan
płocki, Jan Leśnowolski, kasztelan czerski i starosta parnawski, Marcin
Leśnowolski, kasztelan podlaski, starosta zatorski i łosicki, Stanisław
Działyński, kasztelan elbląski, Krzysztof Komorowski, kasztelan sądecki, Seweryn Boner, kasztelan biecki i starosta rabsztyński, Andrzej Firlej,
kasztelan małogoski, Andrzej Męciński, kasztelan wieluński i starosta
brzeźnicki, Jan Ossowski, kasztelan połaniecki, Hieronim Gostomski,
kasztelan nakielski i starosta średzki, Wojciech Padniewski, kasztelan
oświęcimski i starosta dybowski, Wojciech Ręczajski, kasztelan warszawski, Marcin Rościszewski, kasztelan raciąski, Stanisław Miński,
kasztelan zakroczymski, Stanisław Krasiński, kasztelan ciechanowski,
Stanisław Bykowski, kasztelan konarski-sieradzki i starosta sieradzki,
Sebastian Tarnowski, kasztelan konarski-łęczycki, Andrzej Opaliński
z Bnina, marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski,
Jan Zamoyski, kanclerz i hetman koronny, starosta bełski, malborski,
międzyrzecki, knyszyński, Lew Sapieha, kanclerz litewski i starosta
słonimski, Gabriel Woyna, podkanclerzy litewski, Dymitr Chalecki,
podskarbi litewski, Stanisław Przyjemski, marszałek nadworny koronny i starosta koniński, Piotr Tylicki, sekretarz wielki koronny, prepozyt
gnieźnieński, kanonik krakowski i poznański, Jan Tarnowski, prepozyt
krakowski, włocławski, łęczycki, podkanclerzy koronny, Jan Tomasz
Drohojowski, starosta przemyski i referendarz koronny, Wojciech Mileński2, opat trzemeszneński, sekretarz królewski, Jan Piotrowski, dziekan poznański, scholastyk łęczycki, kustosz sandomierski, kanonik
krakowski, sekretarz królewski, Jan Gałczyński, kantor gnieźnieński,
sekretarz królewski, Szymon Rudnicki, kustosz gnieźnieński, sekretarz
królewski, Hieronim Mielecki, starosta sandomierski, Aleksander Koniecpolski, starosta wieluński, Piotr Myszkowski, starosta oświęcimski,
Sebastian Lubomirski, starosta dobczycki i żupnik, Stanisław Szafraniec, starosta lelowski, Stanisław Cikowski, podkomorzy krakowski,
Jerzy Radoszewski Boxa, podkomorzy wieluński, Paweł Orzechowski,
podkomorzy chełmski, Baltazar Stanisławski, podkomorzy sanocki
i kuchmistrz koronny, Prokop Raczko, podkomorzy halicki, Świętosław
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Orzelski, sędzia ziemski kaliski, Stanisław Karśnicki, sędzia ziemski sieradzki i inni sekretarze, urzędnicy, dworzanie, posłowie ziemscy3. Król
poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Dubrowna w woj. witebskim, pow. orszańskim.
Błąd pisarza. Powinno być Mieliński.

Jest do odmiana herbu Awdaniec; Wdowiszewski, s. 41, Wajs, s. 74; Trelińska, nr 510–512, Szymański, s. 11.

1

391
k. 370–371
Kraków, 29 listopada
Król pozwala Wojciechowi Trzcińskiemu, dworzaninowi królewskiemu, na cesję części wsi królewskiej Węgrzynowice w starostwie rawskim, obciążonej zapisem 30 grzywien (część sumy zapisanej przez
króla Kazimierza1 na mieście królewskim Budziszewice i wsiach do
niego należących oraz części wsi Węgrzynowice) na rzecz Wojciecha
Modrzewskiego, który otrzymuje dożywocie, z racji którego upada
czwarta część zapisu.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 384.

392
k. 371–371v.
Kraków, 25 kwietnia1
Król — ponieważ Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, przed
odjazdem króla do Szwecji za zgodą deputatów zaciągnął kwoty na
swych dobrach, a mianowicie wyłożył 9888 złotych na użytek króla —
w związku z tą jego ofiarą, wyznacza mu zapłatę z dochodów, które
w 1596 r. wpłyną do skarbu z Inflant, portowego z Rygi i ze starostw,
a także z dochodów z olbory olkuskiej w tym roku i w roku następnym,
jeśli dochód jednoroczny nie wystarczy na pokrycie długu. Podaje to
do wiadomości dzierżawcy olbory olkuskiej.
jęz. łac.
1

Prawdopodobnie błąd pisarza. Powinno być 25 listopada.
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393
k. 371v.–372v.
Kraków, 24 listopada
Król stwierdza, że Krzysztof Krupka, cześnik koronny, Jakub Dembołęski i Piotr Żaboklicki, sekretarz królewski (Żaboklicki w imieniu swoim i Krzysztofa Stadnickiego, za którego poręcza1), także opiekunowie
panny Anny Fanellówny, córki zmarłego Mikołaja Fanella, stolnika
lubelskiego z jednej strony, a Wojciech Tarnowski, dworzanin królewski z drugiej strony, zeznali przed aktami kancelarii, iż potwierdzają
w pełni kontrakt zawarty dzisiaj i przez nich podpisany. Zabezpieczają
go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązują się go wypełnić pod wadium 20 000 złotych. W razie niewypełnienia będą ją zobowiązani wypłacić w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim krakowskim. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego,
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1
Piotr Żaboklicki był mężem Anny Fanneli, siostry Mikołaja, a Krzysztof Stadnicki był synem Mikołaja Stadnickiego i Barbary Chrząstowskiej, w pierwszym małżeństwie żony Zygmunta Fanella,
dziadka Anny (Boniecki, t. V, s. 257; T. Żychliński, Złota księga Szlachty polskiej, t. III, Poznań 1881,
s. 260–262).

394
k. 372v.–374
Kraków, 24 listopada
Król stwierdza, że Jakub Dębołęski z jednej strony, a Piotr Żaboklicki,
sekretarz królewski z drugiej, zeznali przed aktami kancelarii, iż kasują kontrakt zawarty 4 III w Krakowie przez Debołęskiego i Stadnickiego
w sprawie opieki nad Anną Fanellówną, córką zmarłego Mikołaja Fanella, stolnika lubelskiego. Piotr Żaboklicki pod wadium 10 000 złotych zobowiązuje się na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych
i nieruchomych, że ciągu 12 tygodni Krzysztof Stadnicki potwierdzi tę
kasację przed jakimkolwiek sądem grodzkim lub ziemskim. Pozwany
stawi się w pierwszym terminie przed owym sądem lub urzędem. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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395
k. 374–374v.
[Kraków, 24 listopada]
Król stwierdza, że Wojciech Tarnowski, dworzanin królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż zobowiązuje się na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, że po poślubieniu Anny Fanellówny, córki zmarłego Mikołaja Fanella, stolnika
lubelskiego, przyprowadzi ją do jakiegokolwiek sądu ziemskiego lub
grodzkiego, by zeznała, iż — za zgodą swego męża — kwituje Jakuba
Dębołęskiego z kwoty 500 talarów zapisanych w aktach miejskich
wąbrzeskich1 przez Jakuba Dębołęskiego zmarłemu Janowi Rokoszowi, dziadkowi Anny Fanelli. Tarnowski zobowiązuje się do tego
wobec Dębołęskiego pod wadium 500 talarów. Pozwany stawi się
w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim krakowskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Wąbrzeźno w woj. i pow. chełmińskim.

396
k. 374v.–375v.
[Kraków, 24 listopada]
Król stwierdza, że Wojciech Tarnowski, dworzanin królewski, z jednej
strony, a Jakub Dębołęski z drugiej zeznali przed aktami kancelarii, iż
na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, zobowiązują się pod wadium 500 złotych: Wojciech Tarnowski,
że zachowa Jakuba Dębołęskiego w użytkowaniu wsi Radziki i Czerzewo w ziemi dobrzyńskiej1, dziedzicznych Anny Fanellówny, jego przyszłej żony, i przejmie je na mocy kontraktu od Krzysztofa Stadnickiego
do 2 IV (ad Dominicam Conductus Paschae); Jakub Dębołęski zobowiązuje się wobec Wojciecha Tarnowskiego, że 2 IV (Dominicam Conductus Pasche proxime) przekaże mu te dobra zgodnie z inwentarzem
spisanym przez Krzysztofa Stadnickiego. Te zobowiązania zabezpieczają sobie wzajemnie na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, pod wadium 500 złotych. Pozwani stawią
się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem grodzkim kra-
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kowskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W pow. rypińskim.

397
k. 375v.–376
Kraków, 24 listopada
Król stwierdza, że Wojciech Trzciński, dworzanin królewski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż na podstawie konsensu królewskiego1 ceduje część wsi Węgrzynowice w powiecie rawskim obciążoną zapisem 30 grzywien (część zapisu na Budziszewicach i wsiach do nich
należących), Wojciechowi Tarnowskiemu i daje mu intromisję. Król
przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak
wyżej.
jęz. łac.
1

Zob. dok nr 391.

398
k. 376–376v.
Kraków, 30 listopada
Król po śmierci Stanisława Rzeszowskiego daje Janowi Daniewiczowi1, harcerzowi królewskiemu (stipatori nostro), służącemu królowi od
lat, dożywocie na gruncie na przedmieściu trembowelskim zwanym
Zelnika, z młynem i kmieciem osadzonym na tym gruncie. Po jego
śmierci grunt będzie podlegał wykupowi.
jęz. łac.
1

W tytule widnieje: Danielewicz.

399
k. 376v.–377v.
Kraków, 30 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument króla, z jego pieczęcią i podpisem, wystawiony w Krakowie 17 VII 1594,
w którym król darowuje Stanisławowi Zabielskiemu dom drewniany
z ogrodem w mieście królewskim Kazimierz nad brzegiem Wisły, któ-
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ry przypadł królowi jako kaduk. Podaje to do wiadomości magistratu
miasta Kazimierz. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
400
k. 377v.–378
Kraków, 1 grudnia
Król stwierdza, że Wawrzyniec Cagnoli, starosta i sługa królewski (capitaneus et servitor noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż czyni
Wawrzyńca Gurchę swym pełnomocnikiem w sprawach wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym przez Honorata Neriego w Paryżu w Galii w lipcu 1595 Janowi Baptyście Neriemu do tymczasowego
egzekwowania zobowiązań od mieszczan gdańskich, to znaczy Wolfimierusa i Jana Berchmana. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
401
k. 378
Kraków, 29 listopada1
Król stwierdza, że Jan Szczalapski w imieniu Wojciecha Baranowskiego, biskupa, i kapituły płockiej z jednej strony, a Eustachy Głowieński
w imieniu Mikołaja Działyńskiego, wojewody chełmińskiego i starosty
świeckiego, oraz mieszczanie z Nowego Dworu z drugiej strony proszą o odłożenie do 15 II (feria quarta post Dominicam Quadragesimalem Invocavit) sprawy wniesionej do sądu królewskiego, a dotyczącej
granic między wsią Mikołajki biskupa płockiego a wsią Mardenczyce
mieszczan nowodworskich2. Król poleca wpisać to odłożenie do akt
kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1
2

Data zapisana: feria quarta in wigilia festi S. Andreae proxima.
W woj. chełmińskim, pow. michałowskim.
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402
k. 378v.–379
Kraków, 3 grudnia
Król, ponieważ polecono mu Godszalka Czimermana, daje mu i jego
żonie Katarzynie Hewelkównie dożywocie na dobrach królewskich
Sparaw1, liczących około ośmiu łanów, które wróciły do dyspozycji
króla po śmierci Agnieszki Gertnerowej, posiadanych bezprawnie
przez Stanisława Kostkę ze Stangenbergu, ekonoma malborskiego.
jęz. łac.
1

W woj. malborskim.

403
k. 379–380
Kraków, 7 grudnia
Król stwierdza, że Hieronim Dembiński zeznał przed aktami kancelarii, iż dług 1050 złotych1 wobec Anny Strzeszkowskiej zapisuje pod
wadium 1050 złotych na kamienicy narożnej na rynku krakowskim
zwanym Tendeta2 i obiecuje go zwrócić do 25 XII (pro die et festo Natalis Domini) 1596. W razie niezapłacenia Anna Strzeszkowska otrzymuje intromisję do kamienicy i będzie ją użytkować aż do wykupu.
Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem
grodzkim krakowskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do
akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
W nagłówku widnieje kwota 1050 złotych, a w tekście 1500 złotych.
Chodzi o Mały Rynek (K. Folprecht, Z. Noga, Kraków w 1598 r., w: Województwo krakowskie
w drugiej połowie XVI wieku, cz. II: Komentarz Indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 163).
1
2

404
k. 380–381
Kraków, 11 grudnia
Król stwierdza, że Florian Podoski, syn zmarłego Jana Podoskiego, sędziego ziemskiego ciechanowskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż
ceduje na Baltazara Dziembowskiego kwotę 10 000 złotych, którą Jan
Rudzieński, syn zmarłego Stanisława Rudzieńskiego, zapisał mu przed
aktami grodzkimi nowokorczyńskim na dobrach dziedzicznych ojcowskich i macierzystych we wsi Barcząca w powiecie czerskim, a po-
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tem przeniósł do akt ziemskich czerskich z intromisją i pod wadium.
Podoski daje Dziembowskiemu intromisję do wspomnianych dóbr,
które Dziembowski ma użytkować do wykupu. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
405
k. 381–381v.
Kraków, 13 grudnia
Król powierza Wawrzyńcowi Gembickiemu, kanonikowi krakowskiemu, wykształconemu, znającemu języki, zasłużonemu dla króla Stefana i dla niego samego, urząd sekretarza wielkiego koronnego wakujący
po wyniesieniu Piotra Tylickiego na biskupstwo chełmińskie1.
jęz. łac.
1
Nominacja królewska 6 IV, prekonizacja papieska 17 VII 1595 (Encyklopedia Katolicka, Lublin
2013, t. XIX, s. 1218 — A. Kopiczko).

406
k. 382–383v.
Kraków, 15 grudnia
Król stwierdza, że Stanisław i Hieronim Boguszowie, synowie zmarłego Stanisława Bogusza, wojskiego krasnostawskiego (Hieronim za
zgodą Abrahama Szczepanowskiego, sędziego grodzkiego nowokorczyńskiego, i Stanisława Wisickiego, szwagrów i opiekunów), zeznali
przed aktami kancelarii, iż dług 4000 złotych wobec Krzysztofa Glińskiego, syna zmarłego Krzysztofa Glińskiego z Bełzowa1, za jego zgodą
przeznaczyli na wypłatę posagów Jadwigi, żony Abrahama Błońskiego,
i Zuzanny, żony Abrahama Szczepanowskiego, ich sióstr rodzonych,
i zostali skwitowani. Stanisław i Hieronim Boguszowie zapisują Glińskiemu swe dobra dziedziczne w powiecie proszowskim, to jest wieś
Posiłów i część wsi Kościelec przyległą do folwarku wsi Posiłów, i zastawiają na trzy lata począwszy od 26 XII (a proxime festo Nativitatis
Domini) i dalej po tych latach do wykupu. Gliński nie może cedować
dóbr. Zabezpieczają to na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych,
ruchomych i nieruchomych, pod wadium 4000 złotych. Pozwani stawią się w pierwszym terminie w sądzie lub urzędzie grodzkim krakow-
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skim lub nowokorczyńskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać
je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
1

W pow. proszowskim.

407
k. 383v.–385v.
Kraków, 15 grudnia
Król stwierdza, że Stanisław i Hieronim Boguszowie (dalej jak we wpisie poprzednim), iż wydzierżawiają Krzysztofowi Glińskiemu wieś
Kościelec w powiecie proszowskim przyległą do folwarku wsi Posiłów.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
jak wyżej.
jęz. łac.
408
k. 385v.–386
[Kraków, 15 grudnia]
Król stwierdza, że Stanisław i Hieronim Boguszowie (jak w poprzednich
wsiach) z jednej strony, a Krzysztof Gliński, syn zmarłego Krzysztofa
Glińskiego z Bełzowa, z drugiej strony, zeznali przed aktami kancelarii,
iż aprobują i zabezpieczają wzajemnie na swych dobrach dziedzicznych
i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 1000 złotych
intercyzę, czyli kontrakt, w sprawie dzierżawy wsi Kościelec dziś zawartą. Pozwani stawią się w pierwszym terminie przed sądem lub urzędem
grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
409
k. 386v.–387
Kraków, 15 grudnia
Król stwierdza, że Stanisław i Hieronim Boguszowie (dalej jak w poprzednich wpisach) złożyli zeznania przed aktami kancelarii. Hieronim
zeznał, że jest usatysfakcjonowany przez Stanisława Bogusza, swego brata
rodzonego, z sześciu lat opieki nad nim i jego dobrami, którymi brat ad-
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ministrował podczas jego niepełnoletności, i kwituje go. Stanisław zeznał,
iż kwituje Hieronima z posagu Anny Samborzeckiej, ich matki, zapisanego mu przez zmarłego Stanisława Bogusza, ich ojca. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
410
k. 387–387v.
Kraków, 15 grudnia
Król stwierdza, że Abraham Szczepanowski, sędzia grodzki nowokorczyński, i Abraham Błoński zeznali przed aktami kancelarii, iż kwitują
Stanisława i Hieronima Boguszów z dwóch kwot 3000 złotych, które
Boguszowie poręczyli w aktach grodzkich nowokorczyńskich z tytułu
posagów Jadwigi, żony Abrahama Błońskiego, i Zuzanny, żony Abrahama Szczepanowskiego, sióstr Boguszów, i zapisy kasują. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
411
k. 387v.–388
[Kraków, 15 grudnia]
Król stwierdza, że Andrzej Zborowski, kasztelan biecki, zeznał przed
aktami kancelarii, iż w imieniu swoim i z upoważnienia Jana Zborowskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, starosty grudziądzkiego
i odolanowskiego, oraz Aleksandra Zborowskiego, opiekunów Samuela1 Zborowskiego, swego brata, ustanawia swego bratanka Piotra
Zborowskiego, syna zmarłego Mikołaja Zborowskiego, starosty szydłowskiego i ratneńskiego2, pełnomocnikiem do występowania przed
urzędem lub kompetentnym sądem pod panowaniem Cesarza i innych książąt w sprawie zabójstwa Krzysztofa Zborowskiego3, doradcy
cesarza (consiliari Sacri Caesaris Maiestatis), brata i stryja wspomnianych Zborowskich, do wszczynania postępowań i dawania świadectw,
do żądania egzekwowania sprawiedliwości, odzyskania wszelkich dóbr
ruchomych i nieruchomych. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać
je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Błąd pisarza, powinno być: Krzysztofa.
Zmarł 28 IV 1578 (J. Kurtyka, Latyfundium tęczyńskie, Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, s. 206).
3
Błąd pisarza. Chodzi o Samuela Zborowskiego, banitę, straconego 26 V 1584 w Krakowie decyzją
Jana Zamoyskiego jako starosty krakowskiego.
1
2

412
k. 388v.–389
Kraków, 15 grudnia
Król pozwala Janowi Lichnowskiemu na cesję wójtostwa we wsi Sokola
Wola w starostwie buskim1 z kmieciami zwłaszcza: Sarroka, Choma,
Macek Dziekciarz i polem opuszcznym należącym do młyna słodowego (molendium braseum) na rzecz córki Anny, która otrzymuje dożywocie. Po jej śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. bełskim, pow. buskim.

413
k. 389–389v.
Kraków, 15 grudnia
Król pozwala Stanisławowi Rudnickiemu na cesję wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi Wierzbie w starostwie wieluńskim na rzecz Tomasza,
syna zmarłego Wojciecha, sołtysa, czyli wójta wsi Wierzbie, i Jadwigi
Staniszewskiej, jego żony, którzy otrzymują dożywocie in solidum pod
warunkiem przedstawienia aktu cesji w kancelarii królewskiej w ciągu
roku do inserowania. Otrzymują cesję także na grunt między drogą
Gańską a bagnem Trzciany, na którego uprawianie otrzymali zgodę
Aleksandra Koniecpolskiego, starosty wieluńskiego, i na sadzawkę,
którą pozwolił zbudować wspomniany Koniecpolski.
jęz. łac.
414
k. 389v.–390v.
Kraków, 16 grudnia
Król stwierdza, że Prokop Sieniawski, marszałek nadworny koronny,
starosta śniatyński i ratneński, chory w Krakowie przez wyznaczonego
w tym celu Macieja Pstrokońskiego, kanonika krakowskiego i sekretarza królewskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż wyznacza opieku-

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

172

Regest nr 415–416

nów swych dóbr ruchomych i nieruchomych oraz dzieci płci obojga
w osobach: Elżbiety z Leżenic Gostomskiej, swej siostry, Hieronima
Gostomskiego, wojewody poznańskiego, Stanisława Gostomskiego,
wojewody rawskiego, Stanisława Włodka, wojewody bełskiego i starosty halickiego, Adama Sieniawskiego, wojewodzica ruskiego, Jana
Swoszewskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego i Stanisława Pstrokońskiego. Powierza im zarządzanie dobrami i opiekę nad dziećmi do lat
24, a nad córkami do ich wydania za mąż. Jeśli jego żona Elżbieta wstąpi ponownie w związek małżeński, powinna stracić prawa opiekunki.
Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
415
k. 390v.–391
Kraków, 3 grudnia
Król stwierdza, że Wojciech Krzucki ceduje wójtostwo wielickie na
rzecz Jana Szczerbica, syna Pawła Szczerbica, sekretarza królewskiego,
a król aprobuje tę cesję i daje mu dożywocie.
jęz. łac.
416
k. 391–392
Kraków, 11 grudnia
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, z jednej strony,
a Wojciech Krzucki z drugiej strony, zeznali przed aktami kancelarii,
iż potwierdzają intercyzę podpisaną i opieczętowaną przez nich i przez
Krzysztofa Ilmanowskiego, pisarza kancelarii koronnej, którą zawarli między sobą 3 XII z racji cesji wójtostwa wielickiego na rzecz Jana
Szczerbica, syna Pawła. Zabezpieczają ją na wszystkich swych dobrach
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium
300 złotych. Pozwani stawią się pierwszym terminie przed sądem zadwornym lub sądem grodzkim krakowskim. Król przyjmuje zeznanie
i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 417–419

417
k. 392–393v.
Kraków, 20 grudnia
Król stwierdza, że Jan Karwicki, syn zmarłego Stanisława Karwickiego, oboźnego koronnego1, zeznał przed aktami kancelarii, iż darowuje
Stanisławowi Krasickiemu, kasztelanowi przemyskiemu, ochmistrzowi
królowej Anny, żony króla, staroście lubomelskiemu, swój dwór w Warszawie na przedmieściu Krakowskim położony między ulicą do przeprawy przez Wisłę obok domu prepozyta warszawskiego a domem /…/
z drugiej strony. Daje Krasickiemu intromisję przez właściwy urząd.
Zabezpiecza to na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych. Pozwany stawi się w pierwszym terminie przed
sądem lub urzędem grodzkim radomskim lub opoczyńskim. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

Zmarł przed 23 VI 1579 (U X, nr 502).

418
k. 393v.–394
Kraków, 20 grudnia
Król stwierdza, że Jakub Szczepański, starosta mirachowski, zeznał
przed aktami kancelarii, iż ustanawia Pawła Kochańskiego, pisarza
kancelarii królewskiej, swym pełnomocnikiem w sprawie uprawiania
przez Jana Szwarcwalda, rajcę gdańskiego, lichwy zakazanej konstytucjami za Zygmunta Augusta1. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać
je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
1

W konstytucjach sejmowych z czasów Zygmunta Augusta brak zawierającej zakaz lichwy.

419
k. 394–394v.
Kraków, 22 grudnia
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, sekretarz kancelarii, zeznał przed
aktami kancelarii, iż kwituje Adama Bałabana z kwoty 1100 złotych
otrzymanej wczoraj w dniu św. Tomasza i zapis umarza. Król przyjmuje
zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
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Regest nr 420–422

420
k. 394v.–395
Kraków, 29 lipca
Król pozwala Stanisławowi Olszowskiemu na przejęcie wójtostwa we wsi
królewskiej Niedary w tenucie uścieckiej1, które wróciło do dyspozycji
królewskiej po śmierci Macieja Donata, z rąk spadkobierców wspomnianego Donata lub innych mających pretensje. Olszowski otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi.
jęz. łac.
1

W woj. krakowskim, pow. szczyrzyckim.

421
k. 395–395v.
Kraków, 15 grudnia
Król pozwala Świętosławowi Orzelskiemu, staroście radziejowskiemu,
na cesję na rzecz Marcina Wichorskiego i jego żony Małgorzaty z Bylina
dwóch włók zwanych Satańskie w trzech polach (oraz płosę roli zwanej
Ralyzianka w jednym polu obok wsi Płowce) we wsi królewskiej Stary
Radziejów w starostwie radziejowskim1, a także płosę zwaną Podlasińska, czyli Żukowska2, na gruntach miasta królewskiego Radziejów. Wichorscy otrzymują dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty3.
jęz. łac.
W województwie brzeskim-kujawskim, powiecie radziejowskim; płosa — działka ziemi mająca do kilkunastu zagonów (Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Mayenowa, t. XIV, Warszawa
1996, s. 431).
2
W innym miejscu tego wpisu jako Pochilińska, czyli Zubińska.
3
Druk in extenso: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. I:
1398–1600, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900, nr 449.
1

422
k. 395v.–396
Kraków, 28 grudnia
Król — ponieważ miasto Dąbie w województwie łęczyckim1 z wsiami
wróciło do jego dyspozycji — daje dożywocie na nim Janowi Niemście,
dworzaninowi-trukczaszemu (aulico et dapifero nostro). Z racji dożywocia upada czwarta część zapisu na tej tenucie.
jęz. łac.
1

W pow. łęczyckim.
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Regest nr 423–425

423
k. 396–397
Kraków, 29 grudnia
Król stwierdza, że Tomasz ab Embden, starosta ryski z jednej strony
a Reinhold Brakiel, starosta helmecki, z drugiej strony zeznali przed
aktami kancelarii, iż potwierdzają kontrakt, który zawarli ze sobą
w Krakowie 19 grudnia, dotyczący pewnych dóbr i podpisany przez
Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego, i Daniela Hilchena, syndyka
ryskiego. Zabezpieczają go na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 5000 złotych węgierskich. Pozwani stawia się w pierwszym terminie przed sądem zadwornym. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii.
Relacja jak wyżej.
jęz. łac.
424
k. 397–398
Kraków, 29 grudnia
Król stwierdza, że Tomasz ab Embden, starosta ryski, z jednej strony,
a Jan Rozen a Lubar z drugiej strony zeznali przed aktami kancelarii, iż
potwierdzają pod wadium 10 000 złotych kompromis, który ustanowili
między sobą 21 XII w Krakowie, a który podpisali Reinhold Brakiel,
starosta helmecki, i Dawid Hilchen, syndyk ryski. Pozwani stawią się
w pierwszym terminie przed sądem zadwornym. Król przyjmuje zeznanie i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego,
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego
koronnego.
jęz. łac.
425
k. 398–398v.
Kraków, 4 grudnia
Król powierza Marcinowi Dobroszewskiemu, burgrabiemu krakowskiemu, urząd żupnika olkuskiego wakujący po śmierci Dominika
Alemaniego. Podaje to do wiadomości wszystkich urzędników i gwarków (cultoribus montium) olkuskich.
jęz. łac.
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Regest nr 426–428

426
k. 398v.–399v.
Kraków, 7 grudnia
Król pozwala Janowi Kobylińskiemu i Zofii Witkowskiej, małżonkom,
na cesję wójtostwa w mieście królewskim Grabów1 na rzecz Jana Wielowiejskiego i Anny Chabielskiej, małżonków, którzy otrzymują dożywocie. Po ich śmierci wójtostwo będzie podlegało wykupowi2.
jęz. łac.
1
2

W z. wieluńskiej, pow. ostrzeszowskim.
Regesty Metryki, nr 164 (błędnie, ponieważ miasto to nie leżało w województwie sandomierskim).

427
k. 399v.–400
Kraków, 22 grudnia
Król — ponieważ dał Sebastianowi Sobieskiemu, dworzaninowi królewskiemu, dożywocie na wójtostwie w mieście królewskim Szczerzec
i przedmieściu, czyli wsi, Ostrów wraz z cłem i młynem1, ale Sobieskiemu nie przekazano przywilejów na to wójtostwo, ponieważ wstrzymał
to Konstanty Korniakt2 — teraz zachowuje Sobieskiego w dożywociu
ze wszystkim, co wymienia oryginalny przywilej3, posiadany przez Michała Korniakta. Sobieski ma wnosić kwartę z przedmieścia Ostrów.
jęz. łac.
W woj. ruskim, z. i pow. lwowskim; Sobieski otrzymał dożywocie 10 VI 1594 (AGZ X, nr 2637).
Konstanty Korniakt był tenutariuszem wójtostwa w Szczerzecu, a nie tenuty, jak błędnie podał
W. Urban (PSB XIV, s. 82–83).
3
Chodzi o dokument z 1 IX 1397, potwierdzony 13 IX 1509 (MRPS IV, nr 892).
1
2

428
k. 400–401
Kraków, 16 lipca
Król pozwala Stanisławowi Bykowskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu
i staroście sieradzkiemu, na cesję wsi królewskiej Wągłczów w starostwie sieradzkim na rzecz Jana Pstrokońskiego, podstarościego sieradzkiego. Pstrokoński i jego żona Katarzyna Tarnowska otrzymują
dożywocie in solidum pod warunkiem wnoszenia kwarty1.
jęz. łac.
1

Zob. dok. nr 270.
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Regest nr 429–430

429
k. 401–401v.
Kraków, 21 lipca
Król pozwala Piotrowi Charbickiemu, sędziemu ziemskiemu łęczyckiemu, na przejęcie sołectwa, czyli wójtostwa, we wsi królewskiej Broniewo w starostwie inowrocławskim z rąk obecnych posesorów. Charbicki otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci sołectwo będzie podlegało
wykupowi.
jęz. łac.
430
k. 401v.–404v.
Kraków, 31 grudnia
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument papierowy z akt grodzkich sądeckich, z pieczęcią Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, starosty sądeckiego, spiskiego, dobczyckiego, spisany 19 VII 1595 przez Jakuba Nieborskiego podstarościego
i sędziego grodzkiego sądeckiego, zawierający oblatę ekstraktu z akt
radzieckich Ciężkowic z pieczęcią rady miejskiej. Ekstrakt zawiera
szczegółowy opis tenuty Ciężkowice sporządzony przez lustratorów
w 1564 r1. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancelarii.
jęz. jęz. łac. pol.
1

Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. I, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962, s. 120–124.

Jan Tarnowski
RP Vicecancelarius

Relatio reverendi
Joannis Tarnowski Cracoviensi
Vladislaviensi Lanciciensi
Praepositi et RP Vicecancelarii
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Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587
(oblaty, wzmianki)
Data
1253
29 XI 1348
1 II 1355
20 V 1375
10 VIII 1392
31 V 1397
1 IX 1397
21 VI 1434
25 XI 1440
18 V 1441
7 XII 1462
24 XI 1464
1 X 1471
20 II 1506
28 X 1515
1 X 1521
9 I 1550
25 I 1550
28 X 1550
3 XI 1560

Wystawca
Numer dokumentu
Przemysław i Bolesław
301
książęta Wielkopolski
Kazimierz Wielki
429
Kazimierz Wielki
88
Dobiesław z Kurozwęk,
281
wojewoda krakowski
Władysław Jagiełło
67
Władysław Jagiełło
262
Władysław Jagiełło
427
Siemowit, Kazimierz, Władysław,
282
książęta mazowieccy
Władysław Jagiellończyk
112
królowa Zofia
429
Kazimierz Jagiellończyk
384
Kazimierz Jagiellończyk
384
Kazimierz Jagiellończyk
359
Aleksander Jagiellończyk
384
Zygmunt Stary
140
Zygmunt Stary
429
Zygmunt August
429
Andrzej Kościelecki, opat bledzewski
2
Zygmunt August
181
Ferdynand I Habsburg
118
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180
29 I 1563
7 II 1563
24 IV 1566
13 I 1568
10 V 1569
13 II 1570
1 VII 1570
17 X 1577
7 II 1578
22 IV 1578
23 XII 1578
I 1580
10 IX 1584
5 III 1585
27 XII 1585

Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587 roku

Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Zygmunt August
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory
Stefan Batory

359
384
286
99
96
103
11
28
4
359
62
286
47
355
82
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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 Zakładu Atlasu Historycznego 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 dokumentów oraz Kraków — prepozyt, Włocławek — prepozyt, Łęczyca — prepozyt, wtedy
gdy dotyczą Jana Tarnowskiego występującego w formule relacyjnej.
f. — folwark, m. — miasto, niezid. — niezidentyfikowano, pow. — powiat,
prez. — prezydentura, w. — wieś, woj. — województwo, z. — ziemia.
Aliemkul, hak ziemi, prez. dorpacka,
pow. trejdeński: 59
Antonowice, w., woj. mińskie,
pow. mozyrski: 187
Astrow, dobra, Inflanty: 120
Augustów, m., woj. podlaskie,
pow. bielski
— komora celna: 161
— starostwo: 122
Austria: 355

Bachnowata, w., woj. ruskie,
z. przemyska, pow. samborski
— sołectwo: 227
Badzin, w., woj. i pow. rawski: 204
Bar, m., woj. podolskie,
pow. kamieniecki
— powiat: 45
— starostwo: 117
Barcząca, woj. mazowieckie,
z. i pow. czerski: 404
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Bartlino, w., woj. pomorskie,
pow. gdański: 75
Bartne, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 219
Basiówka, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 262
Basków, w., woj. i pow. sieradzki: 271
Baworów, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. trembowelski: 5
Bednarka, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 219
Bełz, m., woj. i pow. bełski
— kasztelan: 72
— starosta: 72, 100, 117, 128, 139,
390
— wojewoda: 72, 117, 414
— województwo: 14
Bełzów, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 406, 408
Bereście, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 43, 82
Berglonka, w., woj. podlaskie,
pow. brański: 122
Besko, w., z. sanocka: 125
Bęcin, w., woj. i pow. rawski: 384
Białacerkiew, m., woj. i pow. kijowski
— starosta: 152
Bichale, w., woj. i pow. bełski: 290
Biecz, m., woj. krakowskie,
pow. biecki: 172, 292
— akta grodzkie: 170, 171
— kasztelan: 72, 117, 383, 390, 411
— powiat: 4, 7
— starosta: 11, 117, 220
— starostwo: 219
— urząd rajcowski: 212
Bielewo (Bielczewo), w., woj. kaliskie,
pow. koniński: 133

Bielsk, m., woj. podlaskie, pow. bielski:
— starosta: 100, 390
— starostwo: 342
Bieła, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 209
Bilcz, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki
— młyn: 66
Birże, w., woj. trockie, pow. upicki: 11,
72, 100
Bladowo, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Bledzew, m., woj. i pow. poznański
— kustosz: 2
— opat: 2
— przeor: 2
Błędowo, w., woj. i pow. chełmiński: 24
Błocisza, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Błociszewo, w., woj. poznańskie,
pow. kościański: 380
Błozew, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski: 11
Błudeń, m., woj. i pow. brzeski-litewski
— starosta: 187
Bnin, m., woj. kaliskie, pow. pyzdrski:
72, 390
Bobrek, zamek, woj. krakowskie,
pow. śląski: 117, 151, 222, 254
Bobrowiec, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 203
Bobrowniki, m., z. i pow. dobrzyński
— młyn: 163
— starostwo: 163
Bochnia, m., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki:
— żupa: 213, 358, 365
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Bogdanka, młyn,
woj. i pow. poznański: 112
Bolesławiec, m., z. i pow. wieluński
— starosta: 56, 57, 72, 390
Bolmin, w., woj. sandomierskie,
pow. chęciński: 245
Borysów, m., woj. mińskie,
pow. orszański
— starosta: 11, 72, 100
Bracław, m., woj. i pow. bracławski
— kasztelan: 117
— starosta: 5
— wojewoda: 11, 117, 155
Bramula, woj. mazowieckie, z. czerska,
pow. warecki: 111
Brańsk, m., woj. podlaskie,
pow. brański
— sędzia ziemski: 113
— starosta: 3
Bratian, m., woj. chełmińskie,
pow. michałowski
— starosta: 100, 390
Brodnica, m., woj. chełmińskie,
pow. michałowski: 12
— starościna: 12
Broniewo, w., woj. i pow. inowrocławski
— wójtostwo: 429
Brunszwik, księstwo: 351
Brusdy, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Brześć, m., woj. i pow. brzeski-kujawski
— pisarz grodzki: 142
— podstoli: 142
— starosta: 11, 100
— wojewoda: 72, 100, 117, 190
— województwo: 102

Brześć, m., woj. i pow. brzeski-litewski:
— starosta: 11, 100, 390
— wojewoda: 172
Brzezie, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 209
Brzeziny, m., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński
— powiat: 216, 359
Brzeźnica, m., woj. sieradzkie,
pow. radomszczański
— starosta: 11, 390
Buczacz, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 239, 247, 261, 306,
350, 360
Budziszewice, m., woj. i pow. rawski:
204, 341, 384, 391, 397
Bug, rzeka: 82
Bułhakowo, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 226
Burzenin, m., woj. i pow. sieradzki:
146
Busko, m., woj. bełskie, pow. buski: 38
— starosta: 117, 254, 263
— starostwo: 249, 263, 412
Busko, m., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki
— burmistrz: 46
— magistrat: 46
— rajcy: 46
Bychów, w., woj. witebskie: 11
Byczyna, m., Śląsk: 73
Bzowo, w., woj. i pow. chełmiński: 27
Cado zob. Hans
Chełm, m., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski
— biskup: 11, 100
— kasztelan: 356
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— powiat: 107
— podkomorzy: 390
Chełmno, m., woj. chełmińskie
— biskup: 72, 390
— biskupstwo: 405
— kasztelan: 72
— wojewoda: 100, 390, 401
— województwo: 353
Chęciny, m., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— gród (sąd grodzki): 245
Chlebiczyn, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski: 106
Chmielnik, m., woj. podolskie,
pow. latyczowski
— powiat: 50
— starosta: 5, 6
— starostwo: 5, 6
— wójtostwo: 93
Chmielno, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Chmielowa, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 320
Choczechow zob. Kotuszów
Chodorostaw, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 4, 81
Chomików zob. Sulimierka
Chreptejów, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 226
Chrobrow, w., woj. i pow. bełski: 239, 261
Cicha, rzeka, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Ciechanów, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. ciechanowski
— akta grodzkie: 72
— chorąży: 264, 265
— kasztelan: 117, 390
— podstarości: 72

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— sąd ziemski: 149, 404
— ziemia: 265
Ciechanowiec, m., woj. podlaskie,
pow. mielnicki: 100
Ciechocin, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Cieklin, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 220
Ciężkowice, m., woj. krakowskie,
pow. biecki: 228
— akta radzieckie: 430
— burmistrz: 228
— rajcy: 228
— tenuta: 430
Ciołkowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 81
Czanis, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Czapowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 329
Czarnobyl, m., woj. kijowskie,
pow. owrucki: 186
Czarny Potok, rzeka, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Czechów, w., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki
— kasztelan: 151, 254
Czechy, królestwo: 38, 118
Czekczyn, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Czemata Wanak, hak, prez.
wendeńska, pow. rumborski: 29
Czerkasy, m., woj. i pow. kijowski
— starosta: 117
Czersk, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. czerski
— akta ziemskie: 404
— kasztelan: 3, 72, 291, 296, 390
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— podczaszy: 141
— powiat: 404
Czersk, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Czerwonka, w., woj. mazowieckie,
pow. liwski: 105
Czerwonogród, m., woj. podolskie,
pow. czerwonogrodzki
— starosta: 247, 261, 306, 360
— starostwo: 360
Czerzewo, z. dobrzyńska,
pow. rypiński: 396
Człuchów, m., woj. pomorskie,
pow. człuchowski
— starosta: 157
— starostwo: 157
Czobaków, w., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki: 254
Czołczyn, w., woj. sieradzkie,
pow. szadkowski: 147
Czorsztyn, zamek, woj. krakowskie,
pow. sądecki
— starosta: 100, 117, 390
Czułczyce, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 107
Czwitów, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 302
Dalens, zamek, Inflanty: 126
Dalmacja: 118
Dąbie, m., woj. i pow. łęczycki: 422
Dąbrowica, w., woj. i pow. lubelski: 11,
72, 100, 117–119, 221, 281, 366,
377, 390, 392
Dembniki, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— folwark: 273

Derenia, hak, prez. parnawska,
pow. trejdeński: 559
Desznica, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 4
Dłusko, w., woj. kaliskie,
pow. pyzdrski: 90
Dobczyce, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— starosta: 11, 55, 117, 254, 390,
430
Dobrołówka, w., woj. bełskie,
pow. buski: 263
Dobrzyń, m., z. i pow. dobrzyński
— ziemia: 73, 149, 396
Dolina, m., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski: 169
— cło mostowe: 169
— starosta: 224
Dolinka, góry, woj. krakowskie, 267
Dorpat, m., prez. i pow. dorpacki
— mieszczanin: 64
— powiat: 64, 128
— starosta: 72, 100, 117
— starostwo: 362
Drewlańska Wola, w., woj. bełskie,
pow. buski: 263
Drohiczyn, m., woj. podlaskie,
pow. drohiczyński
— podkomorzy: 161
Drohomyśl, w., woj. i pow. bełski: 290
Drwęca, rzeka, woj. chełmińskie: 20
Dubinki, w., woj. i pow. wileński: 11,
72, 100
Dubrowlany, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 326
Dubrownia, w., woj. witebskie,
pow. orszański: 390
Dubrownik zob. Raguza (Rausa)
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Dup, w., woj. i pow. sieradzki: 159
Dusęcin, w., woj. i pow. chełmiński
— wójtostwo: 42
Dybów, m., woj. i pow. inowrocławski
— komora solna: 13
— starosta: 56, 117, 254, 390
Dzietrzniki, w., z. i pow. wieluński: 48
Dziewin, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— wójtostwo: 42
Dzikowiec, w, woj. i pow. sandomierski
— wójtostwo: 372
Elbląg, m., woj. malborskie
— kasztelan: 72, 117, 390
— piekarz: 295
— przedmieście: 295
Embden, Inflanty, niezid.: 423
Falk Nowy, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 222
Felin, m., prez. parnawska,
pow. feliński
— powiat: 184
Felon, pole, woj. rawskie,
pow. sochaczewski: 64
Folstiles, w., woj. kijowskie i mińskie:
186
Fulsztyn, woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 4, 11, 72, 81,
132, 169, 185, 350
Gajlisowe, haki, prez.
i pow. wendeński: 30
Galia: 400
Gańska, droga, z. i pow. wieluński: 413
Garcz, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 223
Gawrony, w., Śląsk, ks. oleśnickie: 278

Gdańsk, m., woj. pomorskie: 73, 119,
232, 295
— kasztelan: 11, 165
— mieszczanin: 400
— powiat: 75
— rajca: 418
— urząd rady miejskiej: 283
Glina, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 359
Gliniany, m., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 39, 127, 132
— magistrat: 39
— tenuta: 38
— wójtostwo: 127
Glumi, rzeka, woj. kaliskie,
pow. nakielski: 370
Głemboczek, jezioro,
woj. i pow. poznański: 2
Głomia, w., woj. kaliskie,
pow. nakielski
— sołectwo: 368
Gniew, m., woj. pomorskie,
pow. tczewski
— starosta: 11
Gniezno, m., woj. kaliskie,
pow. gnieźnieński
— arcybiskup: 72, 100, 198, 390
— kanclerz: 11, 117, 348
— kanonik: 100
— kantor: 11, 100, 117
— kustosz: 72, 100
— prepozyt: 72, 100, 117, 254, 390
Gnojnik, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 259, 260
Golub, m., woj. i pow. chełmiński
— starostwo: 20, 244
Gołogóry, m., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 38, 135
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Gostyczyn, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Gostynin, m., woj. rawskie,
z. i pow. gostyniński
— kasztelan: 198
— powiat: 282
— starosta: 157, 359, 384
Gościska, w., woj. płockie,
z. zawkrzeńska, pow. szreński: 265
Górka, w., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki: 254
Grabowa, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Grabów, m., z. wieluńska,
pow. ostrzeszowski
— burmistrz: 34
— młyn: 19
— rajcy: 34
— starosta: 87
— starostwo: 87, 300
— tenuta: 23
— tenutariuszka: 300
— wójtostwo: 426
— zamek: 87, 300
Granowo, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Grochowiska, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 349
Grodziec, m., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. grodziecki: 297,
298
Grodno, m., woj. trockie,
pow. grodzieński: 82
— starosta: 100, 390
Gromnik, las, z. wieluńska,
pow. ostrzeszowski: 299
Gródek, m., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 100, 117

Grudziądz, m., woj. i pow. chełmiński
— starosta: 11, 411
— starostwo: 24, 27
Gumowa, w., z. i pow. dobrzyński
— sołectwo: 23
Haczów, w., woj. ruskie, z. sanocka
— wójtostwo: 63
Halicz, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 169
— kasztelan: 63, 117
— mieszczanie: 197
— podkomorzy: 390
— powiat: 106, 135, 175
— starosta: 72, 117, 414
— urząd grodzki: 330
— ziemia: 322
Hamer, młyn, woj. i pow. chełmiński:
20
Hans (Cado, Cudo, Saldo, Hanstrik),
mojza, Inflanty: 33, 40
Helmet, w., prez. parnawska,
pow. helmecki
— powiat: 65, 71
— starosta: 36, 45, 166, 423, 424
— starostwo: 36
Hermes, zamek, prez. parnawska: 36,
166
Hermanów, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 72, 117
Holandia: 141
Hołotki, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 93
Horadny, młyn, woj. i pow. chełmiński:
20
Horodło, m., woj. bełskie,
pow. horodelski
— starosta: 100, 117
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Hrubieszów, m., woj., ruskie,
z. i pow. chełmski
— starosta: 72
Horusson (Leśny Młyn), młyn,
woj. i pow. chełmiński: 244
Hrycowa Wola, w., woj. bełskie,
pow. buski: 263
Inflanty: 11, 17, 33, 36, 40, 49, 84, 120,
126, 130, 136, 148, 167, 205, 206,
361, 392
— hetman: 376
— mistrz krajowy: 81
Inowrocław, m.,
woj. i pow. inowrocławski
— chorąży: 178
— kasztelan: 11
— starostwo: 22, 429
Isajczyce, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 107
Iszthalt, jezioro, prez. wendeńska,
pow. lucyński: 145
Jabłonka zob. Monasterzany
Jadatkowo, w., woj. pomorskie,
pow. gdański: 75
Jagielnica, łąka, woj., ruskie,
z. i pow. przemyski: 4
Jaksice, w., woj. i pow. inowrocławski
— sołectwo:: 82
Jakubice, w., woj. i pow. sieradzki: 271
Januszewo, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski
— sołectwo: 98
Jarisz, niezid.: 138
Jarnołtowice, w., woj. chełmińskie,
pow. chełmiński
— sołectwo: 101

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Jaromierka, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 350
Jarosław, m., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski
— kolegium ubogich studentów:
307
Jassy, m., Mołdawia: 303
Jatwięgi, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 4
Jawor, w., Inflanty: 130
Jaworna, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 4 Jaworów, m.,
woj. ruskie, z. i pow. lwowski
— starosta: 117
Jazłowiec, m., woj. podolskie,
pow. czerwonogrodzki
— dominikanie: 320, 321
— kolegium Jezuitów: 319
— xenochodium militum: 317
— xenochodium pauperum: 318
Jeleniec, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Jenzel zob. Kuro
Jezierzany, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 1
Joczne, góry, z. i pow. wieluński: 48
Jodłowa (Dolna i Górna), w.,
woj. krakowskie, pow. biecki: 7,
201
Kabas, młyn, z. i pow. wieluński: 23
Kaduliza, rzeka, prez. wendeńska,
pow. lucyński: 167
Kalancze, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 96
Kalinowa, w., woj. i pow. sieradzki: 87
Kalisz, m., woj. i powiat kaliski
— pisarz grodzki: 378–381
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— powiat: 47
— sąd grodzki: 86
— sędzia ziemski: 390
— urząd grodzki: 133, 380
— wojewoda: 72, 100, 390
— województwo: 133
Kalno, w., woj. kaliskie, pow. koniński:
36, 166
Kalsko, w., woj. i pow. poznański
— sołectwo: 2
Kamieniec, m., woj. podolskie,
pow. kamieniecki
— akta grodzkie: 269, 306
— biskup: 337
— bractwo miłosierdzia: 319
— kasztelan: 117, 279, 337
— kolegium Jezuitów: 319
— kolegium seminarium: 306
— łowczy: 81
— pisarz grodzki: 269
— pisarz ziemski: 1
— podkomorzy: 218
— podstarości: 269
— powiat: 1, 45, 302, 320,
326–331, 333–336
— starosta: 269
— starostwo: 209, 233
— ziemia: 182
Kamionka, m., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski
— starosta: 11
Kangas, w., prez. parnawska,
pow. helmecki: 71
Kapinos, w., woj. rawskie,
pow. sochaczewski: 97, 99
Kapuścińce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 328

Karaczkowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 302
Karanice, w., woj. bełskie,, pow. buskie:
263
Karmistwo, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Karniewice, w., woj. i pow. krakowski:
21, 74
Karpowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Karsewo, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Karwówko, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Kawskie, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. drohobycki: 66
Kazimierz, m., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki: 288, 399
— burmistrz: 10
— dom: 399
— ławnicy: 10
— łaźnia: 10
— magistrat: 399
— pisarz miasta: 10
— rajcy: 10
— ratusz: 10
Kazimierz, m., woj. i pow. lubelski
— starosta: 72, 100, 117, 118, 254,
366, 390
Kempa, mojza, prez. parnawska,
pow. feliński: 184
Kiełpino, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Kierz, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 203, 342
Kieżmark, m., Spisz: 11
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Kijów, m., woj. i pow. kijowski
— biskup: 100, 117, 390
— powiat: 186
— urząd grodzki: 155
— wojewoda: 11, 72, 100, 390
— województwo: 152
Kisielingieswalt zob. Łopatki
Kleparz, m., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 10, 374
— kapituła: 246
— kolegiata św. Floriana: 245
— mieszczanin: 374
— urząd miejski: 374
Kluszów, w., woj. i pow. bełski: 14
Knyszyn, m., woj. podlaskie
— starosta: 72, 100, 117, 128, 390
Kobakowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 1
Kobełka, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 179, 180
— kościół parafialny: 179
Kobryń, m., woj. i pow. brzeski-litewski
— starosta: 11
Kobylnica Ruska, w., woj. i pow. bełski:
290
Kochelna, grunt, las, woj. i pow.
sieradzki: 277, 347
Kocieczyn, w., woj. płockie,
pow. sierpecki: 237
Kokenhaus, m., prez. wendeńska,
pow. kokenhauski
— podstarości: 376
— starosta: 72
Kolobrotka, m., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 182
Kolten, dwór, Inflanty: 136
Koło, m., woj. kaliskie, pow. koniński

— starosta: 100
Kołomyja, m., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski
— starosta: 72, 117
Koniesz Biedny, w., woj. poznańskie,
pow. wałecki
— sołectwo: 369
Konin, m., woj. kaliskie, pow. koniński
— kościół św. Ducha: 266
— powiat: 36
— przedmieście: 266
— starosta: 86, 100, 353, 390
Kopanica, m., woj. i pow. poznański
— burmistrz, rajcy, wójt: 211
— mieszczanin: 211
— tenuta: 15, 168
Korniaty, Węgry: 177
Kornica, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 4
Koropusz, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 237
Korpys, w., z. wieluńska,
pow. ostrzeszowski: 299
Korzeń, w., woj. rawskie,
z. i pow. gostyniński: 282
Kossów, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 319
Kościelec, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 406–408
Kościelna Goślina, m.,
woj. i pow. poznański: 275
— jarmark: 275
— urząd wójtowski: 275
Kościerzyna, m., woj. pomorskie,
pow. tczewski
— starostwo: 293
Koślinka, w., woj. pomorski,
pow. tucholski: 165
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Kotłów, w., z. i pow. wieluński: 23, 300
Kowalówka, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 277
Kowel, m., woj. wołyńskie,
pow. włodzimierski
— starosta: 86
Kowno, m., woj. i pow. trocki
— starosta: 11, 113
Kozienice, m., woj. sandomierskie,
pow. radomski
— wójtostwo: 109
Kraków, m., woj. krakowskie: 28, 56,
71, 84, 95, 140, 151, 170–173, 180,
245, 260, 272, 271, 306, 364, 389,
394, 399, 414, 423, 424
— akta grodzkie: 272, 287
— archidiakon: 100
— biskup: 11, 120
— bractwo miłosierdzia: 312
— burgrabia: 221, 224, 425
— kamienica: 403
— kanonik: 41, 56, 72, 100, 117,
254, 261, 280, 348, 351, 390,
405, 414
— kantor: 72, 100
— kapituła: 147
— kasztelan: 11, 117, 134, 152
— konwent Franciszkanów: 272
— kościół św. Jerzego: 390
— kupcy: 357, 365
— kustosz: 100
— mieszczanin: 230, 260, 261,
357, 365
— pisarz ziemski: 254
— podkomorzy: 390
— podsędek: 254
— powiat: 21, 235, 287

— prepozyt: 3, 72, 100, 117, 160,
177, 328, 339, 342, 351, 354,
390
— roki sądowe: 252
— rynek: 403
— sąd grodzki: 9, 173, 174, 245,
260, 287, 393, 395, 396, 403,
406, 408, 416
— scholastyk: 359
— sufragan: 280
— starosta: 56, 57, 72, 100, 117,
254, 359, 365, 390
— ulica Bracka: 260
— ulica Sienna: 56
— urząd grodzki: 9, 173, 287, 393,
395, 396, 403, 406, 408, 416
— urząd starosty: 365
— wielkorządca: 273
— wielkorządcy: 377
— wojewoda: 72, 100, 117, 118,
254, 284, 366
— województwo: 4, 9, 62, 245,
355, 366
— zamek: 221, 377, 390
— żupnik: 11
— żupy: 358, 389
— Żyd: 355
Krasnystaw, m., woj. ruskie,
z. chełmska, pow. krasnostawski
— wojski: 406
Kroacja, królestwo: 118
Krosno, m., woj. ruskie, z. sanocka
— mieszczanin: 140
Królestwo (Polskie): 11, 64, 120, 137,
179, 180, 192, 199, 242, 255, 274,
280, 359, 384, 390
Królów Staw, w., woj. i pow. bełski: 290
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Kruhel, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 89
Krukowo, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Kruszwica, m., woj. brzeskiekujawskie, pow. kruszwicki
— prepozyt: 100, 117
Krutenowice, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 5
Kryniszcze, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 92
Krzeczów, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— starosta: 389
Krzemieniec, m., woj. wołyńskie,
pow. krzemieniecki
— starosta: 100, 117, 155
Krzyczka, rzeka, woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 143
Krzykosy, w., woj. i pow. łęczycki: 354
Krzywa Wola, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 107
Krzywyłuk, bagno, z. wieluńska: 48
Książ, m., woj. krakowskie,
pow. ksiąski
— akta ziemskie: 245
— powiat: 245
Kudynka, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 8, 60
Kuflewo, m., woj. mazowieckie,
z. warszawska, pow. grodziecki: 3
Kulchanów, sadzawka, woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 350
Kulików, w., woj. i pow. bełski: 263
Kumanów, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 45
Kuneburg, zamek, Inflanty: 49

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Kunek, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Kurlandia, księstwo: 126
Kuro (Jenzel, Wegiel), mojza, Inflanty:
84
Kurozwęki, w., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki: 284
Kuryłowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 332
Kurza, w., woj. i pow. kaliski: 47
Kurzany, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 80
Lais (Lajs), w., prez. dorpacka,
pow. lajski
— powiat: 189, 376
Lanckorona, m., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— starosta: 72, 100, 254
Laodycea, biskupstwo tytularne: 280
Latacze, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 335
Latyczów, m., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 92
— powiat: 60
— starostwo: 8, 96, 286
— wójtostwo: 92
Ląd, w., woj. kaliskie, pow. koniński
— kasztelan: 72, 86
Legmunt, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Leli, mojza, prez. parnawska: 296
Lelodka, rzeczka, woj. podolskie,
pow. latyczowski: 5
Lelów, m. woj. krakowskie,
pow. lelowski
— starosta: 390
Leśny Młyn zob. Horusson
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Leżajsk, m., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski
— starosta: 72, 147
— starostwo: 94, 349
Leżenice, w., woj. mazowieckie,
pow. warecki: 117, 414
Lida, m., woj. wileńskie, pow. lidzki
— starosta: 11
Lichnowo, w., woj. i pow. chełmiński:
353
Liebowar, dworek, prez.
i pow. dorpacki: 362
Lipinki, w., woj. i pow. chełmiński: 101
Lipnica, w., woj. i pow. sandomierski
— wójtostwo: 372
Lipnice, w., woj. i pow. chełmiński: 20
Lipnik Ruda Magierowa, w.,
woj. i pow. bełski: 139
Lipno, m., z. dobrzyńska,
pow. lipnowski
— dobra królewskie: 73
Lipowiec, w., woj. i pow. bełski: 290
Liptów, region na Węgrzech: 51
Lisienicze, woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 132
Lisowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269, 330
Lisów, w., woj. i pow. chełmiński: 20
Litnowy, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Litwa
— hetman wielki: 11, 72, 100
— kanclerz: 11, 72, 100, 390
— koniuszy: 33, 40
— marszałek nadworny: 11, 72
— marszałek wielki: 11
— podkanclerzy: 11, 72, 117, 390
— podskarbi: 72, 117, 390

— podskarbi nadworny: 113
Liw, m., woj. mazowieckie, pow. liwski
— starosta: 117, 118, 179, 180,
251, 255, 390
— starostwo: 105, 255
Lubaczów, m., woj. bełskie,
pow. lubaczowski
— starosta: 14, 243
Lubaków, jezioro,
woj. i pow. poznański: 2
Lubań, dwór, Inflanty: 18
Lubar, Inflanty: 424
Lublin, m., woj. i pow. lubelski: 384
— akta grodzkie: 68
— kasztelan: 119
— kolegium Jezuitów: 316
— podkomorzy: 254
— przedmieście: 276
— sąd grodzki: 68
— starosta: 117, 157, 191, 221,
281, 377, 390
— starostwo: 67
— stolnik: 356, 393, 394
— Trybunał: 269, 272
— urząd grodzki: 68
— wojewoda: 11, 56, 57, 72, 100,
117, 337, 390
— zamek: 276
Lubochnia, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 246, 338
Luboml, m., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski
— starosta: 417
— starostwo: 43, 82
Lubowla, m., Spisz
— starosta: 117
— starostwo: 162
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Lucyn, m., prez. wendeńska,
pow. lucyński
— podstarości: 145
— powiat: 144, 145, 148, 167
— starosta: 144, 145
— zamek: 144, 145
Lucimierza zob. Łucimcha
Lutomiersko, m., woj. i pow. sieradzki:
147
Lwów, m., woj. ruskie, z. i pow. lwowski:
121, 132, 268
— akta grodzkie: 303, 306
— arcybiskup: 72, 100, 117, 121,
337, 390
— bractwo miłosierdzia: 310
— burmistrz: 230
— chorąży: 132, 169
— gród: 323
— kasztelan: 72, 100
— ławnik: 230
— pisarz miasta: 212, 230
— pisarz ziemski: 132, 414
— podczaszy: 132
— podkomorzy: 132, 169
— podstarości: 262
— powiat: 26, 37, 68
— rajca (y): 212, 230
— sąd grodzki: 283
— sędzia grodzki: 303
— starosta: 66, 72, 117, 125, 127,
262, 303
— starostwo: 39, 127
— ulica Halicka: 212
— urząd grodzki: 283
— wojski: 132, 169
— wójtostwo: 127

Łachodowce, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 93
Łany, w., woj. i pow. krakowski
— młyn: 235
Łasin, w., woj. i pow. chełmiński: 52
Łaszków, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Ławne, rzeka, z. wieluńska: 48
Ławy, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 366
Łazurapis, rzeka, Inflanty: 49
Łazy, niezid.: 70
Łąk, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 359
Łęczyca, m., woj. i pow. łęczycki
— cześnik: 198
— kasztelan: 72, 100, 117, 345,
347, 390, 428
— podsędek: 198
— powiat: 116, 124, 149, 38, 339
— scholastyk: 117, 390
— sędzia ziemski: 429
— prepozyt: 3, 72, 100, 117, 338,
339, 342, 351, 354, 390
— skarbnik: 198
— stolnik: 198
— wojewoda: 72, 117, 118
— województwo: 359, 422
Łęka, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski
— sołectwo: 78
Łęki, w., woj. poznańskie,
pow. kościański: 202
Łętkowice, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 62
Łobodno, w., woj. sandomierskie,
pow. chęciński
— wójtostwo: 20
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Łodzia, karczma, woj. poznańskie,
pow. wałecki: 367
Łopatki (Kisielingieswalt), w.,
woj. i pow. chełmiński: 352
Łopunie, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki
— sołectwo: 285
Łosice, m., woj. podlaskie,
pow. mielnicki
— starosta: 3, 72, 100, 390
Łowicz, m., woj. rawskie,
z. i pow. sochaczewski
— prepozyt: 56, 261
Łucimcha (Lucimierza), w.,
woj. i pow. łęczycki: 116
Łuck, m., woj. wołyńskie, pow. łucki
— bractwo miłosierdzia: 314
— biskup: 72, 117, 118, 337, 390
— starosta: 117
Łucków, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski
— wójtostwo: 94
Łucza Prokosna, w., woj. ruskie,
z. halicka, pow. kołomyjski: 106
Łuków, m., woj. lubelskie,
pow. łukowski
— kościół NMP: 54
— prepozyt: 54
— starosta: 54, 85
Magierów, m., woj. i pow. bełski: 139
Malbork, m., woj. malborskie: 81
— ekonom: 402
— menniczy: 53
— rada miejska: 231
— starosta: 72, 100, 117, 128, 390
Malopil, w., prez. i pow. wendeński:
207

Małe Łany, w., woj. krakowskie,
pow. ksiąski: 158
Małogoszcz, m., woj. sandomierski,
pow. chęciński
— kasztelan: 117, 254, 390, 430
— prepozyt: 72
Marcinków, w., niezid.: 170–173
Mardeńczyce, w., woj. chełmińskie,
pow. michałowski: 401
Marienberg, w., prez. dorpacka,
pow. marienburski
— starosta: 390
Markowski, grunt, woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 43
Marków, m., woj. wileńskie,
pow. oszmiański
— starosta: 100
Martynów, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 322
Mazowsze: 297
— wojewoda: 72, 251, 390
— marszałek: 384
Mchowo, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Mede(y)nice, w., woj. ruskie,
z. przemyska, pow. drohobycki
— lasy: 66
— starosta: 174
— starostwo: 66
— tenutariusz: 66
Melwa, mojza, Inflanty: 208
Merecz, m., woj. i pow. trocki
— starosta: 117
Mędromierz Mały, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Męka, w., woj. i pow. sieradzki: 345
— wójtostwo: 346
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Miedzno (Miedzne), w.,
woj. i pow. rawski: 204, 384
Mielnik, m., woj. podlaskie,
pow. mielnicki
— powiat: 294
Międzyłąż, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 223
— tenuta: 253
— tenutariusz: 253
Międzyrzec, m., woj. i pow. poznański
— kasztelan: 107
— starosta: 100, 117, 128, 390
Mikołajów, w., woj. i pow. bełski: 263
Mikołajowice, w., woj. i pow. bełski:
263
Mikulczyce, m., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski: 134
Mińsk, m., woj. mińskie
— wojewoda: 117
Mirachów, m., woj. pomorskie,
pow. mirachowski
— starosta: 418
— starostwo: 385–388
Mironice, w., woj. krakowskie,
pow. ksiąski: 245
Mirów, w., woj. krakowskie,
pow. lelowski: 213
Mitarz, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 4
Mława, m., woj. płockie,
z. zawkrzeńska, pow. mławski
— starosta: 100, 265
Mogilnica, w. woj. ruskie, z. halicka,
pow. trembowelski: 103
Mogiła, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski
— klasztor: 361
— opat: 361

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Mohylów (Mohylew), m.,
woj. witebskie, pow. orszański: 161
Mojza, mojza, Inflanty: 17
Mokre, w, woj. i pow. chełmiński
— sołectwo: 27
Mołdawia: 303
— wojewoda (hospodar): 188
Monasterzany (Jabłonka), m.,
woj. ruskie, z. i pow. halicki: 443
Motyka, młyn, woj. i pow. chełmiński:
20
Mozyrz, m., woj. mińskie, powiat
mozyrski
— powiat: 186, 187
— starosta: 11
Mrozówka, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 279
Mstów, klasztor, woj. sieradzkie,
pow. radomszczański
— konwent: 193
— prepozyt: 193
— prepozytura: 214
Mszana, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. trembowelski: 195
Nadarzyc, w., woj. poznańskie,
pow. wałecki
— sołectwo: 371
Nakło, m., woj. kaliskie, pow. nakielski
— kasztelan: 72, 390
Nakło, woj. pomorskie,
pow. mirachowski
— karczma: 386
Narew, rzeka: 113
Natolnik, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Nieczbrody, w., woj. podolskie,
pow. czerwonogrodzki: 321
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Niedary, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— wójtostwo: 420
Niemcy, królestwo: 118
Niemilno, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Niepołomice, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— łowiectwo: 196
— starostwo: 42
Nieślubowskie dobra, woj. bełskie,
pow. buski: 38
Nieśwież, m., woj. nowogrodzkie,
ks. słuckie
— 11, 72, 100, 117
Nieznanów, w, woj. bełskie,
pow. buski: 263
Niżankowce, m., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski
— wójtostwo: 237
Nowagrobla, w., woj. bełskie,
pow. buski: 263
Nowa Lubowla, w., Spisz: 162
Nowa Wieś, w., woj. i pow. chełmiński
— sołectwo: 24
Nowe Miasto Korczyn, m.,
woj. sandomierskie, pow. wiślicki
— akta grodzkie: 56, 254, 259, 404
— sąd grodzki: 259, 260, 406, 408
— sędzia grodzki: 406, 410
— starosta: 72, 100, 117, 118, 254,
260, 366, 390
— urząd grodzki: 259, 406, 408
Nowe Miasto, m., woj. rawskie,
pow. bialski: 384
Nowogród, m., woj. nowogrodzkie
— wojewoda: 72, 100, 117, 390
Nowogród, m., prez. dorpacka,
pow. nowogrodzki

— starosta: 58
— starostwo: 58
Nowosiółki, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 107
Nowy Dwór, m., woj. chełmińskie,
pow. michałowski
— mieszczanie: 421
Nowy Młyn, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Nowy Targ, m., woj. krakowskie,
pow. sądecki
— starostwo: 267
Oborniki, m., woj. i pow. poznański
— młyn: 234
— wójt: 176
— wójtostwo: 177
Obory, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. czerski: 72
Obrazów, w., woj. i pow. sandomierski:
222
Odolanów, m., woj. i pow. kaliski
— starosta: 411
Oględów, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Ojców, zamek, woj. krakowskie,
pow. proszowski
— starostwo: 199, 382
Olchowiec, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Olkusz, m., woj. krakowskie,
pow. proszowski
— olbora: 392
— żupnik: 425
Olszana, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki
— sołectwo: 200
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Olsztyn, m., woj. krakowskie,
pow. lelowski
— starosta: 359, 384
Olszyny, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 173
Ołomuniec, m., Morawy
— kanonik: 154
Ołpiny, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 173
Ołyka, w., woj. wołyńskie, pow. łucki:
11, 100, 117
Opłocze, w., woj. bełski, pow. buski:
263
Opoczno, m., woj. sandomierskie,
pow. opoczyński: 340
— sąd grodzki: 339, 341, 417
— starosta: 222
— urząd grodzki: 341, 417
— wójtostwo: 222
Oporów, m., woj. łęczyckie,
pow. orłowski: 61
Ordynia, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 225
Osiecko, m., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. garwoliński
— pleban: 85
— starosta: 85
— starostwo: 85
Osiek, m., woj. krakowskie,
pow. biecki: 4
Osiek, w., woj. pomorskie,
pow. nowski
— starosta: 75, 76, 129
Osiek, m., woj. i pow. sandomierski
— wójtostwo: 190
Ostrowite, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Ostrów, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— wójtostwo: 427
Ostrzeszów, m., z. wieluńska,
pow. ostrzeszowski
— podstarości: 299
— powiat: 178
— starosta: 299
— starostwo: 304, 305
— zamek: 304, 305
Oświęcim, m., woj. krakowskie,
pow. śląski
— kasztelan: 56, 117, 254, 390
— starosta: 359, 390
Ożarów (Ożarów Mazowiecki), w.,
woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 108
Pagost, hak, prez. parnawska,
pow. trejdeński: 59
Pajęczno, m., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 216
— mieszczanie: 217
Parczów, m., woj. i pow. lubelski
— starosta: 252, 390
Parnawa, m., prez. i pow. parnawski:
136, 291
— powiat: 33, 40
— starosta: 72, 296, 390
— starostwo: 296
Paryss, grunt, woj. kijowskie i mińskie:
186
Paryż, m., Francja: 400
Piaseczno, m., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. warecki
— sołectwo: 110
Piastocin, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Piątniczany, w., woj. podolskie,
pow. kamienicki: 1
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Piczit, w., prez. parnawska,
pow. trejdeński: 71
Pieczarnia, w. woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 226
Pilcza, rzeka: 111
Piła, m., woj. i pow. poznański
— starosta: 72, 100
Piła, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Pińsk, m., woj. brzeskie-litewskie,
pow. brzeski
— starosta: 117
Piotrków, m., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski: 340, 359
— sąd grodzki: 341
— starosta: 213, 257, 358
— Trybunał: 156, 178, 338, 339
— urząd grodzki: 341
Piotrków, w., woj. i pow. lubelski
— karczma: 281
Piotrowice, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 366
Piotrów, w., niezid.: 156
Piszczata Wydranka, rzeka,
woj. ruskie, z. i pow. chełmski: 82
niezid.: 119
Płock, m., woj. i pow. płocki
— biskup: 11, 72, 100, 401
— kanonik: 72, 265
— kapituła: 401
— kasztelan: 72, 97, 99, 100
— prepozyt: 11
— starosta: 72, 251, 255, 258, 390
— starostwo: 251, 258
— wojewoda: 100, 264, 265, 390
Płodownica, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265

Płotele, m., Żmudź, pow. płotelski
— starosta: 71
Płowce, w., woj. brzeskie-kujawskie,
pow. radziejowski: 421
Poborg, jezioro, prez. wendeńska,
pow. lucyński: 144
Pocen, niezid.: 188
Podbrzezie, przedmieście,
woj. krakowskie, pow. szczyrzycki:
2, 288
Podlasie
— kasztelan: 3, 72, 100, 117, 191,
390
— wojewoda: 390
Podole: 8, 72, 81
— wojewoda: 100, 106, 107, 117,
390
— województwo: 1, 182, 226, 233,
360
Pokramicze, piła, woj. ruskie,
z. przemyska, pow. drohobycki: 66
Poledno, w., woj. i pow. chełmiński:
353
Polików, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski
— wójtostwo: 183
Polków, w., woj. i pow. łęczycki: 124
Polska: 152, 188
Połaniec, m., woj. i pow. sandomierski
— kasztelan: 117, 254, 390
— mieszczanin: 88
— pleban: 88
— wójt: 88
Połock, m., woj. połockie: 117
Połowce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 325
Połowiczna, w., woj. bełskie,
pow. buski: 263
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Pomorze: 153
— biskup: 11, 72, 177
— sąd wojewody: 75
— urząd wojewody: 75
— wojewoda: 11
— województwo: 75, 76, 98, 223,
232, 352, 353
Popielniki, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomyjski: 106
Porzecze, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 26
Posiłow, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 406, 407
Potok, w., niezid.: 284
Powary, hak, Inflanty: 130
Poznań, m., woj. i pow. poznański: 112
— akta grodzkie: 69, 378
— burmistrz: 112
— cło: 383
— dziekan: 390
— gród: 380, 381
— kanonik: 69, 265
— kasztelan: 72, 177, 275, 378
— mennica: 191
— mieszczanin: 283
— powiat: 275
— rajcy: 112
— sąd grodzki: 378
— urząd grodzki: 378
— wojewoda: 72, 100, 117, 414
— województwo: 275
— zamek: 112
Prakiel (Wenwer), mojza, prez.
i pow. dorpacki: 128
Prasciek (Prosziek) w., woj. ruskie,
z. sanocka: 185
Proszowice, m., woj. krakowskie,
pow. proszowski

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— powiat: 366, 406, 407
Prusy: 52, 53
— generalny skarbnik: 11
— podskarbi: 11
— zarządca skarbu: 100
Przasnysz, m., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski
— klasztor bernardynów: 26, 65
— kościół parafialny: 265
Przemyków, w., woj. krakowskie,
pow. proszowski: 366
Przemyśl, m., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 89
— biskup: 11, 95, 100, 117, 361,
384, 390
— kapituła: 95
— kasztelan: 72, 117, 417
— pisarz ziemski: 221, 224, 254
— sąd grodzki: 151
— starosta: 72, 100, 177, 390
— stolnik: 224
— urząd grodzki: 151
— ziemia: 11
Przerów, w., woj. ruskie, z. halicka,
pow. kołomysjski: 106
Przysłop, góry, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Psków, m., Rosja: 119
Puck, m., woj. pomorskie, pow. pucki
— starosta: 11
Pułtusk, m., woj. mazowieckie,
z. zakroczymska,
pow. nowomiejski:
— kanonik: 265
— oficjał: 265
— pisarz akt: 265
— prepozyt: 306
— sąd konsystorski: 264

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

203

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Pustelnia, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Pyzdry, m., woj. kaliski, pow. pyzdrski
— podstarości: 90
— powiat: 378, 379
— starosta: 90, 112
Rabsztyn, zamek, woj. krakowskie,
pow. proszowski
— starosta: 390
— starostwo: 78
Raciąż, m., woj. płockie, pow. raciąski
— kasztelan: 359, 384, 390
Raciąż, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 165
Radom, m., woj. sandomierskie,
pow. radomski
— kasztelan: 72, 100
— powiat: 359
— starosta: 72, 100, 109, 110, 117
Radomsko, m., woj. sieradzkie,
pow. radomszczański
— powiat: 174
Radymice, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 4
Radymno, m., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 95
Radziejów, m., woj. brzeskiekujawskie, pow. radziejowski: 421
— starosta: 421
— starostwo: 421
Radziki, w., z. dobrzyńska,
pow. rypiński: 396
Radzyń, m., woj. i pow. chełmiński
— starostwo: 101
Raguza zob. Rausa
Ratno, m., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski

— starosta: 11, 117, 411, 414
Rausa (Raguza, Dubrownik) m.: 303
— arcybiskup: 303
Rawa, m., woj. i pow. rawski: 277
— cześnik: 384
— podkomorzy: 384
— powiat: 384, 387
— starosta: 359, 384
— starostwo: 391
— wojewoda: 72, 100, 109, 110,
117, 414
— województwo: 117, 204
Rawica, w., woj. i pow. rawski: 204, 384
Regnów, w., woj. rawskie, pow. bialski
— wójtostwo: 277
Regny, w., woj. i pow. rawski: 204
Retow, m., Żmudź
— starosta: 187
Rexino, w., woj. pomorskie,
pow. gdański: 75
Ręcirad, grunt, perz, wendeńska,
pow. rumborski: 29
Rędzin, w., woj. i pow. rawski: 384
Robczyce, m., woj. sandomierskie,
pow. pilzneński
— starosta: 117, 254
Rodiczany Dolne, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Rodiczany Górne, w., woj. podlaskie,
pow. kamieniecki: 269
Rogoźnik, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Rogoźnik, rzeka, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Rogoźno, m., woj. i pow. chełmiński
— starostwo: 52
Rogów, w., woj. i pow. rawski: 384
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Rohatyn, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki
— wójtostwo: 229, 250
Rokszyce, w., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski: 354
Romankowce, pagum, woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 44
Romanow, w., niezid.: 182
Rososze, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Rostkowo, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Rożan, m., woj., mazowieckie,
z. i pow. rożański
— wojski: 343
Rożanka, młyn, woj. mazowieckie,
z. i pow. rożański: 115
Rożanka, rzeka, woj. mazowieckie,
z. i pow. rożański: 115
Ruda, młyn, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Rudanówka, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 5
Rudnik, w., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. garwoliński: 85
Rudnik, w., woj. i pow. sandomierski:
88
Rudnow, w., woj. sandomierskie,
pow. chęciński: 353
Rumborg, m., prez. wendeńska,
pow. rumborski
— starosta: 49, 113
— zamek: 29
Ruszyczyce (Rusocice), w.,
woj. krakowskie, pow. śląski: 288
Ruś
— wojewoda: 4, 72, 81, 106, 350

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— województwo: 132, 175, 225,
226, 250
Rybna, w., woj. brzeskie-kujawskie,
pow. przedecki
— sołectwo: 102
Rychty, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 81
Ryczywół, m., woj. sandomierskie,
pow. radomski: 359
Ryga, m., Inflanty: 18, 361, 392
— rajca: 18
— starosta: 423, 424
— syndyk: 423, 424
— wójt: 18
Ryków, w., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— wójtostwo: 27
Rymaczki, jezioro, woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 82
Rytwiany, w., woj. i pow. sandomierski:
11
Rzeczpospolita: 22, 30, 47, 72, 81, 87,
107, 129, 191, 203, 207, 243, 251, 352
Rzeczyca, w., woj. łęczyckie,
pow. brzeziński: 203, 338
— 340, 342
Rzepinice, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 331
Rzewnin, w, woj. i pow. płocki: 97
Salnicza, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 131
Sambor, m., woj. ruskie, z. przemyska,
pow. samborski
— ekonom: 66
— starosta: 66, 72, 117, 125, 127,
259
— starostwo: 227
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Sandomierz, m.,
woj. i pow. sandomierski: 88, 359
— kasztelan: 72, 117, 254, 263
— kustosz: 390
— podkomorzy: 254, 272, 359
— scholastyk: 245, 306
— sędzia ziemski: 254
— starosta: 79, 119, 390
— starostwo: 79
— starostwo: 190, 372
— stolnik: 259, 260
— wojewoda: 11, 66, 72, 100, 117,
125, 127, 185, 303, 390
— województwo: 46, 351
Sanok, m., woj. ruskie, z. sanocka
— akta grodzkie: 172
— podkomorzy: 242, 390
— starosta: 72, 100, 117, 390
— starostwo: 125, 185
— stolnik: 132
— ziemia: 63
Sarbiewo, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. sąchociński:
20
Sarzyna, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 349
Sącz, m., woj. krakowskie,
pow. sądecki
— akta grodzkie: 430
— kasztelan: 117, 284, 390
— podstarości: 430
— powiat: 200
— sędzia grodzki: 430
— starosta: 117, 254, 430
Schonfflis, w., Inflanty: 232
Semigalia, księstwo: 126
Seret, rzeka, woj. podolskie: 134
Serokile, w., Inflanty: 208

Seswegen, w., prez. wendeńska,
pow. seswiejski
— podstarości: 205, 206
— powiat: 205, 206, 376
— starosta: 205, 206
— starostwo: 376
— zamek: 206, 376
Siedlików, w., z. wieluńska,
pow. ostrzeszowski: 299
— karczma: 305
Siedlno, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Siedmiogród, księstwo
— książę: 303
Sielczna, w., woj. pomorskie,
pow. mirachowski
Sieliszcze Załucze zob. Sulimierka
Sieradz, m., woj. i pow. sieradzki:
— chorąży: 156
— cześnik: 147
— gród: 147
— kasztelan: 198
— podkomorzy: 359
— podstarości: 170, 428
— prepozyt: 100
— sąd grodzki: 147
— sędzia ziemski: 390
— starosta: 72, 117, 147, 270, 271,
345, 390, 428
— starostwo: 270, 271, 346, 372,
428
— urząd grodzki: 147
— wojewoda: 356, 390
— województwo: 146, 359
Sierpc, m., woj. płocki, pow. sierpecki
— kasztelan: 117
Skalnik, w., woj. krakowskie,
pow. biecki: 4
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Skasowska Wola, w., niezid.: 242
Skomorochy, w., woj. i pow. bełski: 292
Skorki, młyn, woj. kaliskie,
pow. nakielski: 368
— młyn: 370
Skwiernicensis
— prepozyt: 154
Slawonia, królestwo: 118
Slunkowa Bucznich Kongale
Hawrylasowa, mojza, prez.
wendeńska, pow. lucyński: 167
Słobotka, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 356
Słonim, m., woj. nowogródzkie,
pow. słonimski
— starosta: 72, 100, 117, 187, 390
Słup, w, woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 108
Smolihowice, w., woj. mińskie,
pow. mozyrski: 187
Smuków, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 106
Sobiechow (Sobieczewo),
woj. i pow. bełski: 73
Sochaczew, m., woj. rawskie,
pow. sochaczewski
— kasztelan: 72, 358
— mieszczanin: 240
— starosta: 64
— starostwo: 64
— ziemia: 97, 99
Sokal, m., woj. i pow. bełski
— bernardyni: 315
— starosta: 72, 100, 239, 247, 261,
306, 360, 390
— starostwo: 261, 292
Sokola, w., woj. bełskie, pow. buski:
263

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Sokola Wola, w., woj. bełskie,
pow. buski: 412
Sokolniki, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski
— wójtostwo: 262
Sokolniki, w., z. i pow. wieluński
— sołectwo: 77
Sokura, hak, prez. dorpacka,
pow. nowogrodzki: 58
Solec, m., woj. sandomierskie,
pow. radomski
— starosta: 72, 100
Solec, w., woj. rawskie,
z. i pow. gostyniński: 282
Somlyó, Siedmiogród: 100
Sopanowo, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 236
Sorokoładynice, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 93
Spaki, w., woj. podlaskie,
pow. mielnicki
— sołectwo: 294
Sparaw, w., woj. malborskie: 402
Spisz
— starosta: 254
Stangenberg (Sztemberg), w.,
woj. pomorskie, pow. tczewski: 11,
238, 402
Staniątki, w., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— klasztor: 361
Stanisławice, w., woj. sieradzki,
pow. radomszczański: 63
Stara Parnawa, w., prez.
i pow. parnawski: 291
Starogard, w., pomorskie,
pow. tczewski
— akta miejskie: 76, 129
— starosta: 11, 76
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Sterkowiec, w., woj. buskie, pow. buski:
263
Stary Radziejów, w., woj. brzeskiekujawskie, pow. radziejowski: 421
Stawęcin, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Stobnica, w., woj. sandomierski
— starosta: 72, 117, 263
Stobno, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Stoki, w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 286
Stołp, w., woj. ruskie,
z. i pow. chełmski: 107
Stołuń, w., woj. i pow. poznański: 2
Stopanice, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 80
Stronibaby, w., woj. bełskie, pow. buski
— młyn: 249
Stróżyska, w., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki: 254
Strużana, mojza, Inflanty: 16
Stuczas oboje, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Studzienice, w. woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 1
Stupniki, folwark, woj. podlaskie,
pow. bielski: 343
Subocz, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 1
Subotyńce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 233
Sucha, w., woj. i pow. sandomierskie: 79
Suchodół, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicka: 135
Sulimierka (Chomików, Sieliszcze
Załucze), w., woj. podolskie,
pow. latyczowski: 50

Surowy, potok, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 267
Suturminice, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 333, 334
Swanenburg, w., prez. wendeńska
— powiat: 16
Szawle, m., Żmudź
— starosta: 72, 100
Szczecin, m., ks. pomorskie: 153
Szczekarzowice, w.,
woj. i pow. sandomierski: 64
Szczepanki, w., woj. i pow. chełmiński:
52
Szczerzec, m., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 127, 427
Szczurowice, m., woj. bełskie,
pow. buski: 263
Szczyrzyc, klasztor, woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— opat: 248
Szkłów, w., woj. witebskie: 11
Szmeltyn, w., prez, wendeńska,
pow. szmeltyński: 49
Sztemberg zob. Stangenberg
Sztokholm, m., Szwecja: 244
Szumskie, pole, woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 89
Szwecja, królestwo: 392
Szydłów, m., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki
— starosta: 411
Śląsk: 301
Ślusarz, młyn, woj. i pow. chełmiński:
20
Śniatyń, m., woj. ruskie, z. kołomyjska
— starosta: 11, 239, 247, 261, 283,
306, 350, 360, 414
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Śrem, m., woj. poznańskie,
pow. kościański: 301
— kasztelan: 72, 117, 263
— starosta: 72
— wójtostwo: 301
Środa, m., woj. kaliskie, pow. pyzdrski
— starosta: 72, 390
Świecie, m., woj. pomorskie,
pow. świecki
— starosta: 238, 401
Tarakwer, mojza, prez. dorpacka,
pow. lajski: 189
Tarnawa, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 81
Tarnawka, w., woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 81
Tarnawica Polska, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 175
Tarnawica Ruska, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 175
Tarnowska Wola (Wola Malicka), w.,
woj. i pow. łęczycki: 338, 339
Tarnów, m., woj. sandomierskie,
pow. pilzneński
— mieszczanin: 119
Tczew, m., woj. pomorskie,
pow. tczewski
— starosta: 11
Telsze, m., Żmudź, pow. telszewski
— starosta: 11
Thelonne, w., Inflanty: 208
Tłumacz, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki
— 81
Torowiec, m., Rosja: 119
Toruń, m., woj. chełmińskie
— rajca: 244

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
— żupa: 28
Trejden, w., prez. parnawska,
pow. trejdeński
— powiat: 59
— starosta: 59
Trembowla, m., woj. ruskie, z. halicka,
pow. trembowelski: 278
— powiat: 103
— przedmieście: 398
— starosta: 117, 278, 337
— starostwo: 278
— zamek: 278
Troki, m., woj. i pow. trocki
— chorąży: 68, 143
— kasztelan: 11, 72
— wojewoda: 100, 117, 390
Trzciany, bagno, z. i pow. wieluński:
413
Trzemeszno, m., woj. kaliskie,
pow. gnieźnieński
— opat: 373, 390
Tuchola, m., woj. pomorskie,
pow. tucholski
— starosta: 165
— starostwo: 25
Turcja: 303
Turów, w., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 179, 180
Tuskowice, w., woj. pomorskie,
pow. mirachowski
— sołectwo: 385
Tuszyn, m., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski: 114
Tykocin, m., woj. podlaskie,
pow. bielski: 113
Tyszowce, m., woj. i pow. bełski
— starosta: 117
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Ujście, m., woj. poznańskie,
pow. wałecki
— starosta: 72, 100
— starostwo: 368, 370
Ulanów, m., woj. podolskie,
pow. latyczowski
— tenuta: 279
Uniejów, m., woj. sieradzkie,
pow. szadkowski
— archidiakon: 100, 117
Unisław, w., woj. kaliskie,
pow. pyzdrski: 378, 379
Upita, m., woj. trockie, pow. upicki
— starosta: 390
Urzędów, m., woj. lubelskie,
pow. urzędowski
— starostwo: 100
Uście, m., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— tenuta: 420
Verebnicensi districtus: 91
Vilpi (Veltus), hak, prez. parnawska,
pow. trejdeński: 59
Wałcz, m., woj. poznańskie,
pow. wałecki
— starosta: 72
— starostwo: 367, 369, 371
Warka, m., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. warecki: 111
— tenuta: 110
— starosta: 390
Warmia
— biskup: 100, 214, 390
— kanonik: 117, 295, 351
— kantor: 295

Warszawa, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. warszawski: 3, 11, 28, 36,
71, 72, 100, 183, 289, 361, 382, 417
— akta grodzkie: 179, 247
— archidiakon: 11
— bractwo miłosierdzia: 313
— ekonomia: 289
— kanonik: 150, 254
— kasztelan: 390
— komora solna: 358
— prepozyt: 85, 417
— przedmieście Krakowskie: 417
— sejm: 132
— starosta: 108, 289
— starostwo (ekonomia): 108, 179
Warta, rzeka: 90
Waywa, rzeka, prez. i pow. wendeński:
30
Wąbrzeźno, m., woj. i pow. chełmiński:
395
Wągłczów, w., woj. i pow. sieradzki:
270, 428
Wągrowiec, m., woj. kaliskie,
pow. kcyński
— opat: 373
Wegiel zob. Kuro
Wegierth, hak, prez. wendeńska,
pow. rumborski: 29
Wenden, m., prez. i pow. wendeński
— prezydent: 36, 205, 206, 376
— starosta: 49
— starostwo: 17, 36
Wenwer zob. Prakiel
Węgry, królestwo: 51, 76, 118, 138,
284, 360, 375
Węgrzynowice, w., woj. i pow. rawski:
204, 384, 391, 397
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Wiczyńce, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Wieliczka, m., woj. krakowskie,
pow. szczyrzycki
— bachmistrz: 28
— wójtostwo: 415, 416
— żupa: 213, 257, 358, 365
— żupnik: 257
Wielki Świdnik, w., woj. i pow. lubelski
— wójtostwo: 67
Wielkie Kuńczyce, w., Czechy: 54, 100,
117, 127, 303, 390
Wielkie Łuki, m., Rosja: 119
Wielkopolska
— starosta generalny: 90, 112, 390
Wielowieś, w., woj. kaliskie, pyzdrski:
378, 379
Wieluń, m., z. i pow. wieluński
— kasztelan: 72, 100, 123, 216,
390
— podkomorzy: 390
— powiat: 77
— sąd grodzki: 178
— sąd ziemski: 178
— starosta: 48, 164, 390
— starostwo: 390
Wierpkie, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 1
Wierzbica, w., woj. i pow. krakowskie:
235
Wierzbiczany, w.,
woj. i pow. inowrocławski: 178
Wierzbie, w., z. i pow. wieluński: 48
— sołectwo: 413
Wierzblany, w., woj. bełskie,
pow. buski
— wójtostwo: 249

Więcbork, w., woj., kaliskie,
pow. nakielski: 363
Wilków, w., woj. rawskie
z. i pow. sochaczewski: 97, 99
Wilno, m., woj. i pow. wileński
— administrator biskupstwa: 100
— biskup: 390
— bractwo miłosierdzia: 311
— kasztelan: 100, 390
— rektor i kolegium seminarium
ubogich studentów: 308
Wiskitki Kościelne, m., woj. rawskie,
z. i pow. sochaczewski: 64
— herb: 64
— lasy: 64
— mieszczanie: 64
Wisła, rzeka: 10, 365, 399, 417
Wisłok, rzeka, woj. ruskie: 125
Winnica, m., woj. bracławskie,
pow. winnicki: 5
— starosta: 5
Wiślica, m., woj. sandomierskie,
pow. wiślicki: 254
— kasztelan: 100, 220
— prepozyt: 72
Wizna, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. wiski
— kasztelan: 72, 100
— starostwo: 150
Władyczyn, woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 106
Włocławek, m., woj. i pow. brzeski-kujawski
— biskup: 11, 72, 384, 390
— cło wodne: 356
— prepozyt: 3, 72, 100, 117, 160,
170, 177, 339, 342, 351, 354, 390
— scholastyk: 100
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Włodzimierz, m., woj. wołyńskie,
pow. włodzimierski
— starosta: 11, 117, 390
Wodyka, hak, Inflanty: 130
Wojanowo, w., woj. pomorskie,
pow. tczewski: 75, 76
Wojnicz, m., woj. krakowskie,
pow. sądecki
— kasztelan: 390
— tenuta: 285
— wójtostwo: 285
Wojtal, karczma, woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Wola Malicka zob. Tarnowska Wola
Wola Przemykowska, w.,
woj. sandomierskie, pow. wiślicki:
366
Wola Raniżowska, w.,
woj. i pow. sandomierski
— wójtostwo: 372
Wola Rokszycka, w., woj. sieradzkie,
pow. piotrkowski: 354
Wołkowice, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Wołyń: 152
— marszałek ziemi: 11, 72
— wojewoda: 100, 117, 390
— województwo: 152
Worowo, w., woj. mazowieckie,
z. czerska, pow. garwoliński
— kościół: 298
Wrocimowice, woj. krakowskie,
pow. sądecki: 153
Wysokie, m., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 80
Wyszogród, m., woj. mazowieckie,
z. wyszogrodzka
— starosta: 72, 100

Wzniesienie, góra, woj. ruskie,
z. i pow. przemyski: 89
Zakliczyn, m., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 170–173
Zakroczym, m., woj. mazowieckie,
z. i pow. zakroczymski
— akta grodzkie: 99
— kasztelan: 117, 255, 390
— starosta: 390
Zalesie, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Zalesie, w., woj. i pow. rawski: 204,
384
Zalesie, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski
— wójtostwo: 104
Zaleszczyki, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 327
Załucze, w., woj. podolskie,
pow. kamieniecki: 269
Zamoście, w., woj. krakowskie,
pow. sądecki: 285
Zaremby, w., woj. mazowieckie,
z. ciechanowska, pow. przasnyski:
265
Zarzyn, rzeka, woj. podolskie,
pow. czerwonogrodzki: 321
Zatłucze, w., woj. ruskie,
z. i pow. halicki: 106
Zawada, w., woj. łęczycki,
pow. brzeziński: 359
Zawichost, m.,
woj. i pow. sandomierski
— kasztelan: 170–173
— tenuta: 252
— zamek: 252
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Zawitce, w., woj. bełskie, pow. buski:
263
Zawojcze, w., woj. mińskie,
pow. mozyrski: 187
Zator, m., woj. krakowskie, pow. śląski
— starosta: 72, 100, 359, 390
Zbysław, w., woj. pomorskie,
pow. tucholski: 165
Zdzieszowskie, młyny, woj. mazo
wieckie, z. czerska, pow. warecki:
110
Zelandia: 141
Zelnika, przedmieście, woj. ruskie,
z. halicka, pow. trembowelski: 398
Zelnowo, w., woj. i pow. chełmiński
— sołectwo: 101
Zemborzyce, w, woj. i pow. lubelski
— karczma: 281
Zemsko, w., woj. i pow. poznański: 2
Zeniowo, w., woj. ruskie,
z. i pow. lwowski: 37

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Zubów, w., woj. podlaskie, pow. bielski
— wójtostwo: 343
Żar, w., woj. i pow. krakowski: 287
Żarnowiec, m., woj. krakowskie,
pow. ksiąski
— starosta: 48, 164
— starostwo: 164
— wójtostwo: 158
Żarnów, m., woj. sandomierskie,
pow. opoczyński
— kasztelan: 72, 260
Żelechnin, w., woj. i pow. rawski: 363
Żmudź
— biskup: 72
— starosta: 11, 72
Żydaczów, m., woj. ruskie, z. lwowska,
pow. żydaczowski
— powiat: 169
— starosta: 117, 151, 254
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Indeks rzeczowy
Pominięte zostały hasła: akta kancelarii, cesja, dożywocie, dyspozycja,
kwota, prepozyt (jeśli to Tarnowski w formule relacyjnej), relacja, rezygnacja, sejm, służba wojskowa, starostwo, wykup, zeznanie, jako często
się powtarzające.
Administracja
— dóbr: 409
— wielkorządcy: 273
— żup(y): 28, 213
administrator
— biskupstwa: 100, 390
— prepozytury mstowskiej: 214
Akademia Krakowska: 10
akt
— fundacji miasta: 161
— rewizorski: 132, 169
— sprzedaży: 71
akta
— grodzkie: 56, 68, 69, 72, 89, 99,
170, 172, 179, 247, 254, 259,
264, 269, 272, 287, 303, 306,
378, 404, 410, 430
— miejskie: 76, 89, 395
— radzieckie: 430
— ziemskie: 89, 245, 404
aktywowanie: 161

altarysta: 10
archidiakon: 11, 100, 117
bachmistrz wielicki: 28
bagno: 48, 413
bałwan (soli): 358
baran (y): 95, 169
baron: 11
barwierz: 12
beczki: 13, 358
bernardyni: 315
bezkrólewie: 47, 84
bitwa: 73, 119
błonie: 298
bractwo(a): 28, 210
bractwo miłosierdzia: 56, 309–314
brama: 10, 272
bratanek: 5, 149
burgrabia(owie): 64, 135, 210, 221,
274, 276, 425
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burmistrz: 10, 34, 46, 112, 139, 210,
228, 230
bydło: 169
cech(y): 210, 268, 276
ceny: 64
cerkiew, czyli popostwo: 220
cesarz: 118, 138
cesja
— starostwa grodowego: 255, 278
— urzędu: 224
chleb: 220
cierpienia: 5
cła koronne: 121, 383
cło: 95, 138, 382, 383, 427
cło
— mostowe: 169
— wodne: 356
cześnik koronny: 393
czynsz(e): 206, 220, 287, 304, 305
czynsz roczny: 38, 139
czynsz wykupny, czyli wyderek,
wyderkauf: 10, 264–266
danina(y): 213
darowizna: 179, 230, 282, 287, 295
dąbrowa królewska: 262
dekret królewski: 28, 166, 340, 341
dekret Trybunału: 338
denar: 143, 189
deputaci: 392
dęby: 196
dług: 51, 68–70, 194, 212, 259, 273,
280, 283, 303, 324, 325, 344, 363,
374, 392, 403, 406
doktor(zy): 10, 150
dokument: 5, 10, 11, 28, 36, 81, 82, 95,
135, 139, 156, 157, 161, 198, 232,

Indeks rzeczowy
254, 272, 277, 295, 297, 303, 305,
351, 361, 364, 382, 384, 399
dokument papierowy: 85, 244, 265,
269, 284, 430
dokument pergaminowy: 2, 88, 100,
118, 140, 390
dom(y): 10, 12, 39, 40, 54, 113, 212,
272, 288, 417
dom drewniany: 399
dominikanie: 320, 321
dominikanki: 89
domownicy: 2
doradca klasztoru: 2
dowódca oddziału jazdy: 207
dowódca wojskowy: 188
dożywocie wspólne (in solidum): 4, 29,
30, 37, 45, 49, 50, 59, 67, 73, 77, 79,
81, 92, 93, 94, 96, 99, 102–108, 115,
122, 128–131, 144, 148, 183, 185,
190, 195, 222, 237, 263, 286, 290,
293, 304, 305, 343, 349, 366, 368,
372, 382, 387, 413, 428
droga: 2, 38, 49, 84, 95, 132, 169, 299,
413
dworek: 17
dworzanin: 17, 51, 141, 143, 149, 179,
184, 214, 223, 232, 253, 269, 272,
341, 352, 353, 376, 391, 393, 396,
397, 427
dworzanin arcyksięcia: 355
dworzanin-komornik: 24, 35, 102, 176,
277, 294
dworzanin królowej: 151
dworzanin-trukczaszy: 1, 241, 242,
364, 373, 422
dwór: 18, 33, 75
dwór królowej: 223
dwór książęcy: 303
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Indeks rzeczowy
dwór królewski: 351
działo: 84
dzieci nieślubne: 123, 124
dziekan: 390
dzierżawca: 408
dziesięciny: 246
egzekutor testamentu: 56, 337
ekonom: 66
ekonomia: 108, 289, 402
ekstrakt: 430
elekcja: 263
erygowanie kościoła: 125
ewikcja: 379
ewiktor: 356
faktor: 277
folwarczek: 295
folwark: 75, 89, 150, 220, 273, 295,
343, 366, 406, 407
folusz (seratorium): 267
genealogia: 149
godło: 64, 390
gody: 220
góry: 348, 89
granica(e): 36, 144, 220, 248, 300, 254,
297, 401
granica moskiewska: 91
granica wołoska: 44, 111
granica ze Śląskiem: 301
grosz(e): 32, 64, 169, 178, 220, 272,
284, 340
gród: 171, 245, 323, 380, 381
grunt(y): 23, 29, 43, 48, 82, 92, 144,
145, 220, 276, 291, 299, 300, 347,
368, 369, 371, 413, 421
grunt, czyli służba: 186

grzywna: 6, 38, 48, 82, 140, 247, 266,
269, 299, 300, 331, 335, 338, 341,
359, 384, 391, 397
grzywna praska: 88
gwardian: 265
gwarkowie: 425
gwiazda(y): 11, 100, 138
hak(i): 17, 29, 30, 49, 58, 59, 65, 91,
130, 148, 181, 208
handel: 303
harcerz królewski: 189, 233, 398
hełm: 11, 100, 119
herb: 11, 64, 100, 118, 119, 138, 390
— Bończa: 121
— Gozdawa: 140
— Jastrzębiec: 146, 149
— Junosza: 149
— Nieczuja: 117
— Przyjaciel: 149
— Rolicz: 72
— Topór: 64
— Trzaska: 149
hetman
— wielki koronny: 72, 100, 117,
118, 390
— wielki litewski: 72, 100
— wojsk inflanckich
(w Inflantach): 11, 376
hipoteka: 136
hrabia: 11, 72, 100, 117
inauguracja panowania: 223
indygena: 18
indygenat: 138, 177
inserowanie: 413
instygator: 152, 269
intercyza: 151, 172, 173, 192, 264, 408,
416
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intromisja: 21, 40, 70, 75, 76, 99, 147,
211, 269, 273, 287, 288, 321, 326,
330, 378, 397, 403, 404, 417
inwentarz: 28, 396
jaja: 220
jarmark: 34, 46, 61, 80, 113, 134, 135,
210, 216, 251, 255, 256, 267, 275,
276
jezioro: 2, 79, 82, 119, 145, 321
język polski: 5, 12, 94, 145, 150, 161,
198, 211, 217, 296, 358, 430
język ruski: 108
jubiler: 256
jurgielt: 150, 157
jurysdykcja: 39, 64, 80, 113, 134, 135,
210, 216, 251, 255, 256, 267, 275,
276, 278
kaduk: 17, 32, 35, 59, 83, 84, 156, 215,
230, 241, 291, 295, 296, 362, 399
kamera fiskalna: 355
kamienica: 56, 212, 260, 403
kamień młyński: 66
kanał: 82
kancelaria królewska: 198
kanclerz
— kapituły: 11, 17, 348
— koronny: 11, 72, 100, 117, 128,
188, 384, 390
— Królestwa: 384
— królowej: 85
— litewski: 11, 72, 100, 117, 187,
390
— mołdawski: 188
kanonik: 41, 56, 69, 72, 100, 117, 150,
154, 246, 254, 261, 265, 280, 295,
348, 351, 390, 405, 414

Indeks rzeczowy
kantor: 11, 72, 100, 117, 295, 390
kapituła: 95, 147, 246, 401
kapłan: 52, 188, 303
karczma(y): 2, 20, 67, 82, 164, 165,
196, 220, 235, 236, 253, 258, 262,
267, 281, 284, 304, 305, 367, 382,
386, 387
karczma celna: 199
karczmarz: 305, 305
kardynał: 100, 119, 136, 214, 390
karmelici: 111
katolicy: 125, 139
karp: 188
kasacja: 394, 410
klasztor: 2, 112, 265, 361
klejnot: 11, 118, 119, 138, 390
klucze: 288
kmieć(cie): 49, 90, 125, 143, 145, 206,
220, 267, 288, 398, 412
kogut: 220
kolator: 10
kolegiata: 246
kolegium Jezuitów: 316, 319
kolegium seminarium: 306–308
kołacze: 220
koło(a): 66
komisarz(e): 28, 254
komisja: 169
Komisja Brunszwicka: 351
komisarz w Inflantach: 148
komora celna: 161
komora solna: 13, 358
komornik: 254
kompromis: 424
koniuszy koronny: 252
koniuszy litewski: 33, 40
konkubina: 123, 202
konsens: 168, 175, 183, 190, 264, 397
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Indeks rzeczowy
konstytucja sejmowa: 106, 156
kontrakt: 151, 180, 242, 264, 389, 394,
396, 408, 418, 423
konwent: 272
konwisarz: 268
koń(ie): 2, 95, 169, 262
kopalnia: 28
kopce graniczne: 338
korona: 11, 100, 119, 390
kościół: 52, 54, 112, 125
Kościół katolicki: 72
kościół kolegiacki: 10, 390
kościół parafialny: 179, 265, 295, 298,
321
kościół św. Ducha: 266
kotwica: 118
kowal: 54
kozy: 220
kiec: 54
kroje: 72
krowy: 95
krzywdy: 205, 206
ksieni: 361
księstwo śląskie: 138
księga dokumentów: 351
księżyc: 138
kuchmistrz koronny: 225, 226, 242,
390
kupiec(cy): 161, 303, 337, 365
kurator: 99
kustosz: 72, 100, 390
kustosz klasztoru: 2
kuźnice: 128, 253, 258
kwarta: 1, 45, 47, 60, 62, 87, 105, 107,
131, 159, 185, 195, 209, 226, 239,
252, 276, 279, 289, 290, 302, 350,
353, 366, 421, 427, 428

labry: 11, 119, 138, 390
las(y): 36, 64, 66, 139, 205, 277, 300
legatus natus: 11, 72, 100, 390
lemaństwo: 101, 238
lenno: 71
lew: 11
lichwa: 418
lisowczycy: 303
list rady miejskiej: 161
lokacja miasta: 80, 134, 135, 139
lokacja wsi: 44, 143, 267
lustratorzy: 430
łan(y): 2, 38, 67, 122, 139, 143, 196,
219, 220, 267, 281, 282, 284, 292,
295, 304, 305, 345, 349, 385–387,
402
łany frankońskie: 262
ławnik(cy): 10, 139, 210, 230
łaźnia: 10, 139
łąka: 2, 4, 92, 262, 292, 297–300
łeb: 64
łękawica: 390
łokieć: 95
łożniczy: 31
magistrat: 39, 46, 80, 399
majster: 268
mandat: 166
marszałek
— dworu hospodara: 188
— dworu królowej: 72, 117
— nadworny koronny: 11, 100,
390, 414
— nadworny litewski: 72
— wielki koronny: 352, 353, 390
— wielki litewski: 11, 72
mennica: 191
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menniczy: 53
metropolita: 188
miara: 79, 82, 112
miara saksońska: 220
miecz: 100, 119
mieszczanin(ie): 51, 64, 65, 83, 88, 119,
121, 123, 124, 139, 140, 150, 197,
211, 230, 240, 261, 283, 303, 357,
365, 374, 400, 401
mięso: 210
mistrz krajowy: 181
mistrz sztuk: 241
młyn(y): 20, 23, 38, 48, 64, 66, 79, 82,
90, 92, 111, 112, 115, 128, 163–165,
208, 219, 220, 234–236, 244, 249,
253, 258, 262, 267, 297, 300, 343,
347, 368, 370, 398
młyn słodowy: 412
mojza: 16, 33, 40, 84, 128, 167, 184,
189, 208, 296
morga: 2
most: 10, 169, 301
nabicia: 390
namiestnik Inflant: 120, 136
naprawa: 95, 132
niewola: 5
nobilitacja: 72, 100, 118, 121, 140
nominacja na urząd:
— podczaszego czerskiego: 141
— podkomorzego
kamienieckiego: 218
— podstolego brzeskiego: 142
— sekretarza wielkiego
koronnego: 405
— starosty grodowego: 251, 255,
278
— stolnika przemyskiego: 224

Indeks rzeczowy
— żupnika krakowskiego:
— żupnika olkuskiego: 425
oblężenie: 71
oboźny koronny: 417
ochmistrz królowej: 417
odpis: 72
oficjał: 265
ogon: 11
ogród: 196, 399
olbora: 392
ołtarz: 10
opat: 2, 248, 361, 373, 390
opiekun(ka, owie): 3, 5, 212, 411, 414
opis: 430
opłata(y): 161, 169, 206, 220
Ormianie: 135
orzeł: 100
oszacowanie: 95
owca(ce): 2, 95, 132, 220
pacholę: 260
pagum: 6, 44
papież: 188
parafia: 154
Pascha: 220
pasieka: 5
pastwisko: 44, 64, 228
pełnomocnictwo: 57, 376, 400
pełnomocnik(cy): 12, 51, 53, 147, 152,
154, 230, 303, 348, 355, 375, 381,
400, 401
pensja roczna: 191, 213, 257, 377, 380,
383
piechota szkocka: 181
pieczęć: 28, 72, 82, 188, 198, 244, 254,
273, 284, 295, 296, 361, 364, 384,
399
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Indeks rzeczowy
piła: 66
pisarz
— akt pułtuskich: 265
— dekretowy: 230, 277, 346, 347,
416, 423
— grodzki: 142, 269
— kancelarii koronnej
(królewskiej): 12, 19, 25, 27,
69, 83, 101, 193, 197, 201, 239,
244, 247, 277, 280, 285, 351,
374, 378–380, 418
— miasta: 10, 212, 230
— skarbu koronnego: 390
pióra: 11
piwnica publiczna: 213
piwo: 210, 220
plac: 113
pleban: 85, 88, 125, 254, 295
plebejusz(e): 72, 121
płosa: 42
pocisk: 84
podatki: 134, 153, 178, 198
podbicie: 11, 100, 117, 138, 390
podczaszy koronny: 106, 107
podkanclerzy koronny: 3, 11, 72, 100,
117, 160, 177, 188, 338–340, 342,
351, 354, 384, 390
podkanclerzy Królestwa: 359
podkanclerzy litewski: 11, 72, 117
podkomisarze: 376
podpis: 5, 28, 72, 82, 188, 198, 244,
254, 272, 295, 296, 303, 361, 364,
399
podskarbi
— koronny: 11, 117, 157, 191,
221, 281, 377, 392
— księcia: 303
— litewski: 72, 117, 390

— nadworny koronny: 389
— nadworny litewski: 113
— ziem pruskich: 11
podstarości: 205, 206, 269, 270, 299,
376, 430
podwodne: 228
pole: 38, 43, 49, 66, 89, 144, 145
pole czerwone: 64, 100, 390
pole złote: 119
połulew: 138
popostwo: 220
poręczenie: 257
poręczyciel: 212
portowe: 392
posag: 9, 86, 153, 179, 273, 274, 406,
409, 410
poselstwo: 72, 90, 115, 141, 351, 361
posłowie: 95, 100, 117, 132
potok: 20
powinności łowieckie: 42
pozew: 205, 230
pożar: 29, 377
praca mistrzowska: 268
presidens camerae fiscalis:
prawica: 100
prawo:
— kontynuowania sprawy: 51
— księstwa: 255
— lenne: 181, 186, 187
— magdeburskie (niemieckie
zwane magdeburskim): 64, 80,
134, 135, 139, 210, 216, 217,
275, 276
— miejskie: 230
— niemieckie: 167, 284
— patronatu: 179
— połowu: 2
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— powoływania (zakładania)
cechów: 210, 276
— propinacji: 139, 210
— sądzenia: 275
— użytkowania lasu: 64
— warzenia soli: 28
— wołoskie: 220
— wyboru: 210, 216
— wypasu: 267
— wyrębu: 139
— ziemskie: 39
prawosławni: 139
prepozyt: 3, 10, 11, 53, 56, 72, 85, 100,
117, 154, 160, 177, 193, 214, 254,
261, 266, 283, 306, 338, 339, 342,
351, 354, 390, 417
prerogatywy: 275
prezydent: 36, 205, 206
proces(y): 152, 245
prokurator kolegiaty: 246
propinacja: 146, 210, 231
protest: 155, 256, 356
prowincjał: 272
prymas: 72, 100, 390
przedmieście: 228, 276, 285, 295, 398,
407
przejazd: 169
przełożony komory celnej: 161
przełożony komory solnej: 13
przeor: 2
przeprawa: 417
przysięga: 160, 177, 217
przywianek: 86, 354
przywilej(e): 38, 67, 139, 210, 211, 216,
217, 262, 342, 427
pustka: 5
rada miejska: 161, 231, 283, 430
radca kamery fiskalnej: 355

Indeks rzeczowy
rajca(y): 10, 34, 46, 112, 139, 210, 228,
230, 244, 418
ramię zbrojne: 119
ratusz: 10, 139
referendarz koronny: 11, 72, 100, 117,
254, 390
regestr: 28
rektor: 306–308
reperacja: 189
rewizor(rzy): 95, 148, 206, 361
roki sądowe: 272
roki ziemskie: 198
roszczenia: 356
rotmistrz(owie): 47, 73, 181, 203, 302
rowy do młynów: 150
róża: 72
rycerz jerozolimski: 21
rynek: 403
rzeczka: 5
rzeka: 2, 10, 48, 49, 90, 125, 134, 300,
301, 321
rzemiosło: 268
rzeźnicy: 210
sadzawka: 219, 220, 350, 413
sakramenty: 129
sąd:
— grodzki: 9, 68, 69, 86, 147,
151, 173, 174, 178, 245, 259,
260, 283, 287, 339–341, 378,
393–396, 403, 406, 408, 416,
417
— konsystorski: 264
— królewski: 36, 375, 376, 401
— marszałkowski: 357
— miejski: 51
— trybunalski (Trybunału): 152,
339
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Indeks rzeczowy
— wojewody pomorskiego: 75, 76
— zadworny (nadworny): 152,
133, 153, 179, 194, 205, 230,
269, 273, 374, 416, 423, 424
— ziemski: 113, 394, 395
— żydowski: 355
scholastyk: 100, 117, 245, 254, 306,
359, 390
Scytowie: 44
sejm koronacyjny: 156
sejmik: 132, 198
sekretarz królewski (kancelarii
królewskiej): 11, 20, 21, 41, 56, 72,
74, 110, 117, 171–173, 175, 193,
194, 201, 213, 224, 239, 245, 247,
260, 261, 272, 280, 283, 348, 351,
361, 373, 376, 390, 393, 394, 414,
415
sekretarz wielki koronny: 72, 110, 117,
354, 390, 405
senatorowie: 72, 95, 188
seratorium zob. folusz
sędzia świętej teologii: 10
sędziowie polubowni (arbitrzy,
rozjemcy): 376
skarb (koronny): 1, 41, 234, 377, 390,
392
skrzydła orle: 100, 118
słód: 112
sługa: 51, 331, 334–336, 358
— królewski: 256, 268, 400
— w kancelarii królewskiej: 240
— w skarbie koronnym: 234
służba kościelna: 52
sołectwo: 2, 4, 22, 24, 25, 27, 77, 78, 98,
101, 129, 163–165, 200, 253, 285,
294, 368, 369, 371, 385, 388
sołectwo, czyli wójtostwo: 429

sołtys: 219, 220
sołtys, czyli wójt: 413
sól: 13, 28, 358
spadek: 153, 154
spichlerze: 358
spisy publiczne: 351
spowiednik: 188
sprzęt: 28
stacje: 214, 361, 373
stara(e) suma(y): 1, 15, 47, 73, 47, 73,
81, 106, 107, 175, 182, 203, 223,
225, 226, 263, 302
starszy nad pacholętami: 141, 168
stawy: 150
straż: 66
strzelec: 196
studenci: 307, 308
sufragan: 280
surowy korzeń: 135, 139
syndyk: 423, 424
szabla: 119
szewcy: 10
szlachectwo: 11, 72, 140, 146
szpital: 228
sztuki wyzwolone: 72
ślub: 366
świadkowie: 11, 36, 36, 100, 117, 149,
254, 265, 390
świnie: 220
talary: 302, 395
tarcza: 118, 138, 390
targ mięsny: 210
targ roczny: 34, 46, 134, 210, 216, 275
targ tygodniowy: 61, 64, 80, 114, 134,
135, 139, 210, 216, 275
Tatarzy: 6, 72, 117
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tenuta: 15, 38, 64, 252, 254, 279, 430
tenutariusz: 66, 97–99
terrigena: 149
testament: 3, 56, 57, 188, 337, 348
topór: 64
torquatilli: 370
transakcja: 36
trębacze: 329
Trybunał Koronny: 178, 269, 272, 338
trzecia miara: 163
tur: 64
turmae comitis praefectus: 360
Turcy: 375
ugoda: 137
ulica: 56, 113, 212, 260, 417
upadek części zapisu: 204, 223, 226,
263, 350, 352, 360
upadek czwartej części zapisu: 1, 7, 26,
47, 73, 103, 106, 175, 182, 203, 225,
233, 286, 293, 302, 391, 422
upadek połowy zapisu: 107
uposażenie plebana: 125
uroczysko: 5
urząd:
— grodzki: 68, 69, 86, 133, 147,
151, 155, 173, 259, 283, 287,
330, 341, 378, 380, 393, 396,
403, 406, 408, 417
— marszałkowski: 365
— miejski: 374
— podskarbiowski: 88
— rajcowski: 212
— starosty grodzkiego: 255, 363
— Trybunału Koronnego: 339
— wojewody pomorskiego: 75, 75
— wójtowski: 275

Indeks rzeczowy
wadium: 36, 68, 75, 76, 86, 151, 173,
180, 192, 194, 199, 242, 259, 260,
269, 280, 283, 317–336, 339, 340,
374, 376, 378, 393–396, 403, 404,
406, 408, 416, 423, 424
warsztat: 268
warzenie piwa: 162, 220
wiano: 86, 354
wici: 277
wielkorządy: 377, 390
więzienie: 357, 365
wina: 231
włóki: 421
wniesienie dokumentu: 11, 28, 36, 72,
100
woda: 82
wojewoda (hospodar) mołdawski: 188
wojny moskiewskie: 8, 16, 59, 117,
120, 144, 191, 255, 263
wolnizna: 80, 134, 135, 139, 143, 150,
267, 284
wolność wypasu: 64
woły: 95, 169
woźnice: 150
woźny generalny: 12, 179, 288
woźny ziemski: 40, 74, 179, 269
wójt: 10, 64, 80, 88, 93, 139, 143, 267,
276, 284, 413
wójtostwo: 4, 63, 92, 93, 104, 109, 127,
134, 135, 158, 159, 165, 176, 183,
190, 210, 216, 222, 229, 237, 243,
249, 250, 258, 262, 267, 284, 301,
343, 346, 412, 426, 427
wójtostwo, czyli sołectwo: 20, 42, 67,
94, 102, 111, 116, 227, 238, 285,
372, 413, 415, 416, 420
wóz: 169
wóz kupiecki: 95
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Indeks rzeczowy
wygon: 64
wykarczowanie: 67, 300
wykładowcy: 10
wylew(y): 10, 125, 301
wymierzenie: 95
xenochodium militum: 317, 318
zabójstwo (zabicie): 155, 411
zagrodnik(cy): 2, 267
zakon: 46
zakon św. Franciszka: 315
zamek: 49, 87, 144, 145, 166, 206, 221,
252, 278, 300, 304, 305, 376, 390

zapis: 1, 7, 26, 75, 81, 103, 107, 147
zarośla: 89
zarządca ceł: 383
zastaw: 147
zboże: 64
złotnik: 256
złote węgierskie: 146, 201, 359, 423
związek małżeński: 414
żubr: 119
żupa(y): 28, 213, 358, 389
żupnik: 11, 390, 425
Żyd(zi): 54, 139, 355
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Indeks osób
W indeksie, ze względu na częstotliwość występowania, nie zostali
uwzględnieni Stefan (Batory), Zygmunt III oraz Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny (gdy pojawia się w formule relacyjnej). W przypadku godności zarezerwowanych dla stanu szlacheckiego podana jest 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. 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. — syn, sz. — szlachcic, szlachcianka
Aaron, wojewoda (hospodar)
mołdawski: 303
Abrahamowicz Jan, wojewoda miński:
117
Abstinius Sebastian: 12
Adam, p: 217
Albrecht VI, książę Meklemburgii: 126
Aleksander, król: 384
Alemani Dominik, sz.: 425
Amorody Betti, sz.: 188
Amsterdam, z Jan : 295

Andrzejewicz Jan, m.: 10
Anna, królowa, żona Zygmunta III: 62,
214, 377, 417
Anna (Jagiellonka) królowa: 85, 105,
115, 122, 150, 183, 289, 343
Anna księżna Kurlandii: 126
Anripówna Anna zob. Nonhart Anna
Arciszewski Paweł, sz.: 75
— Tomasz, sz.: 147
Ardenti Jerzy, m.: 357, 365
Augustyn zob. Langenauer
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Indeks osób
Bal Maciej, sz.: 140
— Stanisław, sz.: 140
Baldi Juliusz, m.: 357, 365
Baldis, ch.: 49
Bałaban Adam, sz.: 175, 194, 419
— Eustachy, sz.: 194
— Iwan, sz.: 175
Baranowski Andrzej, sz.: 170–173
— Wojciech, biskup przemyski,
płocki, podkanclerzy
— koronny: 72, 100, 117, 390, 401
Barbowski Teodor, sz.: 188
Barnim IX, książę szczeciński: 153
Barten Andrzej, m.: 51
Bartoszowska Emerencja
zob. Chrzanowska Emerencja
Barycz Henryk: 351, 377
Barzy Stanisław, marszałek nadworny
koronny: 11
Bassar Wojciech, p.: 292
Batory Andrzej, kardynał: 100, 214,
390
Bekiesz Gabriel, sz.: 177
Bełdowski Gabriel, skarbnik łęczycki:
198
Bełżecka Anna zob. Herburt Anna
Bełżecki Jan, sz.: 139
Berchman Jan, m.: 400
Berdowski Bartłomiej, sz.: 17
Bering Jan, sz.: 136
— Jan, s. Jana, sz.: 136
— Fryderyk, s. Jana, sz.: 136
Bernard, przeor w Bledzewie: 1
Berzewiczy Katarzyna, żona Marcina,
sz.: 129
— Marcin, starosta starogardzki,
osiecki: 129

Białobrzeska Anna, żona Łukasza,
sz.: 7
Białobrzeski Łukasz, sz.: 7, 201
Bianco Sylwester, m.: 357, 365
Bieganowski, Mikołaj, sz.: 176
— Stanisław, sz.: 176
Bielecka Katarzyna, żona Jana, sz.: 96
Bielecki Jan, sz.: 96
— Stanisław, sz.: 96
Bielicki Jan, sz.: 133, 137
— Mikołaj, sz.: 91
— Stanisław, sz.: 133, 344
Bieliński Wojciech, sz.: 69
Bielska Helena, żona Stanisława, sz.: 48
— Joachim, sz.: 377
— Stanisław, sz.: 48
Biesaga Wawrzyniec, ch.: 288
— N., żona Wawrzyńca: 288
Biliński Wojciech, kanonik przemyski:
72
Biskup Marian: 232
Bixheden N., sz.: 49
Blenci Dominik, m.: 357, 365
Błażej, kustosz w Bledzewie: 1
Błędowski Jakub, sz.: 109
Błociszewska Anna zob. Cielecka
Anna
Błońska Jadwiga, żona Abrahama, sz.:
406, 410
— Zuzanna zob. Szczepanowska
Zuzanna
Błoński Abraham, sz.: 406
Bodniak Stanisław: 55
Bogusławski Melchior, sz.: 101
Bogusz Anna, żona Stanisława, sz.:
406–410
— Hieronim, sz.: 406–410
— Stanisław, s. Stanisława, sz.:
406–410
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— Stanisław, wojski krakowski:
406
Bojanowski Jan, sz.: 31
Bojko Paweł, p.: 143
Bolmin, z Zofia zob. Borek Zofia
Boner Seweryn, kasztelan krakowski:
390
Boniecki Adam: 4, 80, 185, 222, 252,
393
— Maciej, sz.: 11
Boratyński Jan, chorąży przemyski: 95
Borek Jan, m.: 288
— Mikołaj, sz.: 245
— Zofia, żona Mikołaja, sz.: 245
Borkowska Zofia zob. Wardeńska
Zofia
Bornomissa Jan, sz.: 36, 116, 374
— Jerzy, sz.: 166, 374
Borysłowski N., sz.: 302
Borzęcka N., sz.: 26
Braczowski Stanisław, sz.: 288
Brakiel Reinhold, starosta helmecki:
374, 424
Brandt Brans, sz.: 296
Brangiell Dionizy, sz.: 91
Brodacka N., żona Adama, sz.: 144
Brodacki Adam, sz.: 144
Brodka, ch.: 90
Brodziński Szymon, kustosz
krakowski: 100
Broniewski Stanisław, sz.: 111
Broniowska Katarzyna zob. Cebrowska
Katarzyna
Broniowska Katarzyna zob. Ligęza
Katarzyna
Brunszwig Daniel, sz.: 11
— Jan, sz.: 11
— Szymon, sz.: 11

Indeks osób
Brzeziński Kasper: 12
Brzostowski Walenty, sz.: 60
Budziszewska N., żona Piotra: 41
Budziszewski Mikołaj, sz.: 41
— Piotr, sz.: 41
— Sebastian, sz.: 41
Bugner Paweł, p.: 119
Bugnerowicz Wojciech, sz.: 119
Buk Jakub, p.: 367
— Katarzyna, żona Jakuba, p.: 367
Burzyński Kazimierz, sz.: 287
Bużeńska Konstancja, żona Piotra,
sz.: 55
Bużeński Hieronim, podskarbi
koronny: 11
— Hieronim, kasztelan sieradzki:
198
— Piotr, sz.: 55
Bykowska Tyranka Małgorzata
zob. Sułkowska Małgorzata
Bykowski Stanisław, kasztelan łęczycki:
72, 117, 270, 271, 345, 347, 390,
428
Byliński Janusz: 5
Bylino, z Małgorzata zob. Wichorska
Małgorzata
Cagnoli Wawrzyniec: 400
Calahuras Jan, sz.: 303
Cebrowska Katarzyna, żona Prokopa,
sz.: 286
Cebrowski Prokop, sz.: 286
Cedyn Mikołaj: 303
Certen, a Bernard, m.: 65
Chabielska Anna zob. Wielowiejska
Anna
Chalecki Dymitr, podskarbi litewski:
72, 117, 390
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Indeks osób
Charbicki Piotr, sędzia ziemski
łęczycki: 22, 429
Charski Jan, p.: 66
— Walenty, p.: 66
Chechelska Katarzyna, żona Andrzeja,
sz.: 70
Chechelski Andrzej, sz.: 70
Chełkowska N., żona Stanisława, sz.:
343
Chełkowski Stanisław, wojski rożański:
343
Chłapowski Krzysztof: 7, 15, 743, 141,
233
Chmielowski Bronisław: 262
Choczechow, z Stanisław, sz.: 88
Chodkiewicz Jan, marszałek wielki
litewski: 11
Chodkiewicz Jan, starosta żmudzki: 72
Choma, ch.: 412
Chotecka Katarzyna, żona Marcina,
sz.: 45
Chotecki Marcin, sz.: 45
Chotkowski Adam, sz.: 145
Chotowski Andrzej, sz.: 84
Chroberz z, Drogon, sz.: 284
— Maczko, sz.: 284
— Stefan, sz.: 284
Chrostek Stanisław, p: 74
Chrzanowska Emerencja, żona
Szymona, sz.: 184
— Zofia, żona Mikołaja, sz.: 130
Chrzanowski Mikołaj, sz.: 130
— Szymon, sz.: 130
Chrząstowska Barbara zob. Fanello
Barbara, Stadnicka Barbara
— Jadwiga, żona Andrzeja, sz.: 60
Chrząstowski Andrzej, sz.: 60

Chycka Barbara, żona Jana, sz.: 259,
260
Chycki Jan, sz.: 260
Chwalczewski Mikołaj, sz.: 192
Ciarnowska Ewa, żona Jana, sz.: 128
Ciarnowski Jan, sz.: 128
Ciechniewski Jan, sz.: 15, 168
Ciekliński Jan, sz.: 92
Cielecka Anna, żona Bartłomieja, sz.:
380
Cielecki Bartłomiej, sz.: 378–380
— Hieronim, , sz.: 378–381
— Jakub, sz.: 378–380
— Jan, sz.: 378–381
— Łukasz, sz.: 378–380
Cielomęcki Jan, sz.: 356
Cieniawska Felicja zob. Kołacka Felicja
Cieniawski Jan, sz.: 9, 248
— Joachim, opat szczyrzycki: 248
— Stanisław, sz.: 9, 248
Cikowski Stanisław, podkomorzy
krakowski: 390
Ciświcki Jan, sz.: 47
— Wojciech, sz.: 47
Concreor Helena Lilia, żona Andrzeja,
sz.: 181
— Andrzej, sz.: 181
Cruppio zob. Wielicki
Cynarski Stanisław: 62
Czapla Stanisław, p.: 211
Czaplewski Paweł: 15
Czarnkowski Andrzej, starosta
generalny wielkopolski: 90, 112
Czarnowska Katarzyna, żona Jana:
37, 38
Czarnowski Jan, sz.: 37–39
Czarny Sebastian, sz.: 244
Czema Achacy, wojewoda pomorski: 11
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Czema Fabian, wojewoda malborski: 11
Czepel Joachim, sz.: 261
Czerkas Łukasz, sz.: 155
Czerlinkowska Barbara, żona Stefana,
sz.: 93
Czerlinkowski Piotr, sz.: 93
Czerniewski Piotr, sz.: 75
Czerznicki Stanisław, sz.: 265
Czimerman Godszalk, m.: 402
— Katarzyna, żona Godszalka:
402
Czołpiński Maciej, sz.: 102
— Stanisław, sz.: 102
Dachnowski Jan Karol: 238
Damian, p.: 303
Danielewicz Jan, sz.: 167, 398
Danienko Danek, p.: 219
Dąbrowska Zofia zob. Herburt Zofia,
Stadnicka Zofia
Dąbrowski Feliks, sz.: 75, 76
— Kasper, sz.: 111
— Stanisław, sz.: 2
Dąmbski Wojciech, sz.: 145
Dembińska Urszula zob. Mińska
Urszula
Dembiński Hieronim, sz.: 403
— Jan, sz.: 287
— Paweł: 351
— Walenty, kanclerz koronny: 11
Dembołęski Jakub, sz.: 393–396
Dembski Paweł, biskup sufragan
krakowski: 280
Dietrichstein a, Ludwik, m.: 355
Długopolski Eugeniusz: 267
Dobiesław, wojewoda krakowski: 284
Dobosz Józef: 118

Indeks osób
Doroszewski Marcin, burgrabia
krakowski: 425
Domszalski Jan, sz.: 27
Donat Maciej, sz.: 420
Dorff Jan, sz.: 291
Drohojowski Jan Tomasz, referendarz
koronny: 72, 117, 390
— Kilian, podkomorzy
przemyski: 95, 100
Droziński Wacław, sz.: 241
Drwalewski Stanisław, podsędek
łęczycki: 198
Drzewicki Adam, kasztelan raciąski:
359, 384
— Adam: 339–341
— Andrzej: 204, 339, 340, 359,
384
— Jakub: 340, 359, 384
— Maciej, biskup przemyski: 384
— Marcin, 338, 339, 341, 342
— Mikołaj: 246
— Wawrzyniec: 339–341
— Zygmunt: 340
Dulenlis N., ch.: 49
Dulski Wojciech, sz.: 260
Dunin Piotr, podkomorzy
sandomierski: 359
Dydyński Jan, stolnik sanocki: 132
Dworzaczek Włodzimierz: 153, 188,
303, 373
Działyńska Zofia: 12
Działyński Jan, wojewoda chełmiński:
73
— Mikołaj, wojewoda chełmiński:
100, 390, 391
— Stanisław, kasztelan elbląski:
72, 117, 390
Dziekciarz Macek, ch.: 412
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Indeks osób
Dziembowski Baltazar, sz.: 404
Dzierzgowska Barbara
zob. Maciejowska Barbara
Dzierżek Krzysztof, chorąży trocki:
68, 143
Dzikowski Szymon, sz.: 24
Dziwlewski Wojciech, sz.: 145
Eck, ab Maria Magdalena
zob. Przyjemska Maria Magdalena
Egner Jan, m.: 244
— Katarzyna, żona Jana: 244
Elżbieta, królowa Węgier i Polski: 284
Elżbieta: 88
Embden a, Tomasz, starosta ryski: 423,
424
Emdle Jan, m.: 230
Ernhofer Sigmond: 377
Ewa: 202
Ezdra Jan, p:. 355
Faber Andrzej: 260
Falkenberg a, Henryk sz.: 375
— Jan, sz.: 166
Fałderz Wojciech, m.: 256
Fanello Anna: 393–396
— Anna zob. Tarnowska Anna
— Barbara, żona Zygmunta: 393
— Mikołaj, stolnik lubelski: 393
— Zygmunt: 393
Farensbach Jerzy, prezydent
wendeński: 36, 376
Ferdynand, arcyksiążę Austrii: 355
Firlej Agnieszka, żona Mikołaja: 366
— Andrzej, kasztelan lubelski: 119
— Andrzej, kasztelan radomski:
72, 390

— Jan, marszałek wielki koronny:
11
— Jan, podskarbi koronny: 117,
157, 191, 221, 281, 377, 392
— Mikołaj, wojewoda krakowski:
72, 100, 117, 118, 254, 366, 390
Folprecht Kamila: 403
Folusz Anna, żona Benedykta: 19
— Benedykt, m.: 19
Franciszek, p.: 403
— Franco (Frank) Piotr,
administrator żup
krakowskich: 213, 257, 358,
389
Fraulic Anna, żona Marcina, p.: 369
— Marcin, p.: 369
Frycz N., sz.: 291
Gajewski Bernard: 125
Gałczyński Jan, kantor gnieźnieński:
110, 117, 390
Gancz Bartłomiej, p.: 385
— Urban, p.: 385
Garwaski Stanisław, starosta
gostyniński: 157
Gąsiorowski Antoni: 112
Gedroić Melchior, biskup żmudzki: 72
Gembicki Wawrzyniec, sekretarz
wielki koronny: 41, 72, 100, 117,
405
Gertner Katarzyna: 402
Gielniowski Łukasz, sz.: 234
Giżyce, z Wincenty, marszałek
mazowiecki: 384
Glaser Jan, p.: 283
Glińska Jadwiga zob. Błońska Jadwiga
— Zuzanna zob. Szczepanowska
Zuzanna
— Krzysztof, sz.: 406, 408
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— Krzysztof, s. Krzysztofa, sz.:
406–408
Gładysowicz Sebastian, m.: 10
Głogowski Zygmunt, sz.: 326
Głoskowski Krzysztof, podczaszy
czerski: 141
Głowacki Antoni, sz.: 16
Głowiński Eustachy, sz.: 401
Głuchowska Małgorzata, żona Kaspra,
sz.: 349
Głuchowski Kasper, sz.: 349
Gniński Jan: 202
— Piotr, sz.: 202
— Stanisław, sz.: 202
— Stanisław, s. Stanisława, sz.: 202
— Wojciech: 202
Gnoińska Anna zob. Piątkowska Anna
Gnoiński Adam, sz.: 260
— Andrzej, starosta
nowokorczyński: 260
— Krzysztof, s. Andrzeja, sz.: 260
— Krzysztof, s. Przecława, sz.: 260
— Piotr, sz.: 260
— Przecław, sz.: 260
— Stanisław, sz.: 260
— Wacław, sz.: 260
Gojska Anna, żona Stanisława, sz.: 130
Gojski Stanisław, sz.: 130
Gołembiowski Mateusz, sz.: 56, 57
Gołkowska Felicja, żona Piotra, sz.:
130
Gołkowski Magnet, sz.: 299
— Piotr, sz.: 30
Gołuchowski Andrzej, podkomorzy
sandomierski: 272
— Andrzej, sz.: 272
— Jan, sz.: 272
— Krzysztof, sz.: 272
— Mikołaj, sz.: 272

Indeks osób
— Piotr, sz.: 272
— Walenty, sz.: 272
Gommel Stanisław, sz.: 42
Gomoliński Stanisław, biskup
chełmski: 100
Gonsalis Gratian, m.: 53
Gosławska Zofia zob. Zaliwska Zofia
Gostomska Elżbieta, żona Hieronima:
414
Gostomski Hieronim, wojewoda
poznański: 72, 117, 390, 414
Gostomski Stanisław, wojewoda
rawski: 72, 100, 109, 110, 117, 359,
414
Gościeradowski Wojciech: 83
Goślicki Wawrzyniec, biskup
przemyski: 11, 95, 100, 117, 361,
390
Góra Jan, p.: 12
Górka Stanisław, wojewoda poznański:
72, 100
Górska-Gołaska Krystyna: 275
Grabiński Jan, sz.: 2
Gradowski Paweł, sędzia ziemski
sandomierski: 254
Gradowski Wojciech, sz.: 2
Gradt Jan, p.: 154
Grem Wilhelm, sz.: 51
Grobek Anna, żona Pawła, sz.: 112
— Paweł, sz.: 122
Grodziński Jan, sz.: 364
Grodziski Stanisław: 106
Grotowski Maciej, sz.: 222
Grundisi Roger, sz.: 376
Gruszczyński Jan, kanclerz Królestwa,
biskup włocławski: 384
Grzegorska Anna, żona Marcina, sz.:
273, 274
Grzegorski Marcin, sz.: 273, 274
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Indeks osób
Gulińska Dorota, żona Kaspra, sz.: 121
Guliński Kasper, sz.: 121
Gulska Zofia, żona Jana: 195
Gulski Jan, wojski trembowelski: 195
— Stanisław, kasztelan halicki: 117
Gurcha Wawrzyniec, m.: 400
Haslinger Bartłomiej, m.: 355
Heitkruarsin Katarzyna zob. Buk
Katarzyna
Heitgrigeri Jakub, m.: 371
— Marcin, m.: 371
— Paweł, m.: 371
Henryk, książę brunszwicki: 351
Henryk Juliusz, książę brunszwicki:
351
Herburt Anna, żona Wojciecha: 185
— Jan, chorąży lwowski: 132, 169
— Mikołaj, wojewoda ruski: 4, 72,
81, 350
— Mikołaj, kasztelan przemyski,
starosta lwowski: 72, 262
— Mikołaj: 350
— Walenty, biskup przemyski: 11
— Wojciech: 185
— Zofia, żona Mikołaja: 4, 81
— Zofia: 4
Herbst Stanisław: 126
Herman Daniel: 376
Hewelka Katarzyna zob. Czimerman
Katarzyna
Hewell Melchior, sz.: 166, 375
Hibor Anna, żona Stefana, p.: 368
— Stefan, p.: 368
Hlebowicz Jan, wojewoda trocki: 390
Hrom Anna, żona Jerzego: 50
— Jerzy: 50
Humiecka Zofia, żona Wojciecha: 81

Humiecki Wojciech, łowczy
kamieniecki: 81
Ichnatówna Anna zob. Hrom Anna
Idriensis Merkury: 355
Idzikowski Jan, sz.: 72
— Jerzy, sz.: 72
— Maciej, sz.: 32, 35
— Modest, sz.: 72
Ilmanowska Barbara, żona Krzysztofa,
sz.: 285
Ilmanowski Krzysztof, sz.: 285, 416
Izdebski Melchior, sz.: 335
Jabłonowski Aleksander: 14, 225
— Aleksander: 14
— Walenty, sz.: 103
Jabłoński Daniel, sz.: 70, 382
— Tymoteusz, sz.: 78
Jaćmierska (Jacimierska) Elżbieta,
żona Adriana, sz.: 269
Jaćmierski (Jacimierski) Adrian, sz.:
269
— Paweł, sz.: 214
Jagiellonowie, dynastia: 85
Jan, p.: 54
Jankowska Zofia, żona Jakuba, sz.: 73
Jankowski Jakub, sz.: 73
Janowice, z Boxa, sz.: 88
Jarmola N., sz.: 17
Jasieński Bartłomiej, sz.: 163
Jastrzębski Stanisław, sz.: 6
Jazłowiecka Aleksandryna: 239, 261,
306, 322, 323
Jazłowiecki Hieronim: 322, 337, 360
— Mikołaj, starosta śniatyński:
239, 247, 261, 283, 306, 337,
350, 360
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Jedwat(d) Anna zob. Grzegorska Anna
— Hieronim, sz.: 273
Jełowicki Zachariasz, sz.: 229, 250
Jerzy: 188
Jezierski Melchior, sz.: 383
— Stanisław, sz.: 104
Jołda Katarzyna, żona Stanisława: 155
— Stanisław, p.: 115
Jordan Anna, żona Spytka: 134
— Anna zob. Białobrzeska Anna,
Strzyżowska Anna
— Elżbieta zob. Ligęza Elżbieta
— Mikołaj: 117
— Spytek, kasztelan krakowski:
134
Kadtlen Krzysztof, sz.: 181
— Małgorzata zob. Meken, von
Małgorzata
Karczewski Jan, podczaszy czerski: 141
Karczowski Andrzej, sz.: 205, 206, 376
— Maciej, sz.: 205, 206, 376
Karniewski Michał, sz.: 265
Karnkowski Stanisław, arcybiskup
gnieźnieński: 11, 100, 198, 390
Karol Habsburg: 355
Karmaser Hryczko, m.: 197
Karśnicka Barbara zob. Ilmanowska
Barbara
Karśnicki Krzysztof, sz.: 147
— Stanisław, sędzia ziemski
sieradzki: 390
Karwat Kasper, sz.: 162
— Piotr, sz.: 162
Karwicki Jan, sz.: 417
— Stanisław, oboźny koronny:
417
— Kasicka Jadwiga zob. Stusińska
Jadwiga

Indeks osób
Kawiecka Małgorzata, żona Wojciecha,
sz.: 103
Kawiecki Wojciech, sz.: 103
Kazimierz Jagiellończyk, król Polski:
112, 359, 384, 391
Kazimierz, książę Mazowsza: 282
Kąsinowska Katarzyna, żona
Sebastiana, sz.: 29
Kąsinowski Jan, sz.: 376
— Sebastian, sz.: 29
Kendziorski Stanisław, sz.: 54
Kettler Anna, żona Gotarda: 126
— Fryderyk książę Kurlandii: 126
— Gotard książę Kurlandii: 126
Kielanowska Katarzyna
zob. Wielopolska Katarzyna
Kinicka Zofia zob. Jankowski Jakub
Kirstein Grzegorz, p.: 2
Kiszka Jan, kasztelan wileński: 100,
390
Klebowicz Grzegorz: 88
Klembowski Krzysztof, sz.: 44
Klemens: 88
Kluszewski Stanisław, sz.: 265
Kłopocki Krzysztof, sz.: 233
Kmeler Kasper, sz.: 197
Kmita Łazarz, sz.: 186, 187
— Siemion, sz.: 186, 187
Kobylińska Zofia, żona Jana, sz.: 426
Kobyliński Jan, sz.: 426
Kochanowski Krzysztof, sz.: 269
Kochański Paweł, sz.: 418
Kochlewski Wojciech, sz.: 12, 19
Kocienczyn, z Anna zob. Stapkowska
Anna
Kołacka Felicja, żona Mikołaja, sz.: 9
Kołacki Krzysztof, sz.: 9, 248
Komarnicki Ichant, sz.: 227, 248
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Indeks osób
— Jan, sz.: 227
— Siemko, sz.: 227
— Waśko, sz.: 227
Komorowski Krzysztof, kasztelan
sądecki: 117, 390
Konarzewska Jadwiga, żona Jana, sz.:
372
Konarzewski Jan, sz.: 372
Koniecpolski Aleksander, starosta
wieluński: 48, 164, 390, 413
Konopacki Jerzy, kasztelan chełmiński:
72
Kopiczko Andrzej: 405
Kopiński Tomasz, sz.: 348
Korniakt Konstanty, sz.: 427
Koropuss, z Anna zob. Stapkowska Anna
Korpys Ambrozy, ch.: 300
— Stanisław, ch.: 300
Koryciński Jakub, sz.: 302
— Mikołaj, sz.: 15
Koss Stanisław, sz.: 376
Kossakowski Nikodem, sz.: 214
Kostka Elżbieta, żona Krzysztofa: 293
— Jan, kasztelan gdański,
podskarbi ziem pruskich: 11
— Jan, starosta świecki: 238
— Krzysztof, starosta
kościerzyński: 293
— Paweł, chorąży ciechanowski:
264, 265
— Kostka Piotr, biskup
chełmiński: 72
— Stanisław, ekonom malborski:
402
Koszutski Paweł, sz.: 170–173, 351
Kościelecki Andrzej, opat bledzewski: 2
Kowalowski Józef, podsędek
krakowski: 254

Kozarowicz Hrycz, p.: 66
— Walszta (Wasyl), p.: 66
Koziełek Józef, m.: 197
Kozłowska Zofia zob. Łatyczyńska
Zofia, Maleska Zofia
Koźlątkowski Andrzej, sz.: 324
— Kasper, sz.: 324
Krampiewski Sebastian, sz.: 91
Krasicki Jan, wojski przemyski: 95
— Jerzy, stolnik przemyski: 224
— Stanisław, kasztelan przemyski:
117, 417
Krasiński Franciszek, podkanclerzy
koronny: 11
— Franciszek, kasztelan
ciechanowski: 117
— Jan, kantor krakowski: 72, 100
— Stanisław, kasztelan podlaski:
100, 117, 390
— Stanisław, kanclerz
gnieźnieński, archidiakon
— krakowski: 11, 100
Kromer Marcin, sz.: 352
Król Iwan, sz.: 162
Królik Ludwik: 348
Królikowski Przecław, sz.: 325
Kruczko Wojciech, sz.: 382
Krupka Krzysztof, cześnik koronny:
393
Krupka zob. Przecławski
Krusiński Jan, sz.: 184
Krusowska Jadwiga zob. Chrząstowska
Jadwiga
Kryski Stanisław, wojewoda
mazowiecki: 72, 251, 390
Krzesław z Kurozwęk, kasztelan
sądecki: 284
Krzucki Wojciech, sz.: 199, 415, 416
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Krzycki Aleksander, sz.: 26
Krzykowska (Krzykowska) Anna
zob. Rokszycka Anna
Krzysztoporski Jan, starosta
ostrzeszowski: 299
Krzywicka Zofia zob. Bielecka Zofia
Kuczkowski Stanisław, sz.: 221, 383
Kuglman Piotr, m.: 355
Kujawa N., ch.: 90
Kuklinowski Jan, sz.: 15, 168
Kulik Jerzy, m.: 197
Kuraś Stanisław: 284
Kurlecki Jan: 12
Kurtyka Janusz: 366, 411
Kwiatkowski Stanisław, sz.: 272
Lanckoroński Mikołaj, podkomorzy
kamieniecki: 209
Langenauer Augustyn Jan: 355
Laron Janton, p.: 219
Laskowski Stanisław, sz.: 295
Latalski Stanisław, starosta
człuchowski: 157
Leitch Walter: 377
Leitgeber Sławomir: 62
Leniek Maciej, prepozyt mstowski: 193
Leniek Maciej, starosta nowogrodzki:
58
Leszczyński Andrzej, wojewoda
brzeski-kujawski: 72, 117, 119, 190
Leśnowolska Anna, żona Marcina: 3
Leśnowolski Jan, kasztelan czerski: 3,
72, 291, 296, 390
— Marcin, kasztelan podlaski: 3,
72, 100, 191, 390
— Marcin, s. Marcina: 3
— Paweł: 3

Indeks osób
Leśniowski Jakub, podczaszy lwowski:
132
Lichnowska Anna, c. Jana, sz.: 412
Lichnowski Jan, sz.: 412
Liczba Anna, żona Jana, p.: 390
— Jan, p.: 390
Liczbiński Jan (Janusz), sz.: 390
— Michał, sz.: 390
— Paweł, sz.: 390
Liczko Piotr, p.: 272
Ligęza Elżbieta, żona Mikołaja Spytka:
170–173
— Jan: 151
— Katarzyna, żona Stanisława:
222
— Mikołaj Spytek, kasztelan
wiślicki: 170, 220
— Mikołaj Spytek, kasztelan
czechowski: 151, 254
— Stanisław, starosta opoczyński:
222
Linczowski Zygmunt, sz.: 259, 260
Linka Stanisław, sz.: 122
Linowska Babara zob. Stanisławska
Barbara
Lipski Andrzej, sz.: 363
Luberti Klaudiusz, p.: 357, 365
Lubomirski Sebastian, kasztelan
małogoski: 117, 254, 257, 390, 430
Lubomski (Luboński) Wawrzyniec, sz.:
133, 344
Ludzicka Katarzyna zob. Chotecka
Katarzyna
Lohen von Jan, sz.: 295
Lutomirski Baltazar, starosta sieradzki:
147
— Jan Baltazar, sz.: 147
— Mikołaj, sz.: 147
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Indeks osób
— Stanisław, sz.: 147
Lutowski N., wojski wiski: 150
Łabęcki Piotr, sz.: 146
— Wojciech, sz.: 23
— Zygmunt, sz.: 146
Ładzińska Katarzyna
zob. Czarnkowska Katarzyna
Łaski Olbracht, wojewoda sieradzki:
11, 356, 390
— Wawrzyniec: 54
Łatyczyńska Zofia, żona Jana, sz.: 94
Łatyczyński Jan, sz.: 94
Łazowska Pelagia, żona Jerzego, sz.: 50
Łazowski Jerzy, sz.: 50
Łącki Jan, sz.: 174
Łączyński Jan, pisarz ziemski
przemyski: 221, 224, 254
Łętowski Ludwik: 56
Łodziński Andrzej, sz.: 68
Łubnicka Anna, p.: 124
— Eufrozja, p.: 124
— Helena, p.: 124
— Katarzyna, p.: 123
Łubnicki Marcjan, p.: 124
— Stanisław, kasztelan wieluński:
123, 124
— Wacław, p.: 123
Łukowski Andrzej, sz.: 329
— Łukasz, sz.: 329
Maciejowska Barbara, żona Stanisława:
252
— Elżbieta zob. Radziejowska
Elżbieta
Maciejowski Bernard, biskup łucki: 72,
118, 337, 390
— Kasper, koniuszy koronny: 252

— Stanisław: 251
Mackiewicz Anna, żona Jana, sz.: 49
— Jan, sz.: 49
Makowiecki Stanisław, kantor
warmiński: 295
Malicka Zofia zob. Sójecka Zofia
— Zofia, żona Stanisława, sz.: 94
Malicki Stanisław, sz.: 94
Małochowski Stefan, sz.: 345, 346
Małecki Jan: 430
Marek, p.: 217
Marcelli Piotr, p.: 268
Mayenowa Maria: 421
Mądrowiec Katarzyna, żona
Stanisława, m.: 212
— Marcin, m.: 212
— Mikołaj, m.: 212
— Stanisław, m.: 212
Mdzewska Ewa zob. Zielińska Ewa
Meierin Urszula, sz.: 377
Meken von, Małgorzata, żona
Tomasza, sz.: 181
— Tomasz. Sz.: 181
Melcian a, Bernardyna zob. Zaremba
Bernardyna
Mendek, p.: 54
Męciński Andrzej, kasztelan wieluński:
72, 100, 216
Mężyk Stanisław, sz.: 117
Mężyński Marcin, kasztelan wiski: 72,
100, 390
Miączyńska Jadwiga zob. Porembska
Jadwiga
Michałowicz Ewa, żona Samuela, m.:
287
— Samuel, m.: 287
Michałowska Katarzyna
zob. Kąsinowska Katarzyna
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Mielecka Katarzyna zob. Ostroróg
Katarzyna
Mielecki Hieronim, starosta
sandomierski: 79, 390
— Mikołaj, wojewoda podolski:
106, 107
— Sebastian, kasztelan krakowski:
11
Mieliński Wojciech, opat
trzemeszneński: 373, 390
Miełaczewski Andrzej, sz.: 362
Mierzewski Krzysztof, sz.: 257
Miętus Tomasz, p.: 267
Mikołaj, m.: 12
Mikołaj, p.: 88
Mikucki Marcin, sz.: 83
Mikulicz Damian, p.: 219, 220
— Fedor, p.: 219, 220
— Łazarz, p.: 219, 220
— Serafin, p.: 219, 220
Mileski Wojciech, sz.: 362
Milner Katarzyna zob. Mądrowiec
Katarzyna
Miłoszowski Paszko, sz.: 284
Mińska Urszula, żona Stanisława: 179
Miński Stanisław, wojewoda łęczycki:
72, 117, 118, 179, 180, 251, 255,
258, 390
Mislimitano Częczek Jan, p.: 241
Młodziejowski Hiacynt, podskarbi
nadworny koronny: 358
— Sebastian, sz.: 69
Mniszech Jan: 62
— Jerzy, wojewoda sandomierski:
66, 72, 100, 117, 125, 127, 185,
383, 390
— Mikołaj, starosta łukowski: 85
— Mikołaj: 72

Indeks osób
Mniszek Maciej: 54
Modest N., p: 370
— Elżbieta, żona Modesta: 370
Modliszewski Jakub, sz.: 90
Mohyła Hieronim: 188
— Jeremi: 188
— Mokowska Anna, żona N.
Mokowskiego, sz.: 149
— Jadwiga zob. Siemienicka
Jadwiga
Mokowski Andrzej, sz.: 149
— Stanisław, sz.: 149
Mokronowski Andrzej, sz.: 192
Montelupi Sebastian, sz.: 31
Morsztyn Florian, sz.: 28
Moszczowski Jan, sz.: 117
Moszyńska Zofia, żona Pawła, sz.: 328
— Marcin, sz.: 328
— Michał, sz.: 328
— Paweł, sz.: 328
Mrzygłówek Szymon, m.: 10
Mulin Tomasz, ch.: 206
Mutykalska Fedora zob. Wołkowicka
Fedora
Myszka Michał, kasztelan wołyński:
390
Myszkowski Piotr, starosta
oświęcimski: 11, 390
— Zygmunt, starosta piotrkowski:
213, 257, 358
Naropińska Małgorzata zob. Kawiecka
Małgorzata
Nedink Jan, sz.: 71
Neri Honorat, m.: 400
— Jan Baptysta, m.: 400
Nieborski Jakub, sz.: 430
Niedźwiecka Anna zob. Grobek Anna
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Indeks osób
Niemiera Anna zob. Mackiewicz Anna
Niemierza N., p.: 240
Niemojewski Stanisław, sz.: 23.253
Niemsta Jan, sz.: 422
Nierownik Bartłomiej, ch.: 299
— Mateusz, ch.: 299
— Sebastian, ch.: 299
Niezabitowska Zofia zob. Humiecka
Zofia
Niezgoda, ch.: 90
Nil Jan, sz.: 51
Niszczycki Piotr, kasztelan bełski: 72
Noga Zdzisław: 403
Nonhart Anna, żona Stanisława: 65
— Piotr, starosta helmecki: 36, 65,
166
— Stanisław: 65
Noskowski Stanisław, sz.: 42
Noss Maksym, p.: 88
Nowe Miasto z, Grot, starosta rawski:
384
Obitkowska Anna zob. Wierzbowska
Anna
Oborska Anna zob. Leśnowolska Anna
Ochmański Jerzy: 252
Ocieska Zofia zob. Tarnowska Zofia
Ocieski Jan, kanclerz koronny: 359,
384
Ohryzko-Włodarska Czesława: 185
Olechnowicz Felicja zob. Gołkowska
Felicja
Oleśnica z, Mikołaj, sz.: 284
— Zbyszko, sz.: 284
Oleśnicki Zbigniew, podkanclerzy
Królestwa: 359
Olszańska Katarzyna, sz.: 200

Olszański Wojciech, s. Katarzyny, sz.:
200
Olszowski Stanisław, sz.: 420
Opacki Mikołaj, sz.: 179, 180
Opaliński Andrzej, marszałek wielki
koronny: 77, 390
Oraczowski Piotr, pisarz ziemski
krakowski: 254
Orzechowski Andrzej, starosta lajski:
376
— Paweł, podkomorzy chełmski:
390
Orzelski Świętosław, sędzia ziemski
kaliski: 390, 421
Osmólska Ewa zob. Ciarnowska Ewa
Ossoliński Zbigniew, podkomorzy
sandomierski: 254
Ossowski Jan, kasztelan połaniecki:
117, 254, 390
— Stanisław, referendarz
koronny: 11
Ostrogski Aleksander, wojewoda
wołyński: 117
— Janusz, kasztelan krakowski:
100, 117, 152, 390
— Konstanty, wojewoda kijowski:
11, 100, 390
Ostroróg Jan, podczaszy koronny: 106,
107
— Katarzyna, żona Jana: 106
— Stanisław, kasztelan
międzyrzecki: 107
Otkien Jan, p.: 18
Ożga Mikołaj, sz.: 104
— Zofia, żona Mikołaja, sz.: 104
Pachnówna Pelagia zob. Łazowska
Pelagia
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Pacuski Kazimierz: 282
Paczyński Jan, sz.: 375
Padniewski Filip, biskup krakowski: 11
— Wojciech, kasztelan
oświęcimski: 56, 117, 254, 390
Pahl a Detlew, niezid.: 120
Pałucki Władysław: 64
Paniowska Zofia zob. Stanisławska
Zofia
Partyn Kasper, sz.: 137
Pawlik Augustyn, m.: 10
Paweł, zwany Polska: 284
Pek Andrzej, p.: 388
— Anna, ż. Andrzeja, p.: 388
— Katarzyna, ż. Tomasza.: 387
— Tomasz, p.: 387
Pellio Marcin, m.: 211
Pełko Jan, p.: 217
Pentek Zdzisław: 238
Pepłowski Marcin, p.: 265
Pękosławski Stanisław, sz.: 148
Phytian N., sz.: 145
Piątkowska Anna, żona Piotra, sz.: 260
Piątkowski Piotr, sz.: 260
Piekarz Elżbieta, żona Stanisława, p.:
304
— Stanisław, p.: 304
Pieniążek Prokop, starosta wendeński:
49
Pierzchała Mikołaj, sz.: 25
Pilecka Anna zob. Kostka Anna
Piotr, wojewoda (hospodar)
mołdawski: 188
Piotrkowicz Mikołaj, p.: 88
Piotrowska Zofia, sz.: 349
Piotrowski Jan, dziekan poznański:
390
Piotrów z, Jakub, p.: 156

Indeks osób
Pisarska Barbara zob. Tomaszowska
Barbara
Platemberg Walter, sz.: 181
Płaza Anna, żona Stanisława: 290
— Jan, starosta lubaczowski: 14,
243
— Samuel: 243
— Stanisław: 290
Pobiedzińska Anna, żona Mikołaja:
189
Pobiedziński Mikołaj, sz. 189
Podlodowska Zofia, żona Zbigniewa:
354
Podlodowski Zbigniew, sz.: 1, 354
Podoska Barbara zob. Siemienicka
Barbara
Podoski Florian: 149, 404
— Jan, sędzia ziemski
ciechanowski: 149, 404
— Krzysztof: 149
Poleska Elżbieta, żona Stanisława: 92
Poleski Stanisław: 92
Ponętowski Maciej, cześnik rawski: 198
Poniatowski Jan, sz.: 294
Popko Marcin, m.: 289
Poradowska Ewa, żona Zygmunta, sz.:
262
Poradowski Zygmunt, sz.: 262, 304
Porembiński Stanisław, sz.: 5
Porembska Jadwiga, żona Stanisława,
sz.: 105
Porembski Stanisław, sz.: 105
Porębski Krzysztof, sz.: 74
Post Maciej, sz.: 277, 374
Potocki Jakub, sz.: 169
Potok z, Mirochna: 284
Potuliccy: 62
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Indeks osób
Potulicki Piotr, wojewoda kaliski: 62,
72, 100, 390
Powęski-Skarga Jan, sz.: 297, 298
— Stanisław, sz.: 297
— Wojciech, sz.: 297
Półćwiartek Józef: 94
Pretficz (Pretwicz) Jakub, kasztelan
kamieniecki: 117, 279, 337
Proński Aleksander, kasztelan trocki:
72
Prowanna Abraham, sz.: 21, 74
Prusinowski Stanisław, sz.: 35
Pruski Marcin, sz.: 2
Prussek Anna, żona Wita, p.: 305
— Wit, p.: 305
Przeborowski Marcin, kanonik
poznański: 265
Przecławski Konrad, sz.: 373
Przedworski Stanisław, sz.: 36
Przerański Mikołaj, sz.: 279
Przeworski Stanisław, sz.: 152, 375
Przyjemska Maria Magdalena, żona
Krzysztofa: 86
Przyjemski Andrzej, starosta kowalski:
86
— Krzysztof: 86, 352, 353
— Stanisław, marszałek nadworny
koronny: 100, 352, 353, 390
— Wojciech, kasztelan lądzki: 86
Pstrokońska Katarzyna, żona Jana: 428
Pstrokoński Jan: 428
— Maciej: kanonik krakowski,
prepozyt łowicki: 56, 117, 261,
414
— Stanisław: 414
Pyzdrski Andrzej, sz.: 266

Raczko Prokop, podkomorzy halicki:
169, 390
Radecki N., sz.: 233
Radoszewski Boxa Jan, podkomorzy
wieluński: 390
Radwanice z, Ewa zob. Poradowska
Ewa
Radziejowska Elżbieta, żona Jana, sz.: 99
Radziejowski Jan, sz.: 97, 99
Radzimiński Stanisław, wojewoda
podlaski: 390
— Wojciech, kasztelan
zakroczymski: 117, 255
Radziwiłł Jerzy, kardynał, biskup
krakowski: 100, 120, 390
— Krzysztof, wojewoda wileński,
hetman wielki
— litewski: 72, 100
— Mikołaj, wojewoda wileński,
kanclerz litewski: 11
— Mikołaj Krzysztof, wojewoda
trocki, marszałek nadworny
litewski: 11, 72, 100, 117
Rajmund Anna, żona Jana, p.: 98
— Jan, p.: 98
Rakowski Jan, starosta wiski: 150
Ramułt Jadwiga zob. Konarzewska
Jadwiga
Rawen Tomasz: 265
Rembieski Adam, cześnik sieradzki:
147
Reszkowski Łukasz zwany Niemierza,
sz.: 282
Ręczajski Wojciech, kasztelan
warszawski: 390
Rochacz Filip, sz.: 362
Rogoziński Jan, sz.: 159
— Marcin, sz.: 158
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— Mikołaj, sz.: 159
Rogów z, Stanisław, sz.: 384
Roguski Sebastian, kanonik
warszawski: 150
Rokosz Jan, sz.: 395
Rokszycka Anna, żona Stanisława, sz.:
354
— Katarzyna zob. Warszycka
Katarzyna
— Zofia zob. Podlodowska Zofia
Rokszycki Stanisław, sz.: 354
Rola Anna zob. Szlichtyng Anna
— Jan, sz.: 183
Romiszewski Wincenty, kanonik
krakowski: 72
Rościszowski Marcin, kasztelan
raciąski: 390
Rotermund Jan, sz.: 118
— Stanisław, sz.: 118
— Tomasz, sz.: 118
Rozdrażewski Hieronim, biskup
włocławski: 72, 100, 117, 390
— Jan, kasztelan poznański: 72,
117, 378, 379, 381
Rozen Jan, sz.: 424
— Wilhelm, sz.: 49
Rozwot Paweł, m.: 217
Rożan Anna zob. Płaza Anna
Rudnicka Anna: 156
Rudnicki Jan, chorąży sieradzki: 156
— Stanisław, sz.: 413
— Szymon, kanclerz gnieźnieński:
72, 100, 117, 390
Rudolf II, cesarz: 138
Rudzieński Jan, sz.: 404
— Stanisław, sz.: 404
Rusinowski Jan, chorąży
inowrocławski: 178

Indeks osób
Rutkowski Henryk: 403
Rykaczewski Paweł, sz.: 333
Rzeczycki Andrzej, podkomorzy
lubelski: 254
Rzeszowski Stanisław, sz.: 398
Sadkowski Hermolaus, podkomorzy
rawski: 384
— Wojciech, podkomorzy rawski:
384
Sadlińska Elżbieta, żona Jana, sz.: 249
Sadliński Jan, sz.: 249
Sadliński Wojciech, sz.: 249
Sadłocha Kasper, prepozyt warszawski:
85
Samborzecka Anna zob. Bogusz Anna
Sanguszko Roman, wojewoda
bracławski: 11
Sapieha Lew, kanclerz litewski: 117,
187, 390
— Łukasz: 186
— Paweł, koniuszy litewski: 33, 40
Saremi Anna zob. Fraulic Anna
Sarroka N., ch.: 412
Sawicki Jakub: 384
Schaffer Adam, sz.: 71
Schiechel Jerzy, sz.: 377
Serwański Maciej: 118
Seweryn N., : 377
Sękowski Andrzej, sz.: 330
— Wojciech, sz.: 20, 175, 193, 194,
201, 239, 247, 261, 280, 419
Siara N., m.: 217
Sieciński Stanisław, prepozyt pułtuski,
scholastyk sandomierski: 245, 283,
306
Siedlecki N., p.: 34
Siedlnicki (Waiss) Jan, sz.: 154
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Indeks osób
Siekiela N., p.: 299
Sieklucki Wojciech, podkomorzy
drohicki: 161
Sielmicki Jan: 154
Siemaszko Aleksander, kasztelan
bracławski: 117
Siemienicka Barbara, żona Kaspra: 149
— Jadwiga, żona Jana, sz.: 149
Siemienicki Jan, sz.: 149
— Kasper, sz.: 149
— Maciej, sz.: 149
— Stanisław, sz.: 149
— Wojciech, sz.: 149
Siemowit IV, książę mazowiecki: 64
Siemowit V, książę mazowiecki: 282
Sieniawska Anna zob. Jordan Anna
— Elżbieta zob. Gostomska
Elżbieta
Sieniawski Adam: 414
— Prokop, marszałek nadworny
koronny: 117, 414
Sienieński Andrzej: 135
— Anna zob. Piątkowska Anna
— Jan, wojewoda podolski: 100,
117, 260, 390
— Jan, kasztelan halicki: 63
— Mikołaj: 63
Sierakowski Jakub, sz.: 240
— Stanisław, kasztelan lądzki: 72
— Stanisław: 102, 294
Sirakowicz Jan, m.: 113
Skarbek Bernard, sz.: 58
— Gotard, sz.: 58
— Walerian, starosta lucyński:
144, 145
Skarszewski Jan, kasztelan żarnowski:
72

Skupin Teodor, wojewoda
nowogrodzki: 72, 100, 117, 390
Skrzetuski Jan, sz.: 348, 351, 361
Skulski Abraham, sz.: 296
Słostowski Andrzej: 174
— Jan: 174
— Maciej: 174
— Piotr, starosta medynicki: 66,
174
Słupski Jan, sz.: 2
Słuszka Augustyn, p.: 196
— Maciej, p.: 196
Służewska Barbara, żona Marcina: 93
Służewski Marcin: 93
Smerzyński Piotr, kasztelan
inowrocławski: 11
Sobieski Jakub, sz.: 427
— Marek, sz.: 169
Sobieszczański Franciszek
Maksymilian: 377
Sobol N., ch.: 90
Socha Mikołaj, sz.: 178
Solda Agnieszka, żona Łukasza, p.: 77
— Łukasz, p.: 77
Solec z, Pakosz, sz.: 282
Solikowski Jan Dymitr, arcybiskup
lwowski: 72, 100, 117, 121, 337,
390
Sośnicki Wojciech, sz.: 373
Sójecka Zofia, żona Andrzeja, sz.: 94
Sójecki Andrzej, sz.: 94
Srokowie, rodzina: 89
Stabrowski Piotr, starosta treideński:
59
Stadnicka Barbara, żona Mikołaja, sz.:
393
Stadnicki Krzysztof, sz.: 393, 394, 396
— Marek, sz.: 4
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— Mikołaj, sz.: 393
— Stanisław, sz.: 191
Stani Mateusz, p.: 265
Stanińska N., sz.: 14
Staniński N., sz.: 14
— Andrzej, sz.: 14
Stanisław N., m.: 217
Stanisławska Barbara, żona Jana: 190
— Zofia, żona Michała: 63
Stanisławski Baltazar, kuchmistrz
koronny: 225, 226, 242, 390
— Jan: 390
— Michał: 63
Staniszewska Jadwiga: 413
Stano Hieronim, sz.: 140
— Tomasz, sz.: 140
Stapkowska Anna, sz.: 237
— Anna, żona Stanisława, sz.: 237
Stapkowski Stanisław, sz.: 237
Staroźrebski Wojciech, biskup
chełmski: 11
Stempowski Jan, kasztelan gostyniński:
198
Stissow Anna zob. Hibor Anna
Stopka Krzysztof: 66, 174
Strakowicz Jan, m.: 113
Stradomski Mikołaj, sz.: 153
Streptowski Rafał, sz.: 100
Strasz Leonard, sz.: 361
Stroicz Łukasz, sz.: 188
— Stefan, sz.: 188
Struś Jakub, starosta chmielnicki: 5, 6
— Jerzy, starosta bracławski: 5
— Mikołaj, starosta chmielnicki: 5
Strzeszkowska Anna, sz.: 403
Strzyżowska Anna, żona Stanisława,
sz.: 7
Strzyżowski Mikołaj, sz.: 7

Indeks osób
— Samuel, sz.: 7
— Stanisław, sz.: 7
Stusińska Jadwiga, żona Macieja, sz.:
148
Stusiński Maciej, sz.: 148
Sudkowska Barbara, sz.: 269
— Elżbieta zob. Jaćmierska
Elżbieta
Sudkowski Jan, sz.: 269
Sulimirski Filip: 262
Sułkowska Małgorzata, żona Wacława,
sz.: 131
Sułkowska-Kurasiowa Irena: 284
Sułkowski Wacław, sz.: 131
Swoszowski Jan, pisarz ziemski
lwowski: 132, 169, 414
Szafraniec Stanisław, starosta lelowski:
390
Szczalapski Jan, sz.: 53, 401
Szczawiński Paweł, kasztelan łęczycki:
72, 100, 390
Szczepanowska Zuzanna, żona
Abrahama, sz.: 410
Szczepanowski Abraham, sz.: 406, 410
Szczepański Jakub, sz.: 418
Szczerbic Jan, sz.: 373, 415, 416
— Paweł, sz.: 23, 277, 346, 347,
373, 415, 416, 423
Szczygieł Ryszard: 64, 80, 134, 136
Szlichtyng Anna, żona Jakuba , sz.: 183
— Jakub, sz.: 183
Szpil Andrzej, sz.: 376
Szreniawa Józef, sz.: 171
Szubisz Jan, ch.: 386
— Katarzyna, żona Jana, ch.: 386
Szwarcwald Jan, sz.: 418
Szygowski Jakub, sz.: 208
— Jakub, s. Jakuba, sz.: 208
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Indeks osób
Szymański Józef: 11, 72, 118, 119, 128,
390
Szymon, p.: 212
Śladowski Łukasz, sz.: 207
Świerczyński Mikołaj, sz.: 156
Świerszczki Piotr, sz.: 182
Świstka Marcin, m.: 83
Talwosz Mikołaj, marszałek nadworny
litewski: 72
Taranowski Mikołaj, sz.: 56, 57
Tarło Stanisław, starosta sochaczewski:
64
Tarnowski Jan, podkanclerzy koronny:
3, 72, 100, 117, 160, 177, 338–
— 340, 342, 351, 354, 390
— Jan, kanonik ołomuniecki: 154
— Marcin, kasztelan
sochaczewski: 72
— Marcin: 203, 339, 340, 342
— Sebastian, kasztelan konarskołęczycki: 390
— Stanisław, kasztelan
sandomierski: 72, 117, 254, 263
— Wojciech: 341, 391, 393,
395–397
— Zofia, żona Stanisłwa: 263
Tasty Jan, m.: 18
— Małgorzata, żona Jana, m.: 18
Taube Wilhelm Fryderyk, sz.: 376
Tedesco Joachim, m.: 357, 365
Tęczyńska Agnieszka zob. Firlej
Agnieszka
Tęczyński Andrzej, wojewoda
krakowski: 366
— Jan, kasztelan wojnicki: 390
Tolibowski Jakub, sz.: 142

Tomasz, p.: 413
Tomaszewicz Janina: 109
Tomaszowska Barbara, żona Jana, sz.:
67
Tomaszowski Jan, sz.: 67
Tomczak Andrzej: 185, 233
Trelewicz Marcin, sz.: 13
Trelińska Barbara: 11, 72, 117–119,
121, 138, 140, 390
Tribel Jerzy, sz.: 138
— Kasper, sz.: 138
— Walenty, sz.: 138
Trzciński Wojciech, sz.: 391, 397
Trzebicka Anna, sz.: 155
Trzebicka N. zob. Trzeszko N.
Trzebicki Marcin, sz.: 155
— Stanisław, sz.: 155
Trzeszko Mikołaj, sz.: 155
Trzeszko N., sz.: 155
Tuchla Jan, m.: 374
Tulibowski Marcin, sz.: 13
Turk Joachim, m.: 355
Turski Paweł, sz.: 74
Tursko z, Leonard, sz.: 88
Tuszewski Jan, sz.: 331
Tworowski Mikołaj, sz.: 218
Tylicki Piotr, sekretarz wielki koronny,
referendarz koronny, biskup
chełmiński: 72, 100, 117, 254, 390,
405
Tyrawska Zofia zob. Ożga Zofia
Tysenhausen Reinhold, sz.: 88
Tyszkiewicz Aleksandryna
zob. Jazłowiecka Aleksandryna
Tyzenhaus Jan, sz.: 232
Uchański Jakub, arcybiskup
gnieźnieński: 11
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Ukierman Elżbieta zob. Wendt
Elżbieta
— Gertruda zob. Wendt Gertruda
— Krystian, sz.: 153
— Otton, sz.: 153
Umięcki Andrzej, sz.: 358
Ungern ab, Henryk, sz.: 205, 376
Urban Wacław: 28, 427
Urowiecki Marcin, kasztelan chełmski:
356
Uruszczak Wacław: 106
Wainkie Jan, sz.: 205
Waiss Jan zob. Sielmicki Jan
Wajs Anna: 11, 72, 100, 117–119, 121,
138, 140, 177, 390
Walewski Władysław: 262
Walczak Ryszard: 112
Wągiel N., żona Piotra, p.: 79
— Piotr, p.: 79
Wardeńska Zofia, żona Walentego, sz.:
167
Wardeński Mikołajowicz Walenty, sz.:
167
Warszycka Katarzyna, żona Andrzeja,
sz.: 354
Warszycki Andrzej, sz.: 229, 250, 354
Wasiczyński Kasper, wojski lwowski,
sz.: 132, 169
Wąsowicz Jan, sz.: 242
Wdowiszewski Zygmunt: 11, 72, 100,
117–119, 121, 138, 140, 177, 390
Wendt (Went) Elżbieta, żona Jana, sz.:
153
— Gertruda, żona Pawła, sz.: 153
— Grzegorz, sz.: 100, 153
— Jan, sz.: 100, 153

Indeks osób
Wereszczyński Józef, biskup kijowski:
100, 117, 390
Węgier Stefan, sz.: 327
Węgrzecka Anna, żona Bartłomieja,
p.: 215
— Dorota: 215
— Katarzyna: 215
— Bartłomiej: 215
— Jan: 215
— Jakub: 215
— Stanisław: 215
Wichorska Małgorzata, żona Marcina,
sz.: 421
Wichorski Marcin, sz.: 421
Wiebanowski N.: 54
Wielicki (Cruppio Wielicki) Klemens:
10, 246
Wielopolska Katarzyna, żona Jana,
sz.: 62
Wielopolski Achacy, sz.: 62
— Jan, sz.: 62
Wielowiejska Anna, żona Jana, sz.: 426
Wielowiejski Jan, sz.: 426
Wierowski Mikołaj, sz.: 332
Wierzbowska Anna, żona Bernarda,
sz.: 116
Wierzbowski Bernard, sz.: 116
— Hieronim, sz.: 116
— Piotr, sz.: 16
— Teodor: 421
Wierzykowska Anna
zob. Pobiedzińska Anna
Więcławska Zofia, sz.: 55
Więcławski Jan, sz.: 55
Wiesiołowski Piotr, podskarbi
nadworny litewski: 113
Wilkanowski Wojciech, kasztelan
płocki: 72, 97, 99, 100
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Indeks osób
Wilska Anna zob. Rudnicka Anna
Wisicki Stanisław, sz.: 406
Witkowska Zofia zob. Kobylińska
Zofia
Witkowski Mikołaj, sz.: 53
Witowski Szymon, sz.: 36
Władysław Jagiełło, król: 262
Władysław (Jagiellończyk), król: 112
Władysław, książę mazowiecki: 282
Włodarski Bronisław: 181
Włodek Stanisław, wojewoda bełski:
117, 414
Włostowski Wacław, sz.: 236
Wojnowska Katarzyna zob. Berzewiczy
Katarzyna
Wojciech, p.: 413
Woleński Jakub, sz.: 59
Wolfimierus N., p.: 400
Wolff Anna zob. Rajmund Anna
— Jerzy, m.: 10
Wolkowicz Maciej, p.: 89
Wolski Janusz, sz.: 364
— Marcin, sz.: 364
— Stanisław, pisarz ziemski
kamieniecki: 1
Wołkowicka Fedora, żona Macieja, sz.:
33, 40
Wołkowicki Maciej, sz.: 33, 40
Wołłowicz Eustachy, podkanclerzy
litewski: 1
Wołucka Anna zob. Mokowska Anna
Wołucki Marcin: 149
— Paweł, biskup kamieniecki: 358
Woyna Gabriel, podkanclerzy litewski:
72, 117, 390
Wójt Stanisław: 260
Wrangel Fabian, sz.: 84
Wysocki Baltazar, sz.: 291

— Jan, sz.: 80
Zabielski Stanisław, sz.: 288, 399
Zakrzewski Ignacy: 301
Zalewska Zofia, żona Stanisława: 108
Zaliwski Stanisław, starosta
warszawski: 108, 289
Zamiechowska Zofia zob. Gulska Zofia
Zamoyski Jan, kanclerz koronny,
hetman wielki koronny: 11, 72,
100, 117, 128, 337, 390, 411
Zaremba Andrzej, starosta grabowski:
87
— Bernardyna, żona Andrzeja:
87, 299, 300
— Marcin: 87
Zarszyński Jan, sz.: 32, 35, 277
Zbaraski Janusz, wojewoda bracławski:
100, 117, 155
Zberowski Stanisław, sz.: 264
Zborowski Aleksander: 411
— Andrzej, kasztelan biecki: 72,
117, 383, 411
— Jan, kasztelan gnieźnieński:
411
— Mikołaj, starosta szydłowski,
ratneński: 411
— Piotr, wojewoda sandomierski:
11
— Piotr: 411
— Samuel: 411
Zbylitowski Andrzej, sz.: 260
Zdanek Maciej: 109
Zebrzydowski Andrzej, kasztelan
śremski: 72, 117, 363
— Mikołaj, wojewoda lubelski: 56,
57, 72, 100, 117, 254, 37, 390
Zendkowski Maciej, sz.: 284
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Ziebro Anna, sz.: 235
— Kasper, sz.: 235
Zielińska Ewa, żona Grzegorza: 265
Zieliński Grzegorz, wojewoda płocki:
100, 264, 265, 390
— Walenty: 265
— Wojciech, sz.: 265
Ziemięcki Wojciech, sz.: 375
Zienowicz Krzysztof, wojewoda
brzeski-litewski: 72
Złotowski Stanisław, sz.: 168
Zygmunt August, król: 11, 18, 96, 99,
103, 263, 384, 418
Zygmunt Batory, książę Siedmiogrodu:
303

Indeks osób
Żaboklicki Piotr, sz.: 393, 404
Żaliński Maciej, kasztelan gdański: 165
Żarska Ewa zob. Michałowicz Ewa
Żarski Piotr, sz.: 287
Żelewski Roman: 4, 251
Żeliborski Hryczko, sz.: 225
Żelisławski Mikołaj, sz.: 223
Żmijewski Walenty, sz.: 72
Żołądź Tomasz, sz.: 160
Żółkiewski Mikołaj, podkomorzy
lwowski: 132, 169
— Stanisław, kasztelan lwowski,
hetman polny koronny:
— 72, 100
Żórawińska Zofia zob. Herburt Zofia
Żychliński Teodor: 393
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