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Niniejszy tom jest piątym z serii Sumariusz Metryki Koronnej. Seria 
Nowa. Założenia wydawnicze tej serii zostały szczegółowo wyłożone 
we wstępach do tomów drugiego i trzeciego1. Sprowadzają się ogól�
nie do tego, że — w odróżnieniu od serii Matricularum Regni Poloniae 
Summaria — regesty wpisów do każdej księgi Metryki Koronnej są pu�
blikowane jako osobny tom, sporządzane po polsku i w układzie źródła. 
Tom czwarty serii, zawierający regesty wpisów do Metryki nr 135 (z lat 
1589–1590), autorstwa Prof. dra hab. Wojciecha Krawczuka, ukazuje 
się równolegle. Przygotowanie sumariusza Metryki Koronnej to zada�
nie trudne, a zarazem bardzo ważne, ponieważ dzięki sumariuszom 
można szybko i łatwo korzystać z zespołu Metryki Koronnej, jednego 
z podstawowych źródeł do badania historii Rzeczypospolitej. Pamiętać 
przy tym należy, że sumariusze nie zastępują w pełni oryginału. 

mk 136
Opis zewnętrzny księgi wraz dawnymi sygnaturami można znaleźć 

na s. 64 publikacji Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekre-
tów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447–1795, opracowanej przez 
Irenę Sułkowską–Kurasiową i Marię Woźniakową, wydanej w Warsza�
wie w 1975 r. Dawna sygnatura księgi MK to WN nr 107. Zachowała 
się współczesna oprawa ze skóry tłoczonej i złoconej, a na niej napis: 
Regestrum primum cancellariae minoris SRM privilegiorum et recogni-

1 Sumariusz II, s. 5–7.
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6 Wstęp

tionum ad relationem reverendi patris Joannis Tarnowski cracoviensis 
vladislaviensis lanciciensis praepositi et R. P. vicecancellarii conscriptum. 
Poniżej herb Rzeczypospolitej widniejący na pieczęciach używanych 
w kancelarii mniejszej koronnej za Zygmunta III: tarcza dwudzielna 
w krzyż, w polach pierwszym i czwartym Orzeł, w drugim i trzecim 
Pogoń, na tarczy sercowej herb Wazów. Na karcie tytułowej powyższy 
napis z dodaniem (inną ręką): in Annum Domini 1591. 

Stan zachowania jest dobry. Metryka nr 136 liczy 360 kart, czyli 
720 stron. Według danych Inwentarza... brak karty 44, a karty 64 i 150 
są podwójne. Przy każdym wpisie widnieje numer nadany ręką pisarza 
prowadzącego księgę. Są to numery od 1 do 441, z tym że numer 335 
został opuszczony, a 23 i 123 powtórzone. Tak więc liczba wpisów 
wynosi 442. Na końcu wpisów znajduje się podpis: Paulus Koszutski, 
eorundem actorum notarius2. Koszutski był pisarzem aktowym i sekre�
tarzem królewskim w latach 1591–1596 (czyli przez cały czas sprawo�
wania urzędu podkanclerskiego przez Tarnowskiego), od 15 lipca 1597 
wojskim poznańskim, zmarł 28 stycznia 16093. Inskrypcje w księdze 
są dokonywane jedną ręką, należy więc przyjąć, że była to ręka Koszut�
skiego. Na końcu księgi znajduje się krótki indeks alfabetyczny. 

rejestracja w kancelarii podkanclerzego jana tarnowskiego
Księga MK 136 jest pierwszą z sześciu ksiąg wpisów kancelarii 

mniejszej Jana Tarnowskiego h. Rola (1549/50–1605)4. Był synem 
Piotra, pod koniec życia (zapewne dzięki protekcji syna) chorążego 
łęczyckiego5, i Anny Rokszyckiej. Według źródeł kościelnych miał 
studiować we Wiedniu i Rzymie, czego nie potwierdzają badania 

2 Zob. s. 203.
3 W. Krawczuk, Metrykanci Koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII 
wieku, Kraków 2002, s. 132.
4 Dane biograficzne Tarnowskiego według: L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów 
i kanoników krakowskich, t. IV, Kraków, 1853, s. 145–150; J. Korytkowski, Arcybiskupi 
gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 do 1821, t. III, Poznań 1889, 
s. 541–559; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. I, Kraków 1998, s. 51, 
564–565, t. II, Kraków 1999, s. 275. 
5 U II/2, nr 250 (nominacja 27 VII 1580). 
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Henryka Barycza i Danuty Żołądź–Strzelczyk6. Po ukończeniu nauki 
pracował na dworze biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskie�
go. Zyskawszy jego zaufanie i poparcie, dzięki jego protekcji otrzymał 
kanonię włocławską, a przede wszystkim został zatrudniony w kance�
larii królewskiej Stefana Batorego (prawdopodobnie w 1577 r.) jako 
jeden z jego sekretarzy. Szybko zdobył zaufanie i poparcie króla, dzię�
ki któremu zaczął gromadzić dochodowe beneficja (4 października 
1579 wystąpił jako prepozyt włocławski i kruszwicki, od 2 listopada 
1580 był kanonikiem krakowskim), a 18 stycznia 1581 — co było 
bardzo znaczącym wyróżnieniem i awansem do kręgu dygnitarzy — 
otrzymał urząd referendarza koronnego7. 24 grudnia 1586 został pre�
pozytem krakowskim. Po objęciu tronu przez Zygmunta III był jego 
gorliwym zwolennikiem i współpracownikiem, popieranym nie tylko 
przez Karnkowskiego, ale i przez Andrzeja Opalińskiego, marszał�
ka wielkiego koronnego, i Jerzego Radziwiłła, biskupa wileńskiego. 
Na początku 1588 r. był także prepozytem łęczyckim, a wkrótce prze�
stał być kruszwickim. 4–7 stycznia 1591 został mianowany przez kró�
la podkanclerzym koronnym, mimo że sekretarz wielki koronny Piotr 
Tylicki, protegowany i zaufany stronnik kanclerza Zamoyskiego, miał 
pierwszeństwo awansu. Desygnacja Tarnowskiego spowodowała pu�
bliczną scysję kanclerza z królem w sejmie. Zamoyski dobrze bowiem 
rozumiał, że królowi chodzi o znaczne osłabienie jego pozycji w kręgu 
władzy. Konflikt polityczny między nimi narastał od pewnego czasu, 
a nominacja Tarnowskiego spowodowała ostateczny rozbrat. 

W roku, którego dotyczy to wydawnictwo, Tarnowski był od 7 kwiet�
nia do 26 czerwca administratorem diecezji krakowskiej po śmierci bi�
skupa Piotra Myszkowskiego, co dodatkowo wzmocniło jego pozycję, 
ale i czasowo rozszerzyło obowiązki. Regalizm podkanclerzego, jego 
lojalność i dyspozycyjność wobec króla zaowocowały w przyszłości 

6 H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 
1938; D. Żołądź–Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony 
i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII 
wieku, Poznań 1996. 
7 U X, nr 857.
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bardzo znacznymi awansami w hierarchii kościelnej: najpierw na bi�
skupstwo poznańskie (1597), potem na włocławskie (1600), w końcu 
na arcybiskupstwo gnieźnieńskie (1603, objął w 1604). 

W 1591 r. ciężar prac kancelaryjnych spoczywał niemal wyłącznie 
na kancelarii mniejszej, ponieważ kancelaria większa Jana Zamoyskie�
go, z powodu demonstracyjnej i długotrwałej nieobecności kanclerza 
na dworze, wydała w ciągu tego roku zaledwie dwanaście dokumen�
tów, z czego dziewięć podczas sejmu w styczniu, jeden w styczniu 
po formalnym zamknięciu obrad sejmu i dwa w maju8. Z tego powodu 
w księdze nr 136 występują wpisy wszelakiego rodzaju i typu. Są w niej 
nawet wpisy protestów zwolenników Zamoyskiego przeciw uchwałom 
sejmików w Środzie i Kole, a także protestów samego Zamoyskiego, dla 
którego umieszczenie ich w księdze prowadzonej przez jego politycz�
nego antagonistę miało widać znaczenie. Mająca rozmaite przyczyny 
walka polityczna w Rzeczypospolitej lat 1591–1592 nie odcisnęła wi�
docznego piętna na inskrypcjach w Metryce nr 136. 

Księga ta zawiera wpisy tylko z jednego, całego roku (od początku 
stycznia do końca grudnia). Wcześniej zasada ta wystąpiła tylko dwa 
razy — tak prowadzona była pierwsza i druga księga kancelarii mniej�
szej Wojciecha Baranowskiego (lata 1585 i 1586, księgi wpisów 131 
i 1329). Tarnowski zastosował ją konsekwentnie w księgach obejmują�
cych lata 1592, 1593, 1595 i 1596 (w 1594 przebywał wraz z Zygmuntem 
III w Szwecji). Następna księga, ostatnia podkanclerzego Tarnowskiego, 
obejmuje nie tylko inskrypcje z 1597 r., ale i z 1598 r. do 11 kwietnia10. 
Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że w 1597 r. otrzymał on nomina�
cję królewską na biskupstwo poznańskie i wiedział, że wkrótce, po uzy�
skaniu bulli prekonizacyjnej i objęciu biskupstwa, ze względu na prawo 
o niełączeniu (incompatibilitas) niektórych godności i urzędów będzie 
musiał złożyć pieczęć. Wobec tego uznał, że zakładanie nowej, osobnej 
księgi na rok 1598 jest zbędne. Później wspomnianą regułę zastosowa�

8 Sumariusz II, s. 128–133, nr 269–276, 278–281.
9 Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 
1447–1795, opr. I. Sułkowska–Kurasiowa i M. Woźniakowa, Warszawa 1975, s. 62. 
10 Tamże, s. 64–65.
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li sporadycznie i niekonsekwentnie tylko Piotr Tylicki i Wacław Lesz�
czyński11. Okazuje się zatem, że Tarnowski był pierwszym i jedynym 
pieczętarzem, który normę: „jeden cały rok kalendarzowy od stycznia 
do grudnia to jedna księga” przyjął jako stałą. 

Spośród 442 dokumentów wpisanych w Metryce 136, czyli pierw�
szej księdze wpisów kancelarii mniejszej Tarnowskiego, 116 (26%) 
to inskrypcje dokumentów prywatnych (zapisy dłużne, skwitowania 
zapłaty, zobowiązań, cesje długów, pełnomocnictwa, zabezpieczenia 
posagu, ustanowienia opiekunów prawnych, zapisy na rzecz instytucji 
kościelnych itd.), które zainteresowani przedstawiali z prośbą o wpisa�
nie do Metryki (w księdze nr 134 odsetek ów wynosił ok. 37%). Daleko 
więc do sytuacji z drugiej połowy XVII w., kiedy to inskrypcje i zezna�
nia prywatne przeważały nad dokumentami królewskimi. 

Jeśli chodzi o dynamikę wpisów, najwięcej, bo aż 100, pochodzi 
ze stycznia, a więc z okresu obrad sejmu (do 15 stycznia) i po ich for�
malnym zamknięciu, kiedy przybyli na sejm załatwiali wpisy do Me�
tryki tego, na zarejestrowaniu czego zależało im na tyle, że gotowi 
byli ponieść koszty inskrypcji. Jest więc to zrozumiałe ich nasilenie. 
W późniejszych okresach zwracają uwagę nieliczne wpisy w lutym 
(siedemnaście) i wrześniu (dziewięć). W lutym powodem był wyjazd 
króla na okres od 30 stycznia do 14 lutego na łowy do Białowieży12, 
we wrześniu szczytowe nasilenie zarazy, która wcześniej spowodowa�
ła ucieczkę króla i dworu z Krakowa. Zaraza w Małopolsce w 1591 r. 
na długo bardzo ograniczyła ruch ludzi przybywających na dwór kró�
lewski, a tym samym liczbę interesantów w kancelarii królewskiej. 
Dlatego można przyjąć, że miała znaczący wpływ na ogólną liczbę 
wpisów w tym roku, mniejszą niż w latach sąsiednich. 

W MK 136 wpisano 24 dokumenty sporządzone w języku polskim 
(5, 5% inskrypcji), a do tego trzeba dodać dokument komisji inflanckiej 
z 1590 r. inserowany z siedmioma innymi, przedstawionymi przez sta�
rostę ryskiego Tomasza ab Embdena. Wśród nich jest dokument Gotar�
da Kettlera napisany w języku niemieckim — jedyny taki w MK 136.

11 Tamże, s. 67, 75–76.
12 Zob. przypis do nr 101.
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W tejże Metryce została oblatowana lub inserowana pewna liczba 
dokumentów wystawionych wcześniej przez Zygmunta III lub jego 
prawnych poprzedników (sięgając daleko wstecz), najczęściej przez 
Zygmunta Augusta, a także przez urzędników i senatorów, książąt 
mazowieckich, po jednym przez dwóch mieszczan krakowskich oraz 
burmistrza i rajców krakowskich. Najstarszy dokument pochodzi 
z 1369 r.

Zasady sporządzania regestów zostały sformułowane we wstępie 
do tomu drugiego serii13. W tym tomie, wsparty głosami koleżanek 
i kolegów podczas dyskusji w Instytucie Historii PAN nad moim re�
feratem na temat sumaryzacji MK 136, zdecydowałem się na rozsze�
rzenie polegające na zamieszczaniu list świadków. W dotychczas wy�
danych tomach serii były one jedynie sygnalizowane adnotacją: „lista 
świadków”. Wziąłem pod uwagę, że ich przydatność badawcza jest 
ogromna, liczba dokumentów w Metryce je zawierających niewielka 
(a zatem zwiększenie objętości publikacji nieznaczne), a wartość me�
rytoryczna edycji dokumentów czy ich regestów rozszerzonych o listy 
świadków wyższa niż w przypadku publikacji źródłowych takich list 
niezawierających. W tej sytuacji uznałem, że odejście od dotychcza�
sowej praktyki jedynie sygnalizowania list świadków na rzecz publi�
kowania pełnej listy jest uzasadnione.

Terminy cubicularius, aulicus et dapifer oraz stipator oddałem 
po polsku odpowiednio jako komornik, trukczaszy i harcerz, ponie�
waż takie właśnie nazwy występują w tych wykazach i spisach dworu 
Zygmunta III, które — w odróżnieniu od podobnych źródeł wcześniej�
szych — były spisywane po polsku14.

Za krytyczne uwagi jestem winien wdzięczność Prof. drowi hab. 
Waldemarowi Chorążyczewskiemu, a zwłaszcza Drowi Michałowi Ku�
leckiemu, który dokonał szczegółowego sprawdzenia Sumariusza...

13 Sumariusz II, s. 12–14.
14 Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2004, 
s. 33–36. 
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wykaz skrótów

literatura, źródła, instytucje

AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych
AJZR —  Archiv Jugo–Zapadnoj Rossi izdawaje-

myj Wriemiennoju Komisiju dla razbora 
driewnich aktow, wysoczajsze uczrież-
dziennoju pri Kijewskim Wojennom, Po-
dolskom i Wołynskom Gubernatorstwie, 
cz. VIII, t. I, Kijew 1893

ASK — Archiwum Skarbu Koronnego
Chłapowski, Realizacja —  K. Chłapowski, Realizacja reform egzeku-

cji dóbr 1563–1665, Warszawa 1984
Dworzaczek, Tarnowscy —  W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. 

Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, 
Warszawa 1983

LR —  Lustracja województw ruskiego, podol-
skiego i bełskiego 1564–1565, t. I–II, wyd. 
K. Chłapowski i H. Żytkowicz, Warszawa 
1992, 2001 

Materiały do dziejów —  Materiały do dziejów piśmiennictwa pol-
skiego i biografii pisarzów polskich, t. I–II, 
wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900–
1904

MK — Metryka Koronna
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12 Wykaz skrótów

MRPS —  Matricularum Regni Poloniae Summaria, 
t. III, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 
1908, t. V, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, 
I. Sułkowska, Warszawa 1961, t. VI, wyd. 
M. Woźniakowa, Warszawa 1999

PSB —  Polski słownik biograficzny, t. I–XLIV, 
Kraków 1935–2007

Regesty Metryki —  Regesty z Metryki Koronnej do dziejów po-
wiatów opoczyńskiego, radomskiego, stężyc-
kiego z lat 1574–1795, cz. I: lata 1574–1659, 
opr. M. Jaglarz, W. Krawczuk, D. Kupisz, 
Z. Pietrzyk, W. Urban, E. Wierzba, Radom 
2001

Słow. pol. XVI w. —  Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–XXXI, 
red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1966–
2003

Sumariusz II —  Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. 
Księga wpisów kanclerza Jana Zamoyskiego 
MK 133 z Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie lata 1587–1595, opr. A. Kot, 
W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Sokół, G. Spyr�
ka, Kraków 2001

Sumariusz III —  Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. 
Księga wpisów podkanclerzego Wojcie-
cha Baranowskiego MK 134 z Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie 
1587–V 1588, opr. W. Krawczuk, M. Ku�
lecki, A. Markiewicz, K. J. Stachelski, So�
kół, Kraków 2004

Sumariusz IV (w druku) —  Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. 
Księga wpisów podkanclerzego koronnego 
Wojciecha Baranowskiego MK 135 z Ar-
chiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie 1588–1590, opr. W. Krawczuk 
(w druku)
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13Wykaz skrótów

Szymański —  J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego 
z XVI wieku, Warszawa 2001

Trelińska —  Album armorum nobilium Regni Poloniae 
XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indyge-
natów, XV–XVIII w., wyd. B. Trelińska, 
Lublin 2001

U I–XI —  Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII– 
XVIII wieku. Spisy, t. I–XI, red. A. Gą�
siorowski, Warszawa–Kórnik 1985

VC II —  Volumina Constitutionum, t. II, vol. 
1: 1550–1585, przyg. S. Grodziski, 
I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 
2005; vol. 2: 1587–1609, przyg. S. Gro�
dziski, Warszawa 2008

Wajs —  Materiały genealogiczne, nobilitacje, in-
dygenaty w zbiorach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie, opr. A. Wajs, 
Warszawa 1995

Wdowiszewski —  Regesty nobilitacji w Polsce (1404–1794), 
opr. Z. Wdowiszewski, Materiały do biogra-
fii, genealogii i heraldyki polskiej, t. IX, Bue�Bue�
nos Aires–Sztokholm 1987

inne skróty

jęz. łac. — dokument w języku łacińskim
jęz. niem. — dokument w języku niemieckim
jęz. pol. — dokument w języku polskim
c. — córka
k. — karta
por. — porównaj
s. — siostra, syn
v. — verso
wyd. — wydawca
zob. — zobacz

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 



regeSty

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 
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1
k. 1 Warszawa, na sejmie 7 stycznia 1591
Przysięga podkanclerzego koronnego Jana Tarnowskiego1.
jęz. łac. 

1 Tekst zgodny z rotą podaną przez J. Januszowskiego (Statuta, prawa i konstytucje 
Korony, Kraków 1600, s. 286). Poprzednie wpisy tekstów przysiąg pieczętarzy: pod�
kanclerzego Jana Przerębskiego z II 1552 (MK 82, k. 1), podkanclerzego Jana Zamoy�
skiego z V 1576 (MK 114, k. 1) i podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z II 1585 
(MK 131, k. 1). 

2
k. 1v.–3v. Warszawa, na sejmie 4 stycznia 1591
Król1 nobilituje Łukasza Juchnowskiego z powiatu płockiego, syna Ma�
cieja i Anny Chróślińskiej2. Juchnowski odznaczył się pod Połockiem, 
Sokołem i Wieliżem, następnie w rocie Stanisława Łaszcza Strzemilec�
kiego, po części Jerzego Farensbacha i Jerzego Strusia, a także Andrze�
ja Orzechowskiego, starosty lajskiego, pod Opoczką, następnie Jana 
Radeckiego pod Pskowem, w nowszych czasach podczas najazdów 
tatarskich. Został przyjęty do herbu Nowina, czyli Złotogoleńczyk, 
przez Wojciecha Jezierskiego. Świadkowie: Stanisław Karnkowski, 
arcybiskup gnieźnieński, legatus natus i prymas Królestwa; Jan Dy�
mitr Solikowski, arcybiskup lwowski; Hieronim Rozdrażewski, hrabia 
na Rozdrażewie i Bombsdorfie3, biskup włocławski i pomorski; Wojciech 
Baranowski, biskup przemyski i nominat płocki, podkanclerzy koronny; 
Wawrzyniec Goślicki, biskup chełmski i nominat przemyski; Piotr Kost�
ka, biskup chełmiński; Stanisław Gomoliński, biskup kamieniecki; Józef 
Wereszczyński, biskup nominat kijowski; Seweryn Boner z Balic, kaszte�
lan krakowski, starosta rabszytński i jurborski; Mikołaj Firlej z Dąbrowi�
cy, wojewoda krakowski, starosta nowomiejski korczyński i kazimierski; 
Stanisław Górka, wojewoda poznański, starosta kolski; Stanisław hrabia 
Tęczyński, kasztelan wojnicki, podkomorzy koronny, starosta lubelski 
i parczowski4; Krzysztof Radziwiłł, książę na Dubinkach i Birżach, woje�
woda wileński, hetman wielki litewski, starosta solecki, urzędowski, ko�
kenhauski; Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda sandomier�
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ski, starosta sanocki, samborski i sokalski; Piotr Potulicki, wojewoda 
kaliski, starosta wyszogrodzki i ujski; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, książę 
na Ołyce i Nieświeżu, wojewoda trocki, starosta szawelski; Olbracht Ła�
ski, wojewoda sieradzki, starosta marienburski w Inflantach; Stanisław 
Miński, wojewoda łęczycki; Mikołaj Herburt z Fulsztyna, wojewoda 
ruski; Jan Sienieński, wojewoda podolski, starosta horodelski i czorsz�
tyński; Janusz Zbaraski ze Zbaraża, wojewoda bracławski, starosta piń�
ski i krzemieniecki; Jerzy Zieliński, wojewoda płocki, starosta mławski; 
Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, starosta krakowski i lancko�
roński; Mikołaj Działyński, wojewoda chełmiński, starosta bratiański; 
Stanisław Gostomski z Leżenic, wojewoda rawski, starosta radomski; Jan 
Bużyński, kasztelan sieradzki; Paweł Szczawiński, kasztelan łęczycki; Sta�
nisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny koronny, Wojciech 
Wilkanowski, kasztelan płocki; Marcin z Obór Leśniowolski, kasztelan 
podlaski, starosta zatorski i łosicki; Jan Myszkowski z Mirowa, kasztelan 
żarnowski; Andrzej Męciński, kasztelan wieluński; Jan Szubski, kaszte�
lan brzeziński; Stanisław Krasiński, kasztelan sierpecki; Franciszek Kra�
siński, kasztelan ciechanowski; Andrzej Opaliński z Bnina, marszałek 
wielki koronny, starosta generalny wielkopolski, śremski i leżajski; Woj�
ciech Ręczajski, kasztelan warszawski; Albert Radziwiłł, książę na Ołyce 
i Nieświeżu, marszałek wielki litewski, starosta kowieński; Jan Zamoy�
ski, kanclerz i hetman wielki koronny, starosta bełski, malborski i kny�
szyński; Lew Sapieha, kanclerz litewski, starosta międzyrzecki i upicki; 
Jan Tarnowski, prepozyt krakowski, łęczycki i kruszwicki; Jan Tomasz 
Drohojowski, starosta przemyski, referendarz koronny; Jan Piotrowski, 
dziekan poznański, kustosz sandomierski, scholastyk łęczycki, sekretarz 
królewski; Szymon Rudnicki, kustosz gnieźnieński, archidiakon unie�
jowski; Jan Gałczyński, kanonik krakowski, kantor gnieźnieński i inni 
liczni dygnitarze, urzędnicy, sekretarze i dworzanie królewscy, a także 
posłowie ziemscy.
jęz. łac. 

1 Tytulatura wyodrębniona pod nagłówkiem nadania brzmi: Sigismundus Tertius Dei 
gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Masoviae, Samogitiae, Livonia�
eque, nec non Regni Sueciae proximus haeres et futurus Rex. 
2 Wdowiszewski, s. 43; Wajs, s. 59; Trelińska, s. 233, nr 532; Szymański, s. 192. 
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Regest nr 3–5 19

3 Pomyłka pisarza. Chodzi o Pomsdorff koło Nysy, z którego pisali się Rozdrażewscy.
4 Pomyłka pisarza. Chodzi o Jana Tęczyńskiego. 

3
k. 3v.–6 Warszawa, na sejmie 5 stycznia
Król, na prośbę rady miasta Kazimierza, rozszerza na to miasto1 posta�
nowienia przywileju króla Stefana dla miasta Kraków, wystawionego 
w Krakowie 14 września (feria quarta ipso die Exaltationis S. Crucis) 
15832, dotyczącego zakresu jurysdykcji władz miasta, w którym powo�
łany został przywilej króla Władysława3. 
jęz. łac. 

1 W Inwentarzu archiwum miasta Kazimierz pod Krakowem 1355–1802 (wyd. M. Fried�
berg, Warszawa 1966) brak tego przywileju. 
2 Wydany w: Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa, t. 1 (1507–1586), wyd. F. Pie�
kosiński, Kraków 1885, nr 284.
3 Prawdopodobnie chodzi o przywilej Władysława Jagiełły z 7 IX 1418 (Kodeks Dyplo-
matyczny miasta Krakowa 1257–1506, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1882, nr 303). 

4
k. 6–6v. Warszawa, na sejmie 5 stycznia
Król nadaje ius communicativum na dobrach Ikskul i Kircholm Teodo�
rze Leńkowej, żonie urodzonego Macieja Leńka, starosty nowogrodz�
kiego w Inflantach, który ma na tych dobrach dożywocie1. 
jęz. łac. 

1 Teodora z Sapiehów. Jej mąż otrzymał dożywocie na dobrach Kircholm i Ikskul w In�
flantach 15 III 1589 (U IX, nr 1991).

5
k. 6v.–7 Warszawa, na sejmie 5 stycznia
Król przywraca kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
na zamku w Malborku dwie włóki we wsi Simonsdorff, które po śmier�
ci Anny, wdowy po Bartłomieju Ceselu (Cessel), powróciły do dyspo�
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zycji królewskiej1. Ma je użytkować kaznodzieja malborski Jan Lubow�
ski, prepozyt kościoła św. Ducha na przedmieściu malborskim i pleban 
gnojewski2, oraz jego następcy. Wprowadzenie Lubowskiego w użytko�
wanie tych łanów król powierza Stanisławowi Kostce ze Stangenbergu, 
ekonomowi malborskiemu.
jęz. łac. 

1 Według Lustracji województw malborskiego i chełmińskiego 1565 (wyd. S. Hoszowski, 
Gdańsk 1961, s. 13) we wsi Simonsdorff w starostwie malborskim „kościelnych włok sta�
radawna 2 do kapliczki, które odjęte są wsi tej do kościoła malborskiego na kaznodzieję”. 
2 Gnojewo — wieś parafialna w starostwie (ekonomii) malborskim, granicząca z Si�
monsdorffem. 

6
k. 7v.–8v. Warszawa, na sejmie 7 stycznia
Król, na prośbę Jerzego Strusia z Komorowa, starosty bracławskiego 
i winnickiego, oraz jego bratanka Mikołaja, syna zmarłego Jakuba 
Strusia z Komorowa, starosty chmielnickiego, na miejsce spalonych 
aktów darowizn wsi: Chorostków, Howiłów, Przemiłów, Ostrów z rze�
ką Brusieniec w powiecie trembowelskim, wsi Darachów, Rostfiany, 
Nastaszów, Ruda z lasem Raszków i rzeczką Kniazia Krynica w po�
wiecie kamienieckim1, nadaje nowy przywilej darowizny ze względu 
na ich oraz ich przodków zasługi w walkach z Turkami i Tatarami. 
jęz. łac. 

1 Na Rudzie i lesie Raszków był zapis z 1422 r. uznany za tzw. starą sumę — LR, t. I, 
s. 217; 28 III 1590 król potwierdził, że Jerzy Struś w imieniu swoim i swego bratanka 
Mikołaja oświadczył, iż podczas najazdu Tatarów zginął Jakub Struś, a przywileje i do�
kumenty królewskie, zawierające darowizny tych wsi, zostały spalone (Sumariusz IV, 
nr 830 — w druku). 

7
k. 8v.–9v. Warszawa, na sejmie 7 stycznia
Król, za wstawiennictwem Jerzego Strusia, starosty bracławskiego 
i winnickiego, przywraca szlachectwo Janowi Królikowskiemu, za�
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służonemu w walkach z Tatarami, oraz jego bratu Wojciechowi. Ma 
on używać herbu Poraj (Alba Rosa) z dodaniem w klejnocie trzech 
wrębów1. 
jęz. łac.

1 Wdowiszewski, s. 43; Wajs, s. 68–69; Trelińska, nr 536, s. 235; Szymański, s. 225.

8
k. 9v.–10 Warszawa, na sejmie 7 stycznia
Król zachowuje Szymona Serbina ze starostwa nitawskiego w doży�
wotnim posiadaniu mojzy (folwarku)1, zwanej Strombokowa, liczącej 
trzy haki ziemi. Mojzę tę cedował Serbinowi 20 lutego 1583 Teodor 
Puciata, rotmistrz, starosta mitawski. 
jęz. łac.

1 Mojza (mojża) — tak w Inflantach określano folwark (S. Linde, Słownik języka polskie-
go, t. III, Warszawa 1951, s. 152).

9
k. 10–10v. Warszawa, na sejmie 7 stycznia
Król zachowuje Jerzego Zawadzkiego ze starostwa nitawskiego, zasłu�
żonego w wojnach z Moskwą, w dożywotnim użytkowaniu trzech spa�
lonych działów ziemi: jednego zwanego Czinzur liczącego dwa haki1 
(uncos) spustoszonej ziemi i drugiego zwanego Pamp liczącego jeden 
hak ziemi zasiedlonej. 
Te działy ziemi cedował Zawadzkiemu 9 września 1586 Prokop Pienią�
żek, starosta wendeński, rumborski i nitawski. W razie wojny Zawadz�
ki jest zobowiązany służyć konno w zamku nitawskim.
jęz. łac. 

1 Hak — tak w Inflantach nazywano włókę (Słow. pol. XVI w., t. VIII, s. 283).
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10
k. 10v.–11 Warszawa, na sejmie 7 stycznia
Król, wobec listów polecających od niektórych urzędników i starostów 
w Inflantach, zachowuje Wojciecha Potworowskiego w dożywotnim 
użytkowaniu jednej spustoszonej mojzy (folwarku), zwanej Christo-
pher Dunk Stenoscheng, w powiecie swanenburskim. Mojzę tę, przypa�
dłą królowi jako kaduk1, Potworowski otrzymał w użytkowanie od Sta�
nisława Pękosławskiego, komisarza generalnego w Inflantach, za zgodą 
króla Stefana. Mojza jest zasiedlona przez pięć rodzin chłopskich użyt�
kujących ćwiartki i półćwiartki haka ziemi.
jęz. łac.

1 Kaduk — posiadłość, której właściciel zmarł, nie pozostawiając prawnych spadkobier�
ców, i która — wobec tego — przypadała królowi. 

11
k. 11–12 Warszawa, na sejmie 8 stycznia
Król, na wniosek rewizorów wysłanych do rewizji dróg publicznych 
oraz Krzysztofa Ponieckiego, wojskiego poznańskiego, który ze wzglę�
du na chorobę nie mógł przybyć, ustanawia cło mostowe na mostach 
i groblach w mieście królewskim Babimost na gruncie miejskim pod 
lasem. Cło mają pobierać burmistrz i rajcy miejscy od kupców, sprze�
dawców i woźniców w wysokości trzech denarów od konia i wołu oraz 
jednego denara od mniejszego bydlęcia1. 
jęz. łac.

1 W Lustracji dóbr królewskich województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. I, 
województwa: poznańskie i kaliskie (wyd. Z. Guldon, Wrocław 1967, s. 73) dokument 
ten jest wymieniony z datą 2 stycznia 1591. 

12
k. 12–13v. Warszawa, na sejmie 8 stycznia
Król, na prośbę Mikołaja Firleja, wojewody krakowskiego, starosty no�
womiejskiego korczyńskiego, darowuje Mikołajowi Skarbkowi z po�
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wiatu radomskiego, synowi zmarłego Jakuba, wszelkie dobra ruchome 
i nieruchome, znajdujące się gdziekolwiek w Królestwie, które jako 
kaduk przypadły królowi po bezpotomnej śmierci Katarzyny Bracie�
jowskiej Skarbkowej, żony Mikołaja. 
jęz. łac.

13
k. 13–13v. Warszawa, na sejmie 8 stycznia
Król pozwala Franciszkowi Petroszowskiemu cedować wójtostwo we 
wsi Berche1 w starostwie samborskim i sumę na nim zapisaną na rzecz 
Pawła Kazanowskiego2. Po śmierci Kazanowskiego suma owa zosta�
nie wypłacona jego spadkobiercom, a wójtostwo wróci do dyspozycji 
króla. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o wieś Brzegi. 
2 W nagłówku dokumentu widnieje Piotr Kazanowski. 

14
k. 13v.–14 Warszawa, na sejmie 10 stycznia
Król zachowuje Jacka, Iwana, Wasyla, Iwaszkę i Mikołaja w dożywot�
nim posiadaniu wsi Hołodkowce w okolicy Baru (in tractu Barensi) 
z zachowaniem ciężarów należnych zamkowi w Barze. 
jęz. łac. 

15
k. 14–14v. Warszawa, na sejmie 10 stycznia
Król, z nadania jego poprzednika Stefana, na prośbę Iwana Miedziań�
czyka, sołtysa we wsi Linina w ekonomii samborskiej, któremu obiecał 
niegdyś zgodę na cesję połowy sołectwa na rzecz jego syna Hrycza, 
pozwala, by Dymitr Turczański cedował połowę sołectwa Hryczowi, 
a drugą połowę Mikołaj i Hrycz Kachnicowie cedowali Iwanowi i Dur�
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kowi, swym synom. Otrzymują oni dożywocie na ziemi, plonach i do�
chodach wymienionych w dokumencie króla Stefana.
jęz. łac. 

16
k. 15–15v. [Warszawa, na sejmie 10 stycznia]
Król, ze względu na zasługi Hieronima Gostomskiego z Leżenic, kasz�
telana nakielskiego, zezwala, by jego syn Jan przejął dobra królewskie 
Strzelce i Gąbin, obciążone zapisem w ramach pożyczki 500 000 zło�
tych1, z rąk spadkobierców zmarłych Adama i Zygmunta Drzewic�
kich2 wraz z nadaniem ich Janowi Gostomskiemu w dożywocie, chyba 
że król, jego spadkobiercy lub skarb królewski wykupią je.
jęz. łac.

1 W 1565 r. król Zygmunt August, w ramach zgody sejmu na zaciągnięcie pożyczki 
w wysokości 500 000 złotych pod zastaw dóbr królewskich, pożyczył od Adama Drze�
wickiego kwotę 26 850 złotych pod zastaw dóbr Gąbiń i Strzelce w województwie raw�
skim (Chłapowski, Realizacja, s. 90–91).
2 7 IX 1586 Hieronim Gostomski otrzymał konsens na przejęcie tych dóbr z rąk Adama 
i Zygmunta Drzewickich (MK 132, k. 195v.–196) ale, jak się okazuje, konsens ten nie 
został wykorzystany; ponowny konsens z 9 VI 1588 (Sumariusz IV, nr 40 — w druku). 

17
k. 15v.–16v. Warszawa, na sejmie 10 stycznia
Ponieważ kaplica pod wezwaniem św. Trójcy, stojąca obok klasztoru do�
minikanów, poza murami Płocka, w pobliżu drogi publicznej niedaleko 
brzegu Wisły, uległa zniszczeniu na skutek wylewu Wisły1 i ze starości, król 
darowuje dominikanom płockim kawałek gruntu w ogrodzie zamkowym 
i zezwala wybudować na nim kaplicę. Przeznacza na to gruntu trzydzieści 
łokci wzdłuż ponad skarpą obok miasta, idąc od Wisły, i wszerz trzydzie�
ści łokci obok drogi publicznej, która prowadzi od przeprawy na Wiśle, 
by rozciągłość jego kończyła się na ogrodzeniu tego ogrodu, tak jednak, 
by droga była otwarta dla ludzi. Kaplicę ma otaczać cmentarz. Miejsce, 
na którym stała dawna kaplica, ma być przyłączone do ogrodu zamko�
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wego. Król podaje to do wiadomości Stanisława Kryskiego z Drobnina, 
wojewody mazowieckiego, starosty płockiego i dobrzyńskiego, któremu 
zleca, by grunt ów wymierzył według podanych wymiarów i przekazał 
klasztorowi dominikanów. Zakonnicy tego klasztoru są w związku z tym 
zobowiązani do modlitwy za króla i szczęście Królestwa Polskiego. 
jęz. łac.

1 Według A. J. Nowowiejskiego (Płock, monografia historyczna, Płock 1931, s. 572–573), 
w 1570 r. wskutek osunięcia się skarpy klasztor św. Trójcy został zlikwidowany, a zakon�
nicy przenieśli się do klasztoru św. Dominika na przedmieściu. 

18
k. 16v.–19 Warszawa, na sejmie 10 stycznia
Król nobilituje Jana Śrem Koklera Barskiego, doktora teologii i prawa, 
kustosza warszawskiego, kanonika krakowskiego, kaznodzieję i spowied�
nika księżnej Anny, królowej Polskiej, jego ciotki1. Urodzony w mieście 
królewskim Śrem (Srzem), od dzieciństwa uczył się w Krakowie, stu�
diował na Akademii Krakowskiej, został kaznodzieją i spowiednikiem 
katedralnym. Następnie służył królowej Annie, ciotce królewskiej, jako 
kaznodzieja i spowiednik. Został też kustoszem warszawskim, a wkrót�
ce kanonikiem krakowskim, która to godność powinna być nadawana 
osobom stanu szlacheckiego, i wobec tego zostaje nobilitowany, a razem 
z nim jego bracia rodzeni Maciej i Andrzej Koklerowie Barscy, z których 
Maciej jest doktorem filozofii i medycyny, przebywającym w księstwie 
Etrurii2, zaś Andrzej doktorem obojga praw, sekretarzem i pełnomocni�
kiem królowej Anny, przebywającym w Królestwie Neapolu. Zostali oni 
przyjęci do herbu Rola przez Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskie�
go, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Wdowiszewski, s. 43–44; Wajs, s. 17; edycja tej nobilitacji z oryginału przechowywa�
nego w AP w Poznaniu: Nobilitacja Jana, Macieja, Andrzeja Kokler (Kochler)–Barskich 
wystawiona w Warszawie 10 stycznia 1591 roku, w: Nobilitacje i Indygenaty w Rzeczy-
pospolitej 1434–1794, z. 20, opr. J. Michta, Kielce 1995 (tamże lista świadków i rysunek 
herbu); skrócona edycja tego wpisu do MK: Materiały do dziejów, t. II, nr 62.
2 Chodzi o Wielkie Księstwo Toskanii. 
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19
k. 19v.–20 Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król zachowuje Stanisława, Abrahama i Iwana Kozirowskich w doży�
wotnim użytkowaniu ich części wsi Kozirowce w starostwie barskim. 
Z racji tego dożywocia upada jedna czwarta kwoty zapisanej na tej wsi1.
jęz. łac.

1 LR, t. I, s. 199: Na wsi Kozirowce zapisana była kwota 50 grzywien z tytułu zwrotu 
kosztów lokowania wsi w 1546 r.

20
k. 20–20v. Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król pozwala Wawrzyńcowi i Mikołajowi Kozirowskim na cesję ich 
części wsi Kozirowce na rzecz ich synów Jakowa i Michała. Z racji 
dożywocia Jakowa i Michała upadnie jedna czwarta kwoty zapisanej 
na tej wsi1.
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 19.

21
k. 21–21v. Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król rozciąga dożywocie na wsi (pagus) Jezkul Waka w powiecie kre�
mońskim, które jego poprzednik król Stefan nadał Gotardowi Rebin�
derowi za jego zasługi wojskowe na jego żonę Barbarę Weibs. Z racji 
dożywocia małżonkowie są zobowiązani do powinności wojskowych. 
jęz. łac.

22
k. 21v.–22 Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król, na prośbę Gotarda Rebindera, potwierdza dekret Jerzego Ra�
dziwiłła, kardynała, biskupa wileńskiego i namiestnika Inflant1, któ�
rym to dekretem Jerzy Weibs, teść Rebindera, tytułem zastawu otrzy�
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mał od Henryka Wrangla, swego teścia, cztery haki inflanckie gruntu 
Schwarteken leżącego koło Eichsanger. Rebinder i jego dziedzice będą 
użytkowali ten grunt, dopóki kwota zapisu nie zostanie im wypłacona.
jęz. łac. 

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

23
k. 22–23    Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król stwierdza, że Marcin Dobrzyszewski, burgrabia krakowski, scedo-
wał tenutę obejmującą miasto Lipnica, wsie Górna Wieś, Dolna Wieś, 
Raibrod w ziemi krakowskiej i wójtostwo w mieście Lipnica wraz z za-
pisem ciążącym na tej tenucie1 na rzecz Sebastiana Lubomirskiego, 
kasztelana małogoskiego, starosty sądeckiego i dobczyckiego, żupnika 
i burgrabiego krakowskiego. Lubomirski otrzymuje dożywocie, z tytu-
łu którego upada jedna czwarta zapisu2.
jęz. łac.

1 Leżała w województwie krakowskim, powiecie sądeckim. 
2 Tenuta była obciążona zapisem z tytułu tzw. starych sum (Chłapowski, Realizacja, 
s. 66).

24
k. 23v.–25v. Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król nobilituje Mateusza Posta (Posth), urodzonego z rodziców stanu ple-
bejskiego, pracującego na dworze jego poprzednika, króla Stefana, i w kan-
celarii królewskiej na służbie Wojciecha Baranowskiego, biskupa przemy-
skiego, podkanclerzego koronnego, który podczas bezkrólewia woził listy 
i polecenia w służbie Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego i hetmana 
wielkiego koronnego. Post ma pieczętować się herbem Nałęcz1.
jęz. łac. 

1 Wdowiszewski, s. 44 (z błędem); Wajs, s. 96; Post był w latach 1592–1597 pisarzem 
kancelarii mniejszej, później sekretarzem królewskim i plebanem chęcińskim, w końcu 
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kanonikiem sandomierskim (W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III 
Wazy, „Studia Historyczne” 36/1993, z. 2, s. 161).

25
k. 25v.–26 Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król udziela dożywocia braciom rodzonym Miłoszowi, Fiedorowi, 
Iwanowi, Iwaszce i Rchimacowi Seretkom, czyli Sernios, na wsi Kuma�
nówka w starostwie barskim. Wieś tę przekazał im w dożywocie Stani�
sław Golski, starosta barski1.
jęz. łac.

1 Akt opublikowany w: AJZR, cz. VIII, t. I, Kijów 1893, nr CLVIII, s. 315–316. 

26
k. 26–27 Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król zezwala Aleksandrowi Streptowskiemu na cesję wsi królewskiej 
Tamszynka, zwanej pustynią, położonej w okolicy (in tractu) Baru1 
nad rzeką Tamszynka, na rzecz Jana Kopickiego i Iwana Malinki, któ�
rzy z tytułu dożywocia zobowiązani są do wnoszenia kwarty. 
jęz. łac.

1 Dożywocie dla Streptowskiego z 13 IX 1588 (Sumariusz IV, nr 251 — w druku).

27
k. 27–27v. Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król zachowuje Hektora Polemanna i jego żonę Annę Schopman w po�
siadaniu czterech rodzin chłopskich w powiecie zygwulskim (Segwol-
den) i karczmy w Antoninie, którą jego poprzednik Wessel otrzymał 
jako dziedziczną od zmarłego Hermana von Bruggeneia, mistrza1. 
jęz. łac. 

1 Herman von Bruggenei był w okresie 1535–5 II 1549 mistrzem zakonu krzyżackiego 
w Inflantach (B. Włodarski, Chronologia Polska, Warszawa 2007, s. 444). 
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28
k. 27v.–28 Warszawa, 11 stycznia
Król potwierdza zeznanie Bartłomieja Grotha, chorążego mielnickie�
go, chorego w Warszawie, złożone przed Stanisławem Dąbskim, kano�
nikiem łuckim, sekretarzem królewskim. Groth oświadcza, że zapisuje 
swej żonie, Annie Raczkównie, wszelkie swoje dobra ruchome. Relacja 
Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyc�
kiego i podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.

29
k. 28–29 Warszawa, na sejmie 11 stycznia
Król potwierdza zeznanie Bartłomieja Grotha, chorążego drohickiego 
i mielnickiego, chorego w Warszawie, złożone przed Stanisławem Dąb�
skim, kanonikiem łuckim, sekretarzem królewskim. Groth i jego żona, 
Anna Raczkówna, udzielają sobie wzajemnie dożywocia na dobrach 
dziedzicznych i zastawionych, ruchomych i nieruchomych położonych 
gdziekolwiek w Królestwie oraz na kwotach, które są ich wierzytelno�
ściami. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.

30
k. 30–30v. Warszawa, na sejmie 12 stycznia
Król pozwala Łukaszowi Korycińskiemu cedować dobra królewskie: 
miasto Żuków, wsie Żukocin, Abrahamowice i grunty spustoszo�
ne1 na rzecz Mikołaja Korycińskiego. Mikołaj Koryciński otrzymuje 
na tych dobrach dożywocie.
jęz. łac. 

1 W województwie ruskim, ziemi i powiecie halickim.
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31
k. 30v.–32v. Warszawa, na sejmie 12 stycznia
Król nobilituje Erazma Bełzę, urodzonego w Krakowie z rodziców 
mieszczan, który — zdobywszy wykształcenie — został przyjęty 
do otoczenia Wojciecha Baranowskiego, teraz biskupa nominata płoc�
kiego, był jego współpracownikiem w urzędzie podkanclerskim i jest 
przez niego promowany oraz przyjęty do herbu Jastrzębiec1.
jęz. łac.

1 Wdowiszewski, s. 44; Wajs, s. 19; Trelińska, nr 528, s. 232; Szymański, s. 109.

32
k. 32v.–34 [Warszawa, na sejmie 12 stycznia]
Król nobilituje Jerzego Rotermunda z księstwa kurońskiego za zasługi 
wojskowe w walkach z Moskwą i nadaje mu herb Odrowąs1.
jęz. łac.

1 Wdowiszewski, s. 44; Wajs, s. 102; Trelińska, nr 533, s. 236; Szymański, s. 255.

33
k. 34v. Warszawa, na sejmie 12 stycznia
Król nadaje urząd łowczego podlaskiego Hieronimowi Niemierze 
(Niemiera). Urząd wakuje po śmierci Jana Dulskiego, kasztelana cheł�
mińskiego, podskarbiego koronnego, starosty rogozińskiego, brańskie�
go, surazkiego i świeckiego1. 
jęz. łac. 

1 Jan Dulski zmarł 28 III 1590 (U VIII, nr 1211, X, nr 751).

34
k. 34v.–35 Warszawa, na sejmie 12 stycznia
Król pozwala Piotrowi Baczyńskiemu, żołnierzowi, który zasłużył się 
na pograniczu Królestwa, wykupić pasiekę Kotlowa Czarzyna, znajdu�
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jącą się na gruncie miasta Bar i obciążoną zapisem kwoty, z rąk Żyda 
Nachina i udziela mu na nich dożywocia. Gdy kwota ciążąca na pa�
siekach zostanie Baczyńskiemu lub jego spadkobiercom wypłacona, 
pasieki powrócą do dyspozycji króla.
jęz. łac.

35
k. 35v.–36v. Warszawa, na sejmie 12 stycznia
Król przywraca szlachectwo Mateuszowi Wolskiemu, mającemu posia�
dłość w Wielkim Księstwie Litewskim, który — utraciwszy nieszczęśliwie 
ojcowiznę — przeniósł się do miasta. Ma pieczętować się herbem Rawicz1.
jęz. łac. 

1 Wdowiszewski, s. 45; Wajs, s. 128 (błędnie jako Maciej).

36
k. 36v.–37 [Warszawa, na sejmie 12 stycznia]
Król nadaje urząd pisarza spraw publicznych Janowi Rychterowi, który 
należycie sprawował funkcję instygatora urzędu Komisji Ryskiej. Fran�
ciszkowi Neustediusowi (Neustedio), burgrabiemu ryskiemu, zostaje 
powierzone przyjęcie od Rychtera zwyczajowej przysięgi i wprowadze�
nie go na urząd. 
jęz. łac.

37
k. 37–38 [Warszawa, na sejmie 12 stycznia]
Król potwierdza, że rewizorzy wyznaczeni przez sejm do zlustrowania 
i ocenienia wsi królewskiej Szczytniki, tenuty Jana Zborowskiego, kasz�
telana gnieźnieńskiego, i jego miasta dziedzicznego Borek, o zamianę 
których wnosił, a mianowicie: Hieronim Bużeński, kasztelan sieradzki, 
Stanisław Zapolski, podsędek sieradzki, i Piotr Chojeński, uczynili to. 
Na tej podstawie król dokonuje zamiany, przekazując Zborowskiemu wieś 
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Szczytniki w dziedziczne posiadanie, a miasto Borek przyłączając do sta�
rostwa ostrzeszowskiego i nadając je w dożywotnie użytkowanie staroście 
ostrzeszowskiemu Janowi Krzysztoporskiemu (Chrystoporskiemu). 
jęz. łac. 

38
k. 38v. [Warszawa, na sejmie 12 stycznia]
Król pozwala Adamowi Schrafferowi, szlachcicowi z Inflant, zamienić 
jego dobra Sustel w powiecie bebelskim (bebelgensi)1 i cztery haki zie�
mi w okręgu helmeckim (holmitensi) za wsie (pagis) Pangast i Pieczyst, 
które posiada prawem lennym. Przyszły posiadacz dóbr Sustel i jego 
spadkobiercy mają je posiadać na prawie lennym.
jęz. łac. 

1 W wykazie powiatów w Inflantach (AGAD, tzw. Metr. Lit. IV B 28) taki powiat nie 
występuje.

39
k. 39–39v. [Warszawa, na sejmie 12 stycznia] 
Król nadaje Jakubowi Sokołowskiemu i jego żonie Zofii Bieleckiej, córce 
zmarłego Jana Bieleckiego, wspólne dożywocie na wsi królewskiej Knie�
zinin w starostwie chmielnickim, leżącej nad rzeką Zielotka, i na młynie 
na tej rzece, na którą to wieś Bielecki otrzymał dożywocie od jego poprzed�
nika, króla Stefana. Po wygaśnięciu wolnizny, która — według dokumentu 
króla Stefana — wynosi dwadzieścia lat, małżonkowie mają wnosić kwartę 
do skarbu koronnego, a trzy części dochodów płacić królowi.
jęz. łac. 

40
k. 39v.–40v. [Warszawa, na sejmie 12 stycznia]
Król nadaje Janowi Tyzenhausowi, staroście in Boison, który służył 
jego poprzednikom Zygmuntowi Augustowi i Stefanowi we wszystkich 
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wojnach, dożywocie na dobrach Lauden w powiecie wendeńskim. Jego 
ojciec, Henryk Tyzenhaus, dostał je od Zygmunta Augusta w dzie�
dziczne posiadanie za pewną kwotę pieniędzy, a Zygmunt III dał je 
w dożywocie Janowi Szorcowi (Schortio), podkomorzemu malborskie�
mu, teraz Janowi Tyzenhausowi i jego żonie Annie Kurszeli.
jęz. łac. 

41
k. 40v.–42 Warszawa, 13 stycznia
Król potwierdza, że do ksiąg kancelarii została wniesiona umowa do�
tycząca pewnych spraw kościelnych, którą dziś zawarli między sobą 
Wojciech Baranowski, biskup przemyski, nominat płocki, i Janusz, 
książę na Ostrogu, wojewoda wołyński. Obaj zobowiązali się w imie�
niu własnym i swych następców do przestrzegania umowy, jej warun�
ków i artykułów pod wadium 5000 złotych polskich. Jako świadkowie 
umowę podpisali tego dnia i pieczęcie przyłożyli: Wawrzyniec Goślic�
ki, biskup chełmski, nominat przemyski; Krzysztof Radziwiłł, książę 
na Dubinkach i Birżach, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, 
starosta solecki, urzędowski i kokenhauski; Jan Kiszka, kasztelan wi�
leński, starosta brzeski; Stanisław Miński, wojewoda łęczycki; Andrzej 
z Bnina Opaliński, marszałek wielki koronny, starosta śremski i leżaj�
ski. Relacja Jana Tarnowskiego etc.
jęz. łac. 

42
k. 42–42v. Warszawa, 14 stycznia
Król pozwala Arnolfowi Pohoreckiemu cedować dożywocie na wójto�
stwie horodelskim na rzecz brata Wacława. Po śmierci Wacława wójto�
stwo nie wróci do dyspozycji króla dopóki kwota, jeśli jakaś jest zapisa�
na w oryginalnych przywilejach, nie będzie wypłacona spadkobiercom 
Wacława Pohoreckiego.
jęz. łac. 
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43
k. 42v.–43 [Warszawa, 14 stycznia]
Król pozwala Krzysztofowi Broniszowi, zasłużonemu żołnierzowi, wy�
kupić młyny w mieście królewskim Horodło na rzece Bug i sadzawce 
Chotcza z rąk Feliksa Farnieńskiego i innych obecnych posiadaczy, 
którzy mają na nich zapisaną kwotę. Po jego śmierci młyny nie wrócą 
do dyspozycji króla, dopóki kwota nie zostanie wypłacona jego spad�
kobiercom. 
jęz. łac.

44
k. 43–45 [Warszawa, 14 stycznia]
Król pozwala Dominikowi Alamaniemu i jego żonie Elżbiecie Fanel�
lównie na cesję wsi królewskich: Sierzchowa z folwarkiem, Bukowina 
z folwarkiem, Brzozowa, Desznica i Jaworze na rzecz Piotra Żabo�
klickiego i jego żony Anny Fanellówny. Dożywocie na tych wsiach 
otrzymali od króla Stefana po śmierci Mikołaja Stadnickiego, bur�
grabiego krakowskiego. Żaboklicki i jego żona otrzymują dożywocie 
wspólne, z racji którego upada czwarta część kwoty zapisanej na tych 
wsiach1.
jęz. łac.

1 Wsie te należały do tenuty Osiek w województwie krakowskim, powiecie bieckim, ob�
ciążonej zapisem w ramach tzw. starych sum. W 1567 r. nastąpił jej podział i na wsiach 
tych otrzymał dożywocie Mikołaj Stadnicki, a w 1579 r. małżonkowie Alamani (Chła�
powski, Realizacja, s. 67, 150). 

45
k. 45–46 [Warszawa, 14 stycznia]
Król pozwala Konstantemu Korniaktowi, zasłużonemu dla króla i jego 
poprzedników, cedować wójtostwo na przedmieściu Ostrów w mieście 
królewskim Szczyrzec w województwie ruskim, wraz młynem, sadzaw�
ką, cłem i kwotami zapisanymi na nich, na osobę jego starszego syna 
Michała, czyli Mikołaja, który otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci 
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tenuta nie wróci do dyspozycji króla, dopóki kwota na niej zapisana 
nie zostanie wypłacona jego spadkobiercom. 
jęz. łac.

46
k. 46–48 [Warszawa, 14 stycznia]
Król aprobuje i potwierdza erekcję (czyli fundację) Kolegium Towa�
rzystwa Jezusowego w mieście królewskim Kalisz, dokonaną przez 
Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata uro�
dzonego, prymasa Królestwa1. Za radą i zgodą kapituły metropoli�
talnej gnieźnieńskiej arcybiskup darował kolegium arcybiskupi dom 
murowany, przyległy do kolegiaty miasta Kalisz, z domami, placami, 
ogrodami oraz przywilejami i jurysdykcją. Ponadto za zgodą kapituły 
darował z dóbr stołu arcybiskupiego wieś Sławno z folwarkiem w po�
wiecie gnieźnieńskim, wieś Kokanin z folwarkiem w powiecie gnieź�
nieńskim, dwie wsie (pagos), Żychowo i Liskowo, w powiecie kaliskim, 
wieś (pagum) Kościelec. Kolegium zostaje powierzona służba w kole�
giacie NMP w Kaliszu razem z prawem obsady kanonii oraz prowa�
dzenie seminarium duchownego archidiecezji gnieźnieńskiej, które 
zostało ustanowione i ufundowane na mocy uchwał Soboru Trydenc�
kiego i przywileju Stolicy Apostolskiej wraz przyłączeniem, na mocy 
przywileju króla Stefana i aprobaty Stolicy Apostolskiej, dwóch wsi ku�
stodii łęczyckiej—Magów i Domachowo—oraz pagum Łęka, a także — 
za zgodą kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej — opłat, które mają 
na rzecz seminarium wnosić opaci archidiecezji gnieźnieńskiej2. 
jęz. łac.

1 Akt ten wydał z oryginału dla odbiorcy W. Kwiatkowski (Prymasowska kapituła i kole-
giata w Łowiczu, Warszawa 1939, s. 328–330), tam też znajduje się lista świadków. 
2 Kapituła gnieźnieńska wystawiła stosowny dokument 30 IV 1583 bez wskazania 
miasta, w którym znajdować się miało seminarium, a Karnkowski w dokumencie wy�
stawionym przez siebie 25 V 1584 wymienił Kalisz i tamtejszą kolegiatę, wobec czego 
30 IV 1586 kapituła wydała powtórny przywilej — L. Piechnik, Jezuici a seminarium 
diecezjalne w Kaliszu (1593–1620), „Nasza Przeszłość” 20/1964, s. 120–124; J. Paszen�
da, Fundacja Prymasa Karnkowskiego dla Jezuitów w Kaliszu, „Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki” 29/1984, z. 3/4, s. 301–306. 
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47
k. 48–48v. Warszawa, 15 stycznia
Król stwierdza, że Jan Szczalapski, przedstawiciel Marcina Berzewicze�
go (de Berzewicze), starosty starogardzkiego i osieckiego, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż Berzewiczy przedstawił na poprzednich sejmach 
i również na obecnym warszawskim sprawę kwoty z tytułu kosztów 
budowy zamku w Osieku, które zostały oszacowane na podstawie de�
kretu króla Stefana i przedstawione do decyzji sejmu. On i, ze swo�
jej strony, spadkobiercy i synowie Adama Walewskiego, kasztelana 
elbląskiego, którym owa suma przez rewizorów została przyznana, 
oczekiwali decyzji. Ponieważ wspomniani spadkobiercy, otrzymawszy 
kwotę od Berzewiczego, nadal wnoszą skargę, on prosi o wpisanie jego 
skargi1. Król pozwala na wpisanie skargi do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego etc. 
jęz. łac. 
1 W Lustracji województw Prus Królewskich 1624 (wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967, 
s. 24) czytamy, że chodziło o 8000 złotych i że sprawa „jeszcze na sejmie nie jest decisa”. 

48
k. 48v.–49 Warszawa, na sejmie 15 stycznia
Król potwierdza, że Hieronim hrabia z Rozdrażewa, biskup włocławski 
i pomorski; Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, wojewoda krakowski, starosta 
nowokorczyński i kazimierski; Marcin Leśniowolski z Obór, kasztelan 
podlaski, starosta łosicki i zatorski; Hieronim Gostomski, kasztelan 
nakielski, starosta wałecki; Andrzej z Bnina Opaliński, marszałek wiel�
ki koronny, starosta generalny wielkopolski i śremski; Jan Zamoyski, 
kanclerz Korony Polskiej i hetman wielki koronny, starosta bełski, kny�
szyński, malborski, dorpacki i międzyrzecki, złożyli do akt kancelarii 
protest przeciw wszelkim artykułom, postanowieniom i dokumentom 
uchwalonym i wydanym przez sejmiki w Środzie i Kole1. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego etc. 
jęz. łac. 
1 Chodzi o uchwałę sejmiku posejmowego województw poznańskiego i kaliskiego 
w Środzie 3 lipca 1590 oraz o uchwałę zjazdu części szlachty województw wielko�
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polskich w Kole 10 sierpnia 1590 r. — Akta sejmikowe województw poznańskiego 
i kaliskiego, t. I (1572–1632), cz. I (1572–1616), wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957, 
s. 95–103. 

49
k. 49–50 Warszawa, na sejmie 15 stycznia
Król1 stwierdza, że do akt kancelarii koronnej złożony został protest 
grupy posłów przeciw uchwałom zjazdu w Kole i wszystkich innych 
zjazdów jako przeciwnych prawu pospolitemu i wolnościom. Protest 
podpisali: Wojciech Humiecki, łowczy podolski, poseł województwa 
podolskiego; Mikołaj Mniszech, starosta łukowski, poseł lubelski; 
Joachim Bielski z województwa krakowskiego, poseł księstwa oświę�
cimskiego; Mikołaj Krassowski, poseł ziemi ciechanowskiej; Mikołaj 
Podoski, starosta nurski; Jan Tomasz Drohojowski, referendarz i sta�
rosta przemyski; Piotr Olewiński, poseł wieluński; Herburt (Herborth), 
pierwszy poseł województwa ruskiego2; Mikołaj Grabia, poseł ziemi 
chełmskiej; Prokop Rajski, Adam Gorajski w imieniu swego woje�
wództwa; Rafał Streptowski w imieniu posłów województwa bełskie�
go; Jan Potocki, starosta kamieniecki, pisarz polny koronny, poseł wo�
jewództwa podolskiego; Andrzej Potocki, podkomorzy kamieniecki, 
poseł halicki; Andrzej Jałbrzyk Wyszyński (Wissenski), wojski dro�
hicki, poseł z województwa podlaskiego; Wojciech Chocimierski; Jan 
Swoszewski, pisarz ziemski lwowski, poseł z Rusi; Stanisław Stadnicki 
ze Żmigrodu; Stanisław Łaszcz Nieledewski, poseł ziemi bełskiej; Jerzy 
Stano, poseł ziemi sanockiej województwa ruskiego; Jakub Potocki, 
poseł województwa podolskiego; Mikołaj Czyżowski, chorąży i poseł 
ziemi chełmskiej; Daniłowicz, poseł powiatu halickiego3. Relacja Jana 
Tarnowskiego jak wyżej.
jęz. pol. 

1 Tytulatura: Zygmunt Trzeci z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, 
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflancki i też Królestwa Szwedzkiego najbliższy dzie�
dzic i przyszły Król. 
2 W Aktach ziemskich i grodzkich z Archiwum bernardyńskiego we Lwowie (t. XX, wyd. 
A. Prochaska, Lwów 1909) brak instrukcji dla posłów z tego roku. Przypuszczać należy, 
że chodzi o Jana Szczęsnego Herburta, który był posłem na poprzedni sejm.
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3 W Aktach grodzkich i ziemskich z Archiwum bernardyńskiego we Lwowie (t. XXIV, 
wyd. A. Prochaska, Lwów 1931) brak instrukcji dla posłów z tego roku. Domyślać się 
można, że chodzi o Mikołaja Daniłowicza.

50
k. 50–61v. Warszawa, na sejmie 15 stycznia
Król potwierdza, że do akt kancelarii koronnej zostały w imieniu Pawła 
Szczawińskiego, kasztelana łęczyckiego, starosty bielskiego, ochmistrza 
dworu królowej, wniesione trzy wpisy dokumentów. Pierwszy, wpisany 
do ksiąg grodzkich krakowskich 7 maja (feria secunda pridie festi Sancti 
Stanislai in Maio) 1590, podpisany przez Hieronima Staszkowskiego, 
podstarościego i sędziego grodzkiego krakowskiego, w którym Alek�
sander książę Słucki oświadcza, że pożyczył od Pawła Szczawińskiego, 
kasztelana łęczyckiego, kwotę 21 000 złotych polskich i zabezpiecza je 
temuż kasztelanowi i jego spadkobiercom na dobrach dziedzicznych 
swoich, swego brata Szymona i swej bratanicy Zofii, córki jego brata Je�
rzego. Owe dobra dziedziczne to miasto Waniew z zamkiem i folwarka�
mi: Śliwna, Kurowa, Krzyżowa (Krzyssowa), Bohiń, Turozna, Kruszowa 
oraz wsie Śliwno, Panki, Izbica, Konowały, Kruszow, Kurów, Pszczoł�
czyn i Kowalewszczyzna, Chomice, Krzeszewo, Janiki, Bohinie, Wól�
ka Nowa, Stara Turoszyna, Dobrawoda, Stoczek, Borowniki, wszystkie 
młyny na rzece Narew i stawach w tych dobrach w województwie pod�
laskim, powiecie brańskim. Jeśli nie zwróci wyżej wymienionej sumy 
w ciągu trzech lat, licząc od przyszłego dnia świętego Jana Chrzcicie�
la (24 VI), kasztelan łęczycki będzie mógł trzymać wymienione dobra 
do wykupienia. Zapis obejmuje też dobra Kraśnik w województwie lu�
belskim, zapis na dobrach Turobin w województwie ruskim, prawo wy�
kupu dóbr Boturz z rąk spadkobierców Andrzeja Tęczyńskiego, woje�
wody krakowskiego1. Książę Słucki zobowiązuje swoją matkę Katarzynę 
Tęczyńską, obecnie żonę Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego, 
do zrzeczenia się na rzecz kasztelana łęczyckiego swych praw w termi�
nie do dnia św. Marcina papieża (12 XI), a swoją bratanicę Zofię (gdy 
osiągnie wiek sprawny) i jej przyszłego małżonka w terminie pół roku 
od ślubu. Zobowiązuje się też do przeniesienia tego aktu w ciągu jedne�
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go roku do akt Trybunału Lubelskiego oraz ziemskich bielskich. Drugi 
akt, wpisany do ksiąg grodzkich krakowskich pod tą samą datą, zawiera 
potwierdzenie powyższej umowy przez Aleksandra księcia Słuckiego. 
Trzeci akt, wniesiony do ksiąg grodzkich liwskich 28 czerwca (feria qu-
inta in vigilia Sanctorum Petri et Pauli) 1590, poświadczony podpisem 
Pawła Laskowskiego z Jagodnego, postarościego liwskiego, w którym 
Bartłomiej Zdrod z Grabowca w powiecie bielskim, woźny generalny, 
stwierdził, że wprowadził Pawła Szczawińskiego, kasztelana łęczyckie�
go, w te dobra w obecności Wojciecha Chojeckiego, zwanego Pieczarka, 
mieszkańca powiatu liwskiego, i Wojciecha Pogorzelskiego z powiatu 
przasnyskiego. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Matka Aleksandra księcia Słuckiego, Katarzyna z Tęczyńskich, wdowa po Jerzym, wniosła 
w posagu m.in. dobra Boturz i Kraśnik (PSB, t. XXIII, s. 74 — H. Kowalska, H. Wisner). 

51
k. 62 [Warszawa, 15 stycznia]
Król pozwala Stanisławowi Wieruskiemu przejąć hutę szkła zwaną 
Zasańska w starostwie dobczyckim1 z rąk Stanisława Jordana lub in�
nych posesorów, których imiona i nazwiska powinny być wymienione, 
a którzy mają prawa do tej huty i zapisów na niej. Wieruski otrzymuje 
dożywocie, po jego śmierci król lub jego następcy wykupią hutę z rąk 
spadkobierców Wieruskiego.
jęz. łac. 

1 O tej hucie, funkcjonującej pod różnymi nazwami, pisze J. Laberschek (Huty szkła 
w ziemi krakowskiej od XIV do końca XVI w., „Teki Krakowskie”, XII/2000, s. 118–121).

52
k. 62–63 [Warszawa, 15 stycznia]
Król, na prośbę Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, starosty słonim�
skiego, markowskiego (Marcoviensem), miedziolskiego (Medzilensem), 
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jaśwojnickiego, nadaje Filipowi Midtendorfowi i jego żonie Katarzynie 
Horsten dożywocie na dwóch hakach (uncos) ziemi, karczmie i stawie 
na rzece Duma w powiecie kircholmskim, przypadłe Eberhardowi 
Spisserowi z przekazu (ex collatione) Furstemberga, mistrza1, a teraz 
przypadłe do dyspozycji króla. Midtendorf służył w kancelarii litew�
skiej króla Stefana, a ostatnimi czasy z wielką starannością i oddaniem 
komisarzom w Inflantach2. 
jęz. łac.

1 Wilhelm von Furstemberg był w okresie VI 1557–20 IX 1559 mistrzem zakonu krzy�
żackiego w Inflantach (B. Włodarski, Chronologia Polska, Warszawa 2007, nr 445). 
2 Chodzi o komisję powołaną przez sejm w 1590 r. do rewizji i uporządkowania spor�
nych spraw w dobrach królewskich w Inflantach — VC II, vol. 2, s. 154 („Rewizja Inf�
lancka”).

53
k. 63–64a Warszawa, na sejmie 15 stycznia
Król oznajmia, że Jan Zamoyski, kanclerz koronny, hetman wielki ko�
ronny, oświadczył, że ponieważ na mocy postanowień obecnego sejmu 
nie będzie wojska w ziemiach ruskiej i podolskiej, nie będzie mógł ich 
bronić przed Tatarami i Turkami. Oświadczył to publicznie w obec�
ności posłów i senatorów i domagał się, by jego oświadczenie zostało 
wpisane do akt kancelarii, na co król zezwolił. Zamoyski zwraca uwa�
gę na szkody poczynione niedawno przez Tatarów i na wiadomości 
o Turkach, które otrzymał osiem tygodni temu, o czym ostrzegał kró�
la, gdy ten jechał z Wilna do Rewla, i na zły wpływ uchwał podjętych 
na zjeździe w Kole. 
jęz. pol. 

54
k. 64a–64av. [Warszawa, 15 stycznia]
Król stwierdza, że pozwolił, by do akt kancelarii koronnej zostało wnie�
sione oświadczenie Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego, hetmana 
wielkiego koronnego. Zamoyski oświadcza, że wielokrotnie wcześniej, 
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jak również podczas obecnego sejmu, domagał się, by podjęte zostały 
postanowienia w sprawie Niżowców, i niczego nie uczyniono. Niżowcy 
drażnią Tatarów i Turków. Podczas poprzedniego sejmu postanowio�
no wziąć Niżowców na żołd i obiecano im to przez dworzanina Kos�
sakowskiego1 oraz posłano im sukna, proponowano to na sejmikach, 
a na obecnym sejmie miały zapaść dalsze postanowienia, ale mimo 
jego starań do niczego takiego nie doszło.
jęz. pol. 

1 Prawdopodobnie chodzi o Nikodema Kossakowskiego, dworzanina, należącego do stron�
ników Jana Zamoyskiego (PSB, t. XIV, s. 283–284 — J. Maciszewski, T. Wasilewski).

55
k. 64av.–74v. Warszawa, na sejmie 15 stycznia
Król stwierdza, że Tomasz ab Embden, starosta ryski, wniósł do akt kan�
celarii dziewięć dokumentów. P i e r w s z y, sporządzony przez Waw�
rzyńca Gembickiego, wystawiony w Warszawie na sejmie 14 kwiet�
nia 1590, adresowany do Marcina Mężyńskiego, kasztelana wiskiego, 
Wacława Agryppy, kasztelana mińskiego, Eliasza Pielgrzymowskiego, 
Adama Górskiego, Stanisława Łoknickiego, sekretarzy królewskich, 
Andrzeja Orzechowskiego, starosty lajskiego, Piotra Stabrowskiego, sta�
rosty trejdeńskiego, i Bartłomieja Holszura1, komisarzy wyznaczonych 
przez sejm2, w którym król stwierdza, że Tomasz ab Embden oświadczył, 
iż król Zygmunt August zapisał mu na zamku ryskim pewną kwotę i po�
wierzył administrację starostwa, i kwota ta nie została mu wypłacona. 
Prosi, by ta kwota została mu wypłacona, a gdyby znalezione dochody 
okazały się niewystarczające, by resztę zabezpieczyli na innych dobrach 
królewskich; d r u g i, wystawiony w zamku ryskim 20 października 1590, 
podpisany przez Wacława Agryppę, kasztelana smoleńskiego, Marcina 
Mężyńskiego, Adama Górskiego, Eliasza Pielgrzymowskiego, pisarza 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Andrzeja Orzechowskiego i Barłomie�
ja Holszura, którzy stwierdzają, że przedstawiono im dokumenty: pierw�
szy, z podpisem Zygmunta Augusta i pieczęcią Wielkiego Księstwa Li�
tewskiego, w którym król przyrzeka, że kwotę dziesięciu tysięcy talarów, 
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którą jest winien Gotardowi, księciu Liwonii i Kurlandii za odstąpienie 
zamku Dunamunde3, przeniesie na starostwo ryskie; drugi, podpisany 
przez Gotarda, księcia Liwonii i Kurlandii, który prosił króla o zwrot To�
maszowi ab Embdenowi kwoty dziesięciu tysięcy talarów za odstąpienie 
zamku Dunamunde; trzeci, podpisany przez króla Zygmunta Augusta, 
z pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego, w języku ruskim, skiero�
wany do wszystkich dzierżawców i starostów dóbr na Żmudzi, by kwo�
tę należną Tomaszowi ab Embdenowi spłacali w częściach lub opłatach 
(in certis ratis seu pensionibus); czwarty, spisany po polsku, wystawio�
ny przez senatorów tak Korony, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
z czternastoma pieczęciami, w którym zobowiazali się do wstawienia się 
u nowego króla w sprawie Tomasza ab Embdena; piąty, w którym Go�
tard, książę Semigalii i Liwonii, potwierdza udział Tomasza ab Embdena 
w obronie i ochronie zamku Dunamunde; szósty, wystawiony przez kró�
la Zygmunta Augusta, w którym poleca wypłacać Tomaszowi ab Emb�
denowi do końca jego życia pięćset talarów rocznie ze skarbu litewskiego 
za jego zasługi; siódmy, wystawiony przez Jerzego kardynała Radziwiłła, 
oraz Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, wojewodę krakowskiego, którzy po�
twierdzają, że przed nimi dokument potwierdzający zasługi Tomasza ab 
Embdena dla Rzeczypospolitej. Komisarze stwierdzają, że widzieli te do�
kumenty, zapoznali się z ich treścią, podpisami i pieczęciami, co po�
twierdzają własnoręcznymi podpisami; t r z e c i, wystawiony w zam�
ku w Rydze 21 października 1590 i podpisany przez Wacława Agryppę, 
Marcina Mężyńskiego, Adama Górskiego, Eliasza Piegrzymowskiego, 
Andrzeja Orzechowskiego i Bartłomieja Holszura, w którym określona 
jest kwota należna Tomaszowi ab Embdenowi z racji utrzymania przez 
dwanaście lat zamku, który nie ma dochodów — osiemnaście tysięcy 
złotych, z racji zobowiązania Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 5 li�
stopada 1565, w związku z wykupem zamku Dunamunde od Gotarda, 
wielkiego mistrza zakonu niemieckiego, kwota dziesięciu tysięcy tala�
rów, licząc po trzydzieści sześć groszy za talar, dołączona 16 września 
1569 w Knyszynie do głównej kwoty dziesięciu tysięcy talarów za kupno 
zamku Dunamunde. Następuje wyliczenie kwot i podanie kwoty łącz�
nej pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych, o któ�
rej doliczenie do kwoty osiemnastu tysięcy złotych prosi wspomniany 

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 



Regest nr 55 43

starosta ryski. Komisarze podają to do wiadomości skarbu; c z w a r t y, 
wystawiony przez komisarzy w Rydze 19 października 1590, spisany 
po polsku, w którym stwierdzają oni, że Tomasz ab Embden, starosta 
ryski za panowania króla Stefana, mając dochodu ze starostwa nie wię�
cej niż kilkanaście złotych rocznie, nie szczędził na utrzymanie zamku, 
uszczuplając własny majątek, a nadto podczas wojny pod Piltynem wła�
snym sumptem wystawił poczet, na co przedstawił pisemne świadectwa 
kardynała biskupa wileńskiego, wówczas namiestnika Inflant; obecnego 
wojewody krakowskiego; obecnego kasztelana krakowskiego; obecnego 
kanclerza litewskiego; zmarłego podskarbiego4 i innych, co komisarze 
na jego prośbę potwierdzają; p i ą t y, wystawiony w Salis 21 sierpnia 
1584 przez kardynała Radziwiłła, administratora biskupstwa wileńskie�
go, namiestnika Inflant, w którym opisuje i potwierdza zasługi Tomasza 
ab Embdena; s z ó s t y, wystawiony po niemiecku w Wilnie 17 kwiet�
nia 1584 przez Jerzego kardynała Radziwiłła, zawierający powierzenie 
Tomaszowi ab Embdenowi urzędu prezydenta piltyńskiego w nagro�
dę za wierną służbę królowi i Rzeczypopolitej; s i ó d m y, wystawio�
ny w Wenden na sejmiku generalnym sexta feriarium Pentecostes 1588, 
w którym komisarze: Jan Piotrowski, dziekan poznański, scholastyk łę�
czycki, kustosz sandomierski, kanonik krakowski, sekretarz królewski; 
Eliasz Pielgrzymowski, pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta 
trabski, leśnik jurborski i wileński5, potwierdzają zasługi Tomasza ab 
Embdena, starosty ryskiego, powołując się na świadectwo zgromadzo�
nych, w tym Jana Leśniowolskiego, kasztelana zakroczymskiego, staro�
sty parnawskiego, i Jerzego Farensbacha, prezydenta wendeńskiego, het�
mana szlachty inflanckiej; ó s m y, wystawiony w zamku w Mitawie 26 
maja 1582 przez Jerzego Radziwiłła, biskupa wileńskiego i namiestnika 
Inflant, oraz Mikołaja Firleja, kasztelana bieckiego, referendarza koron�
nego, starostę kazimierskiego, rewizorów królewskich w Rydze, w któ�
rym potwierdzają oni zasługi Tomasza ab Embdena, starosty ryskiego; 
d z i e w i ą t y, wystawiony przez Gotarda, księcia Liwonii, Kurlandii i Se�
migalii w zamku w Rydze 22 sierpnia 1577, w którym potwierdza on za�
sługi Tomasza ab Embdena; tenże Tomasz ab Embden przedłożył komi�
sarzom dwa dokumenty papierowe: p i e r w s z y, wystawiony w Rydze 
11 czerwca 1577 przez Gotarda, księcia Kurlandii, skierowany do króla 
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Stefana, zawierający opis transakcji dotyczącej zamku Dunamunde do�
konanej przez zmarłego Mikołaja Radziwiłła, wojewodę wileńskiego, 
i udział w niej Tomasza ab Embdena; d r u g i, wystawiony w Blokhausie 
20 sierpnia 1577 przez Macieja Leńka, starostę nowogrodzkiego, oraz 
Wojciecha Dembińskiego, starostę orleńskiego i blokhauskiego6, spisany 
po polsku, w którym stwierdzają i opisują zasługi Tomasza ab Embdena 
w obronie zamku Blokhaus przed zakusami miasta Ryga. Relacja Jana 
Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. jęz. łac. pol. niem.

1 Bartłomiej (Bertram) Holzschuber (Holczur, Olczur) — U IX, nr 107, 77.
2 Zob. dok. nr 52. 
3 17 III 1562 Mikołaj Czarny Radziwiłł, negocjujący z Gotardem Kettlerem, księciem 
Kurlandii i Semigalii, oraz z arcybiskupem ryskim warunki podporządkowania się Inf�
lant Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, w związku z oporem Rygi w imieniu Rzeczypo�
spolitej kupił za 15 000 talarów od Kettlera twierdzę Dunamunde (Dyament, Diamand, 
Dynemund), która ze względu na położenie umożliwiała blokadę Rygi (J. Jasnowski, 
Mikołaj Czarny Radziwiłł 1515–1565, kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, wojewoda wileński, Warszawa 1939, s. 305). 
4 Wojewoda krakowski — Mikołaj Firlej; kasztelan krakowski — Seweryn Boner; kanc�
lerz litewski — Lew Sapieha; zmarły podskarbi — Jan Dulski.
5 Jako komisarze królewscy mieli odebrać od stanów inflanckich przysięgę wierności 
(PSB, t. XXXVI, s. 85 — A. Przyboś). 
6 Blokhaus — warownia położona tuż obok Rygi, której Dembiński był komendantem. 

56
k. 74v.–75 Warszawa, 16 stycznia
Król nadaje wszelkie dobra ruchome i nieruchome, które po śmierci Anny 
Braguliny bez legalnego potomstwa przypadły mu jako kaduk, Pawłowi 
Siecińskiemu, dworzaninowi–komornikowi (cubiculario nostro).
jęz. łac.

57
k. 75–75v. Warszawa, 16 stycznia
Król pozwala Rochowi Góreckiemu na cesję wsi królewskiej Wierz�
bowiec w powiecie kamienieckim na Podolu na rzecz jego syna Sta�
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nisława, który otrzymuje dożywocie, co powoduje, że upada 1/4 sumy 
zapisanej na tej wsi.
jęz. łac. 

58
k. 75v.–76 Warszawa, 16 stycznia
Król pozwala Sebastianowi Lubomirskiemu, kasztelanowi małogoskie�
mu, żupnikowi krakowskiemu, staroście sądeckiemu i dobczyckiemu, 
na cesję urzędu burgrabiego krakowskiego na rzecz jego brata Mikoła�
ja. Podaje się to do wiadomości zwłaszcza Mikołaja Zebrzydowskiego, 
wojewody lubelskiego, starosty generalnego krakowskiego.
jęz. łac. 

59
k. 76–76v. Warszawa, 16 stycznia
Król stwierdza, że Marcin Brodowski zeznał przed aktami kancelarii, iż kwi�
tuje Jana Boglewskiego z powiatu czerskiego z kwoty 200 złotych, którą Bo�
glewski zapisał mu w aktach sądu grodzkiego w Poznaniu. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac.

60
k. 76v.–77 [Warszawa, 16 stycznia]
Król stwierdza, że Jan Boglewski zeznał przed aktami kancelarii koron�
nej, iż zapisał Marcinowi Brodowskiemu i jego spadkobiercom z powiatu 
pyzdrskiego kwotę 240 złotych, którą zabezpieczył na wszelkich swych 
dobrach ruchomych i nieruchomych dziedzicznych i zastawnych, oraz 
przed sądem grodzkim w Warszawie zobowiązał się zapłacić tę kwotę 
do dnia 1 stycznia 1592 (pro die et festo Circumcisionis Domini proxime 
venturo). Wezwany przez Marcina Brodowskiego lub jego potomków, sta�
wi się sądem grodzkim w Czersku. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta 
krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.
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61
k. 77v.–78 Warszawa, 18 stycznia 
Król oświadcza, że udzielił pełnomocnictwa poborcom tak narodu pol�
skiego, jak i niemieckiego, ustanowionym w uniwersale poborowym 
uchwalonym przez sejm w Warszawie, by z kwoty, którą zbiorą w prowin�
cji inflanckiej, przekazali przede wszystkim kwotę 11 443 złotych Jerzemu 
Farensbachowi, dziedzicowi na Karkus1, prezydentowi wendeńskiemu, 
hetmanowi szlachty inflanckiej, na pokrycie wydatków na wojsko. 
jęz. łac.

1 Na mocy konstytucji sejmu 1588 r. „Potwierdzenie daniny w Inflanciech Jerzemu Fa�
rensbachowi” (VC II, vol. 2, s. 85) otrzymał on darowiznę zamku Karkus z przyległo�
ściami.

62
k. 78–79 Warszawa, 18 stycznia
Król pozwala Mikołajowi Mniszchowi, staroście łukowskiemu i osiec�
kiemu, na cesję na rzecz jego syna Pawła wsi: Kąkolewnica, Żakowa 
Wola, Ruska Wola, Brzozowica, Lipniaki, Trzebieszów, Dembowierzchy, 
Zbuczyn, Rowce, Wiśniów, Biardy, Kaczory, Stoczek, Gostworza, Kryn�
ka, Ciosna, Starcza, Domanice, Przewory, Jagodne, Klimki, Gręzówka, 
Czechy, Kopcie, które należały do starostwa łukowskiego i objęte zostały 
kwotą na nim zapisaną1, wraz z częścią tej kwoty. Paweł Mniszek otrzy�
muje dożywocie, z tytułu którego upada 1/4 część kwoty.
jęz. łac. 

1 Na starostwie łukowskim zapisana była tzw. stara suma. W 1591 r. nastąpił (w drodze 
cesji) podział starostwa i tej sumy na trzy części: starostwo łukowskie, oraz tenuty Ką�
kolewnica i Wiśniów (Chłapowski, Realizacja, s. 68, 146).

63
k. 79–80 Warszawa, 19 stycznia
Król stwierdza, że Jan Kiszka, kasztelan wileński, starosta brzeski–li�
tewski, oraz Maryna Kopciówna, żona Kaspra Dembińskiego, pod�
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komorzego mielnickiego, wnieśli do akt kancelarii koronnej umowę, 
zawartą 10 stycznia w Warszawie, w której zobowiązali się wzajem�
nie przerwać postępowania przeciw sobie prowadzone przed jakim�
kolwiek sądem, za pośrednictwem przyjaciół załagodzić wyrządzone 
sobie szkody, a w szczególności obie strony gwarantowały to w imie�
niu Jana Wolskiego i Marcina Solonii, sług kasztelana wileńskiego, 
oraz Adama Wieszczyckiego i Podleskiego, sług Maryny Dembińskiej, 
przy czym musi to być uczynione do dnia nazajutrz po dniu św. Jana 
Chrzciciela, to znaczy do 25 czerwca. Wadium wynosi 2000 grzywien. 
Potwierdzenie umowy zostało zawarte 19 stycznia (sabbato post festum 
Sanctae Priscae). Król pozwala na wpisanie tej umowy do akt kancela�
rii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

64
k. 80 Warszawa, 19 stycznia
Król potwierdza Iwana Nanczula, Steczkę, syna Haski, Bazylego, syna 
Iwana, i Ostafiego, syna Tymki, w dożywotnim posiadaniu sołectwa 
we wsi Cicha w starostwie samborskim wraz z karczmą, młynem, fo�
luszem i wszystkimi przyległościami wymienionymi przez króla Zyg�
munta Augusta w akcie fundacji wsi1. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o akt lokacji z 13 VI 1561 (AGAD, tzw. Metr. Lit. IV B 22, k. 364–365).

65
k. 80–81v. Warszawa, 19 stycznia
Król stwierdza, że jego ciotka królowa Anna dała Hieronimowi, chirur�
gowi z Poznania, i jego żonie dożywocie na czterech włókach we wsi 
Wielka Wola (Wielgawolia) w starostwie warszawskim wraz zapisem 
na nich kwoty 600 złotych na podstawie konstytucji z 1581 roku1, a na�
stępnie pozwoliła temuż Hieronimowi na cesję na rzecz Bartłomieja 
Zaliwskiego, starosty warszawskiego, i jego żony Małgorzaty Czubiń�
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skiej2. Król potwierdza cesję wraz z udzieleniem Zaliwskim dożywocia 
wspólnego. 
jęz. łac.

1 Chodzi o konstytucję „Oprawa królowej JMCi Anny” (VC II, vol. 1, s. 451, 464–467), 
w której królowa otrzymała prawo czynienia zapisów na dobrach położonych w woje�
wództwie mazowieckim, przyznanych jej jako oprawa, przy czym łączna suma zapisów 
została określona na 30 000 złotych. 
2 Zob. Sumariusz III, s. 59, nr 131: potwierdzenie nadania królowej Anny z 15 czerwca 
1586.

66
k. 81v.–82 Warszawa, 20 stycznia
Król, na prośbę Stanisława Przerembskiego, starosty radoszyckiego, 
który dał Szymonowi Drabikowi grunt opuszczony w dobrach królew�
skich Radoszyce, potwierdza tę decyzję. Grunt rozciąga się od wzgórza 
Chmielnikowa Górka do granic wsi Strawczyn i od granic wsi Kłoc�
ko do wsi Skoki1. Drabikowi pozwala się wykarczować grunt, zbudo�
wać młyn na rzeczce wypływającej z lasu Tłomak, zbudować karczmę 
i warzyć w niej piwo, osadzić zagrodników. Z tego tytułu otrzymuje 
dziesięć lat wolnizny, a po ich upływie ma ponosić takie ciężary, jakim 
podlegają wójtostwa i sołectwa. Drabik i jego żona Róża Świerczowska 
otrzymują wspólne dożywocie.
jęz. łac. 

1 Strawczyn, Kłocko, Skoki to wsie szlacheckie, w województwie sandomierskim, w po�
wiecie chęcińskim. 

67
k. 82–82v. Warszawa, 20 stycznia
Król pozwala Helenie Sadowej, mieszczance przemyskiej, cedować 
prawo do gruntu na przedmieściu przemyskim rozciągającego się 
z jednej strony do drogi prowadzącej do przeprawy przez San, z dru�
giej do gruntu żupnego, z trzeciej do gruntu Fryczki Zinka, z czwartej 
do gruntu władyctwa przemyskiego, z czynszem rocznym dwanaście 
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groszy na rzecz zamku przemyskiego, które to prawo otrzymała od Jana 
Herburta z Fulsztyna, kasztelana sanockiego i starosty przemyskiego, 
na rzecz Wawrzyńca Sady i jego żony Doroty, jej córki, z obowiązkiem 
płacenia wspomnianego czynszu rocznego.
jęz. łac. 

68
k. 82v.–83 Warszawa, 20 stycznia
Król pozwala Stanisławowi Podbielskiemu na cesję na rzecz syna Jana 
dóbr: Putra, Mczyn, Raczyn, Wisit (Wisith), Staby, Caltis, Wojsił (Wo-
iszil), Bolm, Rest, Zauszyn w Inflantach, niegdyś scedowanych mu 
przez Jerzego Nowosielskiego, co król potwierdził na minionym sejmie 
warszawskim. Jan Podbielski otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

69
k. 83–83v. Warszawa, 20 stycznia
Król upoważnia Jana Gulskiego, zasłużonego w walkach z Tatarami 
i innymi poganami dokonującymi wtargnięć na Podole i w granice 
Rzeczypospolitej, do przejęcia wsi królewskiej Dołche w wojewódz�
twie ruskim, powiecie trembowelskim, z rąk Koteckiego, posesora bez�
prawnego, lub innych osób pretendujących do praw do niej, których 
imiona, nazwiska i prawa do kwot na niej król chce mieć wymienione 
w tekście dokumentu. Gulski otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci 
wieś wróci do dyspozycji króla dopiero wtedy, gdy owe kwoty zostaną 
wypłacone jego spadkobiercom.
jęz. łac. 

70
k. 83v.–84v. Warszawa, 21 stycznia
Król pozwala Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, wojewodzie 
sandomierskiemu, staroście sanockiemu, sokalskiemu, samborskie�
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mu na cesję na rzecz najstarszego syna Jana tenuty królewskiej Besko 
z wsiami do niej należącymi: Wróblik, Haczów, Iskrzynia, Nowosielce, 
Kostarowce, Czerteż, Zabłocie, Odrzechowa Górna, Moszczaniec, Su�
rowica i innymi wsiami podgórskimi, łąką Tuchacz, młynem krośnień�
skim na rzece Wisłok i powinnościami z czterech wsi krośnieńskich, 
należnymi na rzecz tego młyna, i tenuty Besko1. Jan Mniszech otrzy�
muje dożywocie z obowiązkiem wnoszenia do skarbu rocznie 1000 
złotych oraz kwarty. 
jęz. łac.

1 Tenuta leżała w województwie ruskim, ziemi sanockiej.

71
k. 85 Warszawa, 21 stycznia
Król pozwala Adamowi Krzynieckiemu, dworzaninowi–komornikowi 
(cubiculario nostro) króla Stefana i swojemu, przejąć wójtostwo kro�
śnieńskie w powiecie sanockim z rąk dotychczasowych posesorów. 
Krzyniecki otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci wójtostwo nie wróci 
do dyspozycji króla, dopóki nie zostanie wykupione od jego spadko�
bierców.
jęz. łac. 

72
k. 85v.–86 Warszawa, 21 stycznia
Król stwierdza, że Stanisław Koss, dworzanin–trukczaszy (aulicus et 
dapifer noster) zeznał przed aktami kancelarii, iż w imieniu swoim 
i swych spadkobierców zobowiązuje się spłacić dług 3000 złotych wo�
bec swego brata rodzonego i jego spadkobierców w ciągu sześciu tygo�
dni po podziale dóbr dziedzicznych. W razie jakichkolwiek pretensji 
ma odpowiadać przed sądem ziemskim województwa pomorskiego. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tar�
nowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. pol. 
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73
k. 86–87 Warszawa, 21 stycznia
Ponieważ po rewizji dóbr, dokonanej zgodnie z prawami Królestwa, 
a dotyczącej zamiany wsi królewskiej Szczytniki za miasto Borek 
dziedziczne Jana Zborowskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, staro�
sty grudziądzkiego, odolanowskiego i wołpieńskiego, zamiana ta zo�
stała zatwierdzona1, król włącza miasto Borek, niegdyś dziedzicz�
ne kasztelana gnieźnieńskiego, a obecnie królewskie, do starostwa 
ostrzeszowskiego, którego posesorem jest obecnie Jan Krzysztopor�
ski (Chrystoporski), stolnik sieradzki. Otrzymuje on dożywocie, 
z tytułu którego ma wnosić kwartę według taksy wyznaczonej przez 
lustratorów.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 37.

74
k. 87–87v. Warszawa, 22 stycznia
Król stwierdza, że Zofia Działyńska, wdowa po Stanisławie Garnyszu, 
podstolim krakowskim1, zeznała przed aktami kancelarii, iż 9 listo�
pada (feria sexta ante festum S. Martini Pontificis) 1590 przed sądem 
grodzkim lubelskim dokonała cesji swych praw do wsi królewskich 
Barcice, Przesiecznica, Ryter, Młodów, Olszana, Wolica i Działyń 
w starostwie sądeckim na rzecz Jadwigi Tęczyńskiej, wdowy po Stani�
sławie Myszkowskim z Mirowa, wojewodzie i staroście krakowskim2. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do ksiąg kancelarii, a Jadwiga Tę�
czyńska Myszkowska otrzymuje dożywocie. Relacja Jana Tarnowskie�
go, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.

1 Stanisław Garnysz, podstoli krakowski, zmarł w 1587 r. (U IV/2, nr 279). 
2 Stanisław Myszkowski, wojewoda krakowski, zmarł 16 VI 1570 (U IV/2, nr 364, 406); 
konsens na tę cesję z 20 IX 1588 (Sumariusz IV, nr 300 — w druku).
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75
k. 88–89 Warszawa, 22 stycznia 
Król stwierdza, że po aprobowaniu wpisu w księgach grodzkich lu�
belskich z 9 listopada 15901 przenosi do akt kancelarii umowę mię�
dzy Jadwigą Tęczyńską, wdową po Stanisławie Myszkowskim z Miro�
wa, wojewodzie i staroście krakowskim, a Zofią Działyńską, wdową 
po Stanisławie Garnyszu, podstolim krakowskim, zawartą 16 sierpnia 
(feria tertia post festum Assumptionis Beatae Mariae Virginis) 1588 
w Chełmie, potwierdzoną podpisami i pieczęciami Jana Sienickiego, 
starosty upickiego2 i tarnogórskiego, Józefa Sienickiego i Stanisława 
Wierzbowskiego, zawierającą wzajemny zapis na wszystkich dobrach 
z wadium w wysokości 10 000 złotych i warunkiem wniesienia do akt 
grodzkich i ziemskich krakowskich. Król pozwala na dokonanie wpi�
su do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego ko�
ronnego. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. poprzedni. 
2 Pomyłka pisarza. Starostą upickim był wówczas Jan Wolmiński, wojewoda smoleń�
ski (Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II: Województwo trockie XIV–XVIII 
wiek, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, A. Haratym, Warszawa 2009, 
nr 3966). 

76
k. 89–90v. Warszawa, 22 stycznia
Król stwierdza, że Hieronim Chabowski, w imieniu Jadwigi z Kcię�
cic, córki zmarłego Jerzego Niemsty, starosty warszawskiego1, a żony 
Stanisława Wierzbowskiego z Wierzbowa w powiecie chełmińskim, 
wniósł do akt kancelarii akt, zawarty w Warszawie 12 stycznia (sab-
batum post festum Sanctorum Trium Regum) 1591, w którym Stani�
sław Wierzbowski zapisuje swej żonie kwotę zapisaną mu przez Jana 
Kiszkę, kasztelana wileńskiego, na wsiach Hniedołowice i Wolboro�
wice w powiecie oszmiańskim, kwotę 3000 złotych już teraz przeka�
zaną jej do rąk i wszelkie swe przedmioty ruchome ze złota i srebra, 
klejnoty, szaty, konie i sprzęty domowe. Król poleca wpisać ten akt 
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do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego ko�
ronnego. 
jęz. łac. 

1 Jerzy Niemsta, starosta warszawski, zmarł w 1583 r. przed 1 II (PSB, t. XXIII, s. 37 — 
I. Gieysztorowa).

77
k. 90–91v. Warszawa, 24 stycznia
Król darowuje Mikołajowi Eckowi, burmistrzowi Rygi, murowany 
dom w mieście Lubeka, należący niegdyś do mistrzów zakonu, który 
był w Inflantach1.
jęz. łac. 

1 Chodzi o Zakon Kawalerów Mieczowych. 

78
k. 91–92v. Warszawa, 24 stycznia
Król pozwala Stanisławowi Przyjemskiemu, marszałkowi nadworne�
mu koronnemu, staroście konińskiemu — ze względu na jego i jego 
rodziny zasługi w służbie Zygmunta Augusta i podczas wojen prowa�
dzonych przez króla Stefana — wykupić starostwo kowalskie1, zasta�
wione w starych sumach, z rąk spadkobierców zmarłego Wojciecha 
Ręczajskiego, kasztelana warszawskiego2. Przyjemski otrzymuje doży�
wocie, wraz z jurysdykcją, z racji którego upada 1/4 kwoty zapisanej 
na starostwie.
jęz. łac. 

1 Leżało w województwie brzeskim–kujawskim, powiecie kowalskim. 
2 Wojciech Ręczajski, kasztelan warszawski, zmarł w 1590 r. po 20 XII (PSB, t. XXXI, 
s. 241 — I. Gieysztorowa).
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79
k. 92v.–93 Warszawa, 24 stycznia
Ponieważ Andrzej Concror, rotmistrz piechoty szkockiej, który w chwili 
zagrożenia Rzeczypospolitej wojną z Turcją zebrał w Gdańsku sześćset�
osobowy oddział piechoty, wniósł do króla prośbę w imieniu Szkotów, 
którzy przyczynili się finansowo do jego uzbrojenia i wyposażenia, król 
daje Aleksandrowi Tamforowi, Andrzejowi Pantsorowi, Kilianowi Fost�
serowi, Baltazarowi Dunkanowi, Piotrowi Gedesowi, Jerzemu Meenowi, 
Wojciechowi Scotsowi, Wojciechowi Mirchowi, Danielowi Dunkanowi, 
Kilianowi Firleiowi, Janowi Honczonowi wolność handlowania w osa�
dach i miastach Rzeczypospolitej wedle obyczaju szkockiego wszystkim, 
co z sobą obnoszą. Mają być wolni od wszelkich przeszkód i utrudnień.
jęz. łac. 

80
k. 93–93v. Warszawa, 24 stycznia
Król zachowuje Henryka ab Ungerna i jego żonę Judytę Lenenhusen 
w dożywotnim posiadaniu trzech haków (uncos)1 ziemi i dworu, które 
Stanisław Pękosławski — za czasów króla Stefana generalny komisarz 
w Inflantach, starosta sandomierski, marienburski, kierepecki, swa�
nenburski2 — nadał Henrykowi ab Ungernowi. Przypadły one wów�
czas królowi jako kaduk po Herculesie de Rotetisie. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 9.
2 Stanisław Pękosławski zmarł w 1588 r. przed 12 VII (PSB, t. XXV, s. 744 — H. Kotar�
ski, H. Kowalska).

81
k. 93v.–94 Warszawa, 25 styczeń
Król odnawia dożywocie Krzysztofa Dzierżka, chorążego trockie�
go, dworzanina i sekretarza królewskiego, na wsi Zniesienie leżącej 
na gruncie Lwowa (in teritorio Leopoliensi), otrzymane od króla Stefa�
na1, oraz — po śmierci Mikulińskiego, popa2 — nadaje mu dożywocie 
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na ogrodzie, czyli gruncie zwanym Pasieka. Z tytułu dożywocia Dzier�
żek ma wnosić kwartę.
jęz. łac. 

1 W lustracji 1564/1565 wieś Wzniesienie została określona jako „pod Górnym zam�
kiem lwowskiem leżąca” (LR, t. II, s. 185). Krzysztof Dzierżek otrzymał dożywocie 
na niej 20 IV 1583 (MK 129, k. 301–301v.). 
2 Chodzi o Stefana Mikulińskiego, popa cerkwi św. Mikołaja stojącej za murami, we�
dług lustracji 1564/1565 płacącego czynsz z tytułu użytkowania lasu między wsiami 
Wzniesienie i Krzywczyce, w którym była pasieka (LR t. II, s. 184–185). 

82
k. 94–94v. Warszawa, 25 stycznia
Król nadaje Henrykowi Kamerowi, zasłużonemu w wojnach w służbie 
króla Stefana, dożywocie na mojzie Kolka w powiecie dyneburskim, 
która wróciła do dyspozycji króla po śmierci Hermana Kokki.
jęz. łac. 

83
k. 94–95 Warszawa, 25 stycznia
Król nadaje Stanisławowi Tarnowskiemu urząd kasztelana inowłodzkie�
go. Kasztelania wakuje po śmierci jego ojca Stanisława Tarnowskiego1.
jęz. łac.

1 Stanisław Tarnowski, kasztelan inowłodzki, zmarł po 10 VIII 1590 (U II/2, nr 129).

84
k. 95–95v. Warszawa, 25 stycznia
Król nadaje w dożywocie popostwo we wsi królewskiej Cicha1 Iwano�
wi, popowi, i Bazylemu, synom Hryczki, z użytkowaniem jednego łana 
ziemi. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 64.
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85
k. 95v.–96 Warszawa, 25 stycznia
Ponieważ Piotr Sokołowski, za pozwoleniem króla Stefana, cedował 
Bartłomiejowi Żelskiemu i Mikołajowi Smarzeńskiemu wieś królew�
ską Gorczenica Mała1, zastawioną w pewnej kwocie przez Łukasza 
Działyńskiego, cześnika koronnego, starostę kowalskiego i brodnic�
kiego, król aprobuje tę cesję. Nadto król ufa, że Bartłomiej Żelski i Mi�
kołaj Smarzeński zechcą ustąpić swego prawa do tej wsi i kwot na niej 
zapisanych na rzecz Zofii z Zamościa, wdowy po Łukaszu Działyń�
skim, cześniku koronnym2. Zapewne cesja dojdzie do skutku i król ma 
nadzieję, że Zofia z Zamościa będzie użytkowała tę wieś dożywotnio 
na tych samych prawach, co niegdyś jej mąż. 
jęz. łac. 

1 Wieś w województwie chełmińskim, w powiecie michałowskim, niedaleko Brodnicy.
2 Łukasz Działyński, cześnik koronny, zmarł przed 15 V 1583 (U X, nr 73). 

86
k. 96–97 Warszawa, 25 stycznia
Król, ze względu na zasługi oddane jemu i jego poprzednikom tak 
przez Jakuba Pretficza, starostę trembowelskiego, jak i przez jego ojca 
Bernarda, pozwala temuż Jakubowi cedować to starostwo synowi Ja�
nowi. Jan otrzymuje dożywocie z jurysdykcją pod warunkiem wnosze�
nia kwarty. Podaje się to do wiadomości urzędników i szlachty powiatu 
trembowelskiego, którzy mają uznać jego jurysdykcję.
jęz. łac. 

87
k. 97–97v. Warszawa, 25 stycznia
Król aprobuje i potwierdza dokument Jerzego Mniszcha z Wielkich 
Kończyc, wojewody sandomierskiego, starosty sanockiego, sokalskie�
go i samborskiego, żupnika ruskiego, spisany po polsku i wystawiony 
w Samborze Starym 17 grudnia 1589, w którym wspomniany wojewo�
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da pozwala Janowi Miedziańczykowi, kniaziowi linińskiemu, ze wzglę�
du na jego posługi dla żup solskich, zbudować nowy młyn z foluszem 
i karczmę, ponieważ, z powodu zniszczenia brzegów przez powódź, 
stary młyn stoi w złym miejscu. W młynie mają mleć poddani z Lininy, 
w karczmie wolno mu szynkować piwo i gorzałkę1. Do tego otrzymuje 
jeden łan obok lasu świnnego „asz przez rzekę Lininkę pod las rze�
czony Kobyłka”. Ma mieć do dyspozycji komorników. Miedziańczyk 
będzie mógł starać się o konsens królewski dla siebie, swojego syna 
Hrycza, Mikołaja Kachnicy i jego syna na cesję Iwanowi, a także dla 
Hrycza Kachnicy i jego syna Tymka, kniaziów linińskich. Król udziela 
im wszystkim dożywocia.
jęz. jęz. łac. pol.

1 Linina — wieś w starostwie samborskim. Kniaź — we wsiach osadzonych na prawie 
wołoskim odpowiednik wójta; por. dok. nr 15. 

88
k. 98–98v. Warszawa, 26 stycznia
Ponieważ Mikołaj Oleśnicki zrzekł się dożywocia na mieście królew�
skim Zabłutow i wsiach Okno, Lubkowce, Zadubrowce, Hankowce 
i Oleszków w województwie ruskim, powiecie halickim (dożywocie 
to otrzymał podczas sejmu koronacyjnego po śmierci Piotra Zbo�
rowskiego1, z którego spadkobiercami instygator królewski prowadzi 
sprawę dotąd niezakończoną), król nadaje dożywocie na tych dobrach 
Janowi Gołuchowskiemu, dworzaninowi–trukczaszemu (aulico et da-
pifero nostro), służącemu królowi Stefanowi i obecnemu królowi w cza�
sie wojny i pokoju. Jeśli na dobrach są zapisane kwoty, Gołuchowski 
musi wykupić dobra z rąk osób, które mu zostaną wskazane, jeśli nie 
— ma wnosić kwartę. 
jęz. łac. 

1 Dożywocie dla Oleśnickiego z 20 I 1588 (Sumariusz III, nr 61); wbrew opinii Jacka 
Pielasa (Oleśniccy herbu Dębno. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, 
Kielce 2007, s. 266) królewszczyzna ta nie była w posiadaniu tego roku co najmniej 
do jesieni 1604 r. 
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89
k. 99–99v. Warszawa, 26 stycznia
Król pozwala Janowi Płazie cedować wójtostwo we wsi królewskiej 
Drohomyśl w starostwie lubaczowskim na rzecz jego syna Andrzeja, 
który otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

90
k. 99v.–100 Warszawa, 26 stycznia 
Ponieważ zmarły Paweł Uchański, wojewoda bełski, odbył dla dobra 
publicznego poselstwo do sułtana tureckiego, nie dbając o własne do�
bro wystawił swe bezpieczeństwo i fortunę na szwank, ofiarował swe 
życie1 i pozostawił dziedzictwo obciążone długami, król wyznacza 
jego dzieciom pensję roczną 1000 złotych z ceł ruskich przez cztery 
lata, począwszy od 2 lutego. Podaje się to do wiadomości Jana Firleja, 
podskarbiego koronnego, a także Pawła Orzechowskiego, podkomo�
rzego chełmskiego, i Mikołaja Uhrowieckiego, starosty chełmskiego, 
posesorów cła ruskiego, którzy mają wypłacać tę sumę za pokwitowa�
niem podskarbiego.
jęz. łac. 

1 Uchański zmarł 18 II 1590 lub 1 XII 1589 w Konstantynopolu (U III/2, nr 382).

91
k. 100–100v. Warszawa, 27 stycznia
Król pozwala Barłomiejowi Beglerowi, który sprowadził z Norymbergi 
wielką liczbę rusznic (sclopetarum) i małych dział (pixidum minorum), 
na dożywotnie sprowadzanie z Norymbergi i innych miast niemieckich 
rusznic i działek oraz na sprzedawanie ich w miastach królewskich tak 
świeckim, jak i duchownym pod warunkiem zachowania powinności 
celnych. Podaje się to do wiadomości wszystkich urzędów ziemskich 
i grodzkich w Rzeczypospolitej.
jęz. łac. 
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92
k. 100v.–101 Warszawa, 27 stycznia
Król pozwala Fryderykowi ab Unrugowi na cesję wójtostwa we wsi 
Podmokłe w starostwie babimojskim na rzecz Krzysztofa ab Unruga, 
brata rodzonego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

93
k. 101v.–102 Warszawa, 28 stycznia
Król mianuje Andrzeja Leszczyńskiego, zasłużonego w wyprawach 
przeciw Moskwie za czasów Batorego i dla Rzeczypospolitej za pa�
nowania obecnego króla, na urząd wojewody brzeskiego wakujący 
po śmierci Grzegorza Kretkowskiego1.
jęz. łac. 

1 Grzegorz Kretkowski, wojewoda brzeski–kujawski, zmarł krótko po 15 I 1587 (T. Sławiń�
ski, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Włocławek–Warszawa 2007, s. 137).

94
k. 102–102v. Warszawa, 28 stycznia
Król nadaje dożywocie Eberhardowi Bergowi, dworzaninowi–komor�
nikowi (cubiculario nostro), na pewnych dobrach w powiecie rzeżyc�
kim (rositensi) użytkowanych prawem lennym i przypadłych królowi 
jako kaduk po śmierci Jana Zizibartha. 
jęz. łac. 

95
k. 102v.–103 Warszawa, 28 stycznia
Król mianuje Stanisława Uchańskiego, z rodziny zasłużonej dla Rze�
czypospolitej w czasach wojny i pokoju, na urząd kasztelana rawskiego 
wakujący po śmierci Jana Gostomskiego. 
jęz. łac.
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96
k. 103–103v. Warszawa, 28 stycznia
Król potwierdza i aprobuje dożywocie na wójtostwie tajeńskim1 
i w Nowej Wsi w starostwie rajgrodzkim, które królowa Anna, ciot�
ka króla, dała w Warszawie 30 kwietnia 1589 Stanisławowi Grajew�
skiemu. 
jęz. łac. 

1 Wójtostwo tajeńskie było częścią starostwa augustowskiego (Lustracje wojewódz-
twa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław 1959, s. 114–
116). 

97
k. 103v.–106 Warszawa, 28 stycznia
Król stwierdza, że Jakub Cieciszowski, syn zmarłego Andrzeja, oraz 
Paweł i Adrian Cieciszowscy, synowie tegoż Jakuba, dziedzice dóbr 
Okunin i Wólka Okuńska, oraz Anna Pod(h)orecka, córka Jana 
Pod(h)oreckiego, a żona Pawła Cieciszowskiego, za zgodą Jana Suł�
kowskiego i Pawła Rzechowskiego, przyjaciół ich i krewnych z li�
nii ojcowskiej, zeznali przed aktami kancelarii, że w sądzie grodu 
warszawskiego sprzedali swoje dobra dziedziczne Okunin i Wólka 
Okuńska w ziemiach warszawskiej i zakroczymskiej, z prawem pa�
tronatu, Marcinowi Wyszyńskiemu, synowi zmarłego Andrzeja, 
dziedzicowi Wyszyn i Wzdrojów1, za sumę dwunastu tysięcy zło�
tych. Wadium wynosi dwanaście tysięcy złotych. Król pozwala wpi�
sać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, pre�
pozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego.
jęz. łac. 

1 Wyszyny i Wzdroje — wsie w powiecie mławskim, ziemi zawkrzeńskiej, wojewódz�
twie płockim.
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98
k. 106–106v. Warszawa, 29 stycznia
Król mianuje Wojciecha Radzimińskiego, zasłużonego w sprawach pu�
blicznych, na urząd kasztelana zakroczymskiego, wakujący po awansie 
Stanisława Parysa na kasztelanię warszawską1.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 101.

99
k. 106v.–107 [Warszawa, 29 stycznia]
Król pozwala Janowi Boguszowi, kasztelanowi zawichojskiemu, na cesję 
dóbr królewskich Zwoleń, wsi królewskich Jeżów i Brzezinki oraz kuź�
nicy Płachta w starostwie radomskim na rzecz syna Bernarda, dworza�
nina, który otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty. 
jęz. łac.

100
k. 107v.–108 Warszawa, 29 stycznia
Król stwierdza, że Jan Hlebowicz, stolnik litewski, starosta upicki i ra�
doszkowski, oraz Mikołaj Hlebowicz, tenutariusz oniksztyński, bracia 
rodzeni, synowie zmarłego Jana Hlebowicza, wojewody trockiego1, 
zeznali przed aktami kancelarii, iż — udając się w podróż do Włoch 
i Niemiec — udzielają plenipotencji swej matce, Katarzynie z Kroto�
szyna, do zarządzania ich dobrami tak w Wielkim Księstwie Litew�
skim, jak i w Koronie. Może ona je zastawiać, sprzedawać i odstępo�
wać. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Jan Hlebowicz, wojewoda trocki, zmarł po 28 VII, a przed 10 VIII 1590 (Urzędnicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II: Województwo Trockie XIV–XVIII wiek, opr. H. Lu�
lewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, A. Haratym, Warszawa 2008, nr 1427, 1428).
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101
k. 108v.–109 Warszawa, 31 stycznia1

Król mianuje Stanisława Parysa, kasztelana zakroczymskiego i starostę 
czerskiego, na urząd kasztelana warszawskiego wakujący po śmierci 
Wojciecha Ręczajskiego2.
jęz. łac. 

1 Według rejestru szafarskiego, „dnia 30 Januarii Król Jego Mość do Białowież wyjachać 
raczył”, „14 Februarii we czwartek Król Jego Mość do Warszawy z łowów Białowieskich 
przyjachać raczył” (AGAD, ASK, Rach. król. 290, k. 222, 226).
2 Zob. dok. nr 98. 

102
k. 109–109v. Warszawa, 16 lutego
Król nadaje Andrzejowi Chądzyńskiemu, dworzaninowi królowej 
Anny, ciotki króla, zasłużonemu w jej służbie, starostwo nurskie z ju�
rysdykcją pod warunkiem wnoszenia kwarty, które scedował mu Mi�
kołaj Podoski. 
jęz. łac. 

103
k. 109v. [Warszawa, 16 lutego]
Król darowuje Pawłowi Komońskiemu, dworzaninowi–komornikowi 
(cubiculario nostro), zasłużonemu dla króla i jego poprzednika, króla 
Stefana, dobra przypadłe królowi jako kaduk po śmierci Mikołaja Bo�
guszewskiego, mieszczanina z Warty.
jęz. łac.

104
k. 110–111 Warszawa, 17 lutego
Król ponownie nadaje Hieronimowi Mieleckiemu starostwo sando�
mierskie, które już mu kiedyś nadał pod pewnymi warunkami po śmier�
ci Stanisława Pękosławskiego1. Zapowiada, że ze względu na szkody, 
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uszczuplenie dochodów tego starostwa, spustoszenie przez zarazy 
i wojsko, wysłani zostaną rewizorowie, a Mielecki dostaje nowy przy�
wilej i jurysdykcję. Otrzymuje pensję roczną 3035 złotych, ma wnosić 
kwartę do skarbu w Rawie i drugą kwartę na użytek króla według po�
stanowień poprzedniego sejmu2. Z kwoty 10270 złotych, 15 groszy i 5 
denarów dochodów oszacowanych podczas ostatniej rewizji3 będzie mu 
wolno zachować kwartę dla siebie, pozostałą kwotę 5573 złotych 3 gro�
sze i 15 denarów ma wnieść do skarbu królewskiego w dwóch ratach 
— pierwsza na 26 grudnia (festo Sancti Stephani protomartyri), druga 
29 marca 1592 (festo Paschalis in anno proxime futuro). Zabudowania 
zamku, folwarków i dworów, a także bydło powinny być utrzymane tak, 
jak to zostało opisane w inwentarzach Wespazjana Silnickiego i ostatnio 
Andrzeja Czapskiego.
jęz. łac. 

1 Stanisław Pękosławski zmarł przed 12 VII 1588 (U IV/3, nr 896). Mielecki otrzy�
mał dożywocie na starostwie sandomierskim 5 VIII 1588 (Sumariusz IV, nr 196  
— w druku).
2 Chodzi konstytucję sejmu 1590 r. „Rationes stołu Króla Jego Mości” ustanawiającą 
ekonomie, wśród nich na starostwie sandomierskim (VC II, vol. 2, s. 148). 
3 Chodzi o inwentarz starostwa z 1586 r. (AGAD, MK, L. XVIII, 69).

105
k. 111–111v. Warszawa, 17 lutego
Król nadaje Piotrowi Charbickiemu, poleconemu przez pewnych do�
radców, jeden łan we wsi Wola Zaleśna i dobra ruchome, które przypa�
dły królowi jako kaduk po śmierci Piotra Różyckiego.
jęz. łac.

106
k. 111v.–112 Warszawa, 18 lutego
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż udziela plenipotencji Janowi Trepce z Kamyka, 
Janowi Sarnowskiemu i Jakubowi Januszowskiemu, rajcy olkuskiemu, 
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by go reprezentowali przed sądem ziemskim siewierskim w sprawie, 
którą ma przeciw Janowi Podczaszemu, dotyczącej części wsi Chrusz�
czobie i Mirzejowice1 wraz z kuźnicami w księstwie siewierskim, 
odstąpionymi mu po śmierci Sebastiana Podczaszego, prepozyta ko�
ścioła św. Jana w Krakowie, przed sądem grodzkim będzińskim2 przez 
Stanisława Podczaszego. Król poleca wpisać tę plenipotencję do akt 
kancelarii. 
jęz. łac.

1 Według Słownika miejscowości księstwa siewierskiego (opr. Z. Noga, Kraków 1994, 
s. 33 i 94–95). Chodzi o wieś Chruszczobród, w XVI wieku własność rodziny Mirzow�
skich, zwanych Podczaszymi, i część w Chruszczobrodzie, zwaną Mirzowice. 
2 Pomyłka pisarza. Nie było sądu grodzkiego będzińskiego. Chodzi prawdopodobnie 
o sąd grodzki siewierski.

107
k. 112v.–113 Warszawa, 19 lutego
Król nadaje Marcinowi Broniewskiemu z Bieździedzy, sekretarzowi 
królewskiemu, zasłużonemu dla królów Zygmunta Augusta i Stefa�
na, dożywocie na dworze (curia, moisa) Luda w powiecie dorpac�
kim i na wsiach Hesamer, Witkola, Halik, Seniuga, Radiwer, Sza�
slacha należących do tego dworu, które wróciły do dyspozycji króla 
po śmierci Stanisława Ślepowrońskiego, pod obowiązkiem służby 
wojskowej1.
jęz. łac.

1 Edycja ze skrótami: Materiały do dziejów, t. II, nr 63.

108
k. 113v. Warszawa, 20 lutego
Król nadaje Jakubowi Krudnerowi, zasłużonemu dla króla Stefana, 
dożywocie na dobrach Wittkopy w powiecie lucyńskim, które wróciły 
do dyspozycji króla po śmierci Henryka Oberhusena.
jęz. łac.
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109
k. 113v.–114 Warszawa, 20 lutego
Król darowuje Ottonowi Schenkingowi, biskupowi wendeńskiemu, 
grunt poza miastem Ryga blisko zamku, który po śmierci Frisnera, 
doktora medycyny, przypadł królowi jako kaduk. Może tam budować 
domy. Grunt ma być użytkowany przez niego i następnych biskupów 
inflanckich. 
jęz. łac.

110
k. 114v.–115 Warszawa, 20 lutego
Król stwierdza cesję wójtostwa mielnickiego1 dokonaną przez Cypria�
na Bazylika na rzecz Stanisława Kuczkowskiego, wójta kleszczelskiego, 
zasłużonego wojskowo dla królów Zygmunta Augusta i Stefana. Kucz�
kowski otrzymuje dożywocie. Po jego śmierci suma zapisana na wójto�
stwie zostanie wypłacona jego spadkobiercom2.
jęz. łac. 

1 Chodzi o miasto Mielnik w województwie podlaskim.
2 Edycja ze skrótami: Materiały do dziejów, t. I, nr 430.

111
k. 115–115v. [Warszawa, 20 lutego]
Król stwierdza cesję siedmiu łanów we wsi królewskiej Moszczana1 do�
konaną przez Cypriana Bazylika na rzecz Stanisława Kuczkowskiego, 
który otrzymuje dożywocie z obowiązkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac. 

1 Wieś w starostwie mielnickim (Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. 
J. Wiśniewski, J. Topolski, Warszawa 1959, s. 88).
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112
k. 116 Warszawa, 21 lutego
Król, na prośbę doradców, przyznaje dożywotnio Stanisławowi Lubo�
mirskiemu, podżupkowi krakowskiemu, za jego zasługi cztery działy 
czy łoje zwane Sponsa, Buczek, Goczałek i Gimiński1, z których ma być 
dostarczane z żup wielickich przez Sebastiana Lubomirskiego, kaszte�
lana małogoskiego, administratora żup krakowskich. 
jęz. łac. 

1 W lustracji 1564–1565 czytamy: „stolnictwa albo łoje królewskie 5”, „przezwiska tych 
łojów królewskich: Sponsa, Byczek, Goczałek, Głowa, Gimiński” (Lustracja wojewódz-
twa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki, Warszawa 1964, s. 95–96.); stolnictwa, zwa�
ne działami, były to miejsca pracy w kopalni soli, które zapewniały ich posiadaczom 
pobieranie akordowej zapłaty, a żupnikom uzysk całej wyciętej soli. Zob. A. Keckowa, 
Instytucja stolników w żupach krakowskich, Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 
VI/1963, s. 175–256.

113
k. 116–116v. Warszawa, 21 lutego
Król nadaje Pawłowi Sapieże, dworzaninowi i rotmistrzowi zasłużone�
mu dla króla Stefana, dożywocie na folwarku (moisa) Hansa w Inflan�
tach, który wrócił do dyspozycji króla po śmierci Krzysztofa Pszonki. 
jęz. łac. 

114
k. 117–118 Warszawa, 22 lutego
Król zezwala Jan Krzysztoporskiemu (Chrystoporskiemu), staro�
ście ostrzeszowskiemu, stolnikowi sieradzkiemu, na cesję starostwa 
ostrzeszowskiego z jurysdykcją, wójtostwa tamże oraz miasta Borek 
przyłączonego do starostwa w drodze zamiany z Janem Zborowskim, 
kasztelanem gnieźnieńskim, za wieś Szczytniki1, na rzecz Stanisława 
Siewierskiego, zasłużonego dla Rzeczypospolitej, który otrzymuje 
dożywocie z obowiązkiem wnoszenia kwarty z dochodów starostwa, 
z miasta Borek będzie wnosił kwartę według taksy lustratorskiej, wój�
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tostwo po jego śmierci jego spadkobiercy będą użytkowali do czasu 
wypłacenia im kwoty zapisu na nim. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 37.

115
k. 118–118v. Warszawa, 22 lutego
Król nadaje dożywocie wspólne (in solidum) Bernardowi Tregierowi, 
który poniósł koszt naprawy młyna często niszczonego przez rzekę, 
i Ewie, córce Jerzego Malmana starszego, na młynie Oberskim na rze�
ce Obra1 na warunkach zawartych w przywilejach, które wspomniany 
Jerzy Malman, poprzedni posesor młyna, otrzymał od poprzedników 
króla. 
jęz. łac. 

1 Chodzi zapewne o młyn na rzece Obra koło Skwierzyny w starostwie międzyrzeckim 
(Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. I, wyd. A. Tomczak, 
Cz. Ohryzko–Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961, s. 68), później zwany mły�
nem Oberskim (Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616–1620, wyd. 
Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 14; 
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1664, t. I, wyd. Cz. Ohryzko–
Włodarska, s. 25–26); w tytule dokumentu Tregier nosi imię Jerzy.

116
k. 118v.–119 Warszawa, 23 lutego
Król pozwala inserować w aktach kancelarii dokument wystawiony 
w Poznaniu 15 lutego 1591 przez Macieja Barskiego, surogatora zamku 
poznańskiego, Jerzego Korzbok Zawadzkiego i Adama Buszkowskie�
go, arendarzy czopowego koronnego, z ich podpisami i pieczęciami, 
w którym udzielają oni pełnomocnictwa słudze Lewkowi Moskowi�
czowi, Żydowi poznańskiemu, do ustanawiania arendarzy, subkolek�
torów i do ściągania pieniędzy na potrzeby wystawców. Relacja Jana 
Tarnowskiego jak wyżej. 
jęz. jęz. łac. pol. 
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117
k. 119v.–120 Warszawa, 24 lutego
Król stwierdza, że Hieronim Gostomski, kasztelan nakielski, starosta 
wałecki, zeznał przed aktami kancelarii, iż uznaje swój dług wobec Ja�
kuba Rokickiego, swego sługi, w wysokości 40 złotych i zabezpiecza go 
na dobrach królewskich Strzelce i Gąbin wraz wsiami do nich należą�
cymi, na których ma zapis z racji pożyczki 500 000 złotych1. Gostomski 
zobowiązuje się ciągu pół roku zapłacić przed sądem grodzkim w Go�
styninie. Wadium wynosi 40 złotych. Pozwany przez Rokickiego lub 
jego spadkobierców, stawi się (lub jego spadkobiercy) na pierwszy ter�
min w tym sądzie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja jak wyżej. 
jęz. pol.

1 Chodzi o zapis na starostwie gąbińskim pożyczki zaciągniętej przez Zygmunta Au�
gusta w ramach kwoty 500 000 złotych na mocy konstytucji sejmu 1565 r. „Nabycie 
pieniędzy” (VC II, vol. 1, s. 178). 

118
k. 120–120v. Warszawa, 28 lutego
Król darowuje Andrzejowi Bolkowi, swemu słudze, dobra ruchome 
i nieruchome znajdujące się w Poznaniu i poza Poznaniem, które 
przypadły królowi jako kaduk po śmierci Erazma Szklarza, miesz�
czanina poznańskiego. Podaje się to do wiadomości magistratu po�
znańskiego.
jęz. łac. 

119
k. 120v.–121 Warszawa, 28 lutego
Król pozwala Mikołajowi Wolskiemu z Podhajec, miecznikowi 
koronnemu, przejąć z rąk spadkobierców zmarłego Piotra Czarn�
kowskiego, kasztelana poznańskiego1, tenutę Babimost w woje�
wództwie poznańskim. Wolski otrzymuje dożywocie, z racji któ�
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rego upada część zapisu na Babimoście, taka, jaka wynika z zapisu 
w konstytucji2. 
jęz. łac. 

1 Piotr Czarnkowski, kasztelan poznański, zmarł po 1 X 1590 (U I/2, nr 749).
2 Chodzi o konstytucję sejmu 1566 r. „Dożywocia”, zawierającą postanowienie, że wa�
runkiem otrzymania dożywocia na dobrach zastawionych w tzw. starych sumach jest 
odpisanie z sumy ciążącej na danych dobrach królewskich minimum ¼ kwoty. Praktykę 
wynikającą z tego postanowienia uregulowano w konstytucji sejmu 1588 r. „O starych 
sumach” (Chłapowski, Realizacja, s. 44–45). 

120
k. 121–121v. Warszawa, 1 marca
Król nadaje Janowi Rozdrażewskiemu, podkomorzemu poznańskiemu 
zasłużonemu w sprawach publicznych, zwłaszcza w wojnie z Moskwą 
za króla Stefana, urząd kasztelana poznańskiego wakujący po śmierci 
Piotra Czarnkowskiego1. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 119.

121
k. 121v.–122 Warszawa, 2 marca
Król akceptuje prośbę Zofii Herburtówny, wdowy po Janie Dulskim, 
kasztelanie chełmińskim, podskarbim koronnym1, staroście świeckim 
i tenutariuszce tego starostwa, o zgodę na cesję części gruntu pod la�
sem przy rzece Wisła, zwanego Krostkowska Kępa, należącego do sta�
rostwa świeckiego, na rzecz panien mniszek zakonu św. Benedykta 
w Chełmnie przy kościele NMP2. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 33, przyp. 1.
2 Chodzi o osadę czy też kępę na prawym brzegu Wisły na rzeką Chełmianką w pobliżu 
Chełmna, o której w Kronice benedyktynek chełmińskich (wyd. W. Szołdrski, Pelplin 
1937, s. 46) pod rokiem 1591 czytamy: „tamże pani ksieni, będąc w Warszawie na sej�
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mie z łaski Króla Jego Mości Zygmunta III, otrzymała ostrów albo kępę u Topolna, 
którą zowią Krostkowską, z przywilejem”. 

122
k. 122–122v. Warszawa, 3 marca
Król darowuje Szymonowi Dzikowskiemu, dworzaninowi–komor�
nikowi (cubiculario nostro), dobra ruchome i nieruchome przypadłe 
królowi jako kaduk po śmierci Piotra Modlińskiego bez legalnych po�
tomków. 
jęz. łac.

123
k. 122v.–123 Warszawa, 3 marca
Król zgadza się, by pewna suma, którą Wojciech Rakowski, łoż�
niczy królewski, otrzymał od Hieronima Gostomskiego z Leże�
nic, kasztelana nakielskiego, starosty wałeckiego, została zapisa�
na na dobrach królewskich Korzeń i Muchnów pod warunkiem, 
że zobowiązanie to będzie oddzielone od zapisów już ciążących 
na tych dobrach1.
jęz. łac. 

1 Wsie te leżały w województwie rawskim, pierwsza w pow. gąbińskim, druga w gosty�
nińskim, i były obciążone tzw. starymi sumami (zob. dok. nr 170). Rakowski otrzymał 
dożywocie na tych wsiach 10 X 1590 (Sumariusz IV, nr 1033 — w druku). 

124
k. 123 Warszawa, 3 marca
Król zgadza się, by Hieronim Gostomski z Leżenic, kasztelan nakielski, 
starosta wałecki, potwierdził zapis swego długu wobec Jakuba Rokic�
kiego, swego sługi, na dobrach królewskich Strzelce i Gąbiń1.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 117. 
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125
k. 123v. Warszawa, 4 marca
Król zachowuje mieszczan miasta królewskiego Osmolin1, tenuty Sta�
nisława Mińskiego, wojewody łęczyckiego, w użytkowaniu i posia�
daniu pola Lubików obok miasta, ponieważ miasto miało ten grunt 
od dawna we władaniu.
jęz. łac. 

1 Leżało w województwie rawskim, w powiecie gąbińskim. 

126
k. 123v.–124 Warszawa, 5 marca
Ponieważ zmarły król Stefan nadał Maciejowi Białkowskiemu prawem 
lennym cztery włóki (uncos) ziemi pod zamkiem Lemberg, czyli Mało�
pol, w Inflantach, które to włóki posiadał nie wiedzieć jakim prawem 
Zibert Friesen, i ponieważ Białkowski chce odstąpić swe prawa Frie�
senowi za opłatą, król zgadza się na tę transakcję oraz przenosi prawo 
lenne na Friesena. 
jęz. łac.

127
k. 124–124v. Warszawa, 5 marca
Król darowuje Wawrzyńcowi Branickiemu, harcerzowi królewskiemu 
(stipatori nostro), dobra ruchome i nieruchome przypadłe królowi jako 
kaduk po śmierci Agnieszki Wielunianki, żony Benedykta Grubicza, 
czyli Cielocha, mieszczanina sieradzkiego. 
jęz. łac. 

128
k. 124v.–125 Warszawa, 6 marca
Król darowuje Józefowi Targońskiemu wszelkie dobra ruchome i nie�
ruchome przypadłe królowi jako kaduk po śmierci Walentego, urodzo�
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nego w związku nieślubnym, oraz kwotę zapisaną temuż Walentemu 
przez Niemierę Rudskiego na wsi Ciechnino1. 
jęz. łac. 

1 Ciechnin (dziś Ciechlin) — wieś w województwie mazowieckim, ziemi czerskiej, po�
wiecie grójeckim. 

129
k. 125–125v. Warszawa, 6 marca
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu z Bogusławic, kasztelano�
wi lądzkiemu, staroście przedeckiemu, na cesję wsi królewskich Biała 
i Maszewo z wójtostwem w powiecie płockim na rzecz jego syna Janu�
sza, który otrzymuje dożywocie, mocą którego upada ¼ kwoty zapisa�
nej na tych wsiach. 
jęz. łac. 

130
k. 125v.–126 Warszawa, 6 marca
Król zachowuje Andrzeja Sisvegena w posiadaniu dworu Drimen wraz 
z wsiami Szlisem i Apolten w powiecie seswiejskim, które za czasów 
zmarłego króla Stefana otrzymał dekretem Jerzego kardynała Radzi�
wiłła, biskupa wileńskiego, namiestnika Inflant, i Stanisława Pękosław�
skiego, starosty sandomierskiego, komisarza generalnego Inflant1. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 10.

131
k. 126–126v. Warszawa, 7 marca
Król pozwala Franciszkowi Skardze na cesję na rzecz jego syna, Woj�
ciecha Skargi, prawa dożywotniego dzierżawy jednej z dwóch miar 
piwa z browaru w mieście królewskim Grodziec1, pod warunkiem 
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wnoszenia zapłaty 20 złotych rocznie w dniu 28 sierpnia (pro die et 
festo D. Augustini). 
jęz. łac 

1 W województwie mazowieckim, ziemi czerskiej; dziś Grójec.

132
k. 126v.–127v. Warszawa, 7 marca
Król nadaje Janowi hrabiemu Tęczyńskiemu, kasztelanowi wojnickiemu, 
staroście lubelskiemu, parczowskiemu, oraz Gabrielowi, synom zmar�
łego Andrzeja hrabiego Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, staro�
sty zatorskiego, hrubieszowskiego1, dożywocie na dobrach królewskich 
Dziurów, Frankowce, Niżnykąt, Koza (Kossa), Laski, Białoboj, Beresto�
wicka, Karłów, Uście, obie Turowice, Podwysokie, Wrusów, Jesieniów, 
Głuskowo i innych, nowo lokowanych na ich gruntach, w powiatach 
lwowskim, halickim i kołomyjskim, zastawionych w starych sumach. 
Przywileje ich dotyczące zostały spalone przez Tatarów. W dekrecie sej�
mu lubelskiego z 9 lipca 1566 są one wymienione2, jak również w dekre�
cie sejmu 1570 z dnia 6 marca (feria secunda post Dominicam Laetare) 
w sprawie między zmarłym Jerzym Jazłowieckim z Buczacza, wojewodą 
ruskim3, a Janem, starostą lubelskim, i Andrzejem, kasztelanem bełskim, 
hrabiami Tęczyńskimi, braćmi rodzonymi, o wykup tych dóbr, w którym 
zmarły król Zygmunt August zachował ich przy dożywociu, także w do�
kumencie, w którym wspomniany Andrzej, wówczas wojewoda bełski, 
później krakowski, za pozwoleniem zmarłego króla Stefana cedował je 
wspomnianym Janowi, kasztelanowi wojnickiemu, i Gabrielowi, swym 
synom. Z tytułu dożywocia upada ¼ sum zapisanych na tych dobrach. 
jęz. łac.

1 Andrzej Tęczyński, wojewoda krakowski, zmarł 22 V 1588 (U IV/2, nr 410; J. Kurtyka, 
Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, s. 204). 
2 Tęczyńscy przedłożyli wówczas dokumenty z lat 1415–1479 zawierające zapisy kwot 
na tych dobrach, które zostały uznane za stare (AGAD, ASK, XLVI, 41, k. 91v.–92v.; LR, 
t. I, s. 238–239, przyp. 254).
3 Jerzy Jazłowiecki, wojewoda ruski, zmarł wiosną 1575 (U III/1, nr 1250). 
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133
k. 127v.–128 Warszawa, 9 marca
Król, spośród czterech kandydatów wybranych przez szlachtę zgod�
nie z prawem, mianuje Jana Rzeczyckiego, pisarza grodzkiego łukow�
skiego, na urząd pisarza ziemskiego łukowskiego zwolniony na sku�
tek awansu Andrzeja Rzeczyckiego, instygatora królewskiego, pisarza 
ziemskiego łukowskiego, na podkomorstwo lubelskie. 
jęz. łac. 

134
k. 128–128v. [Warszawa, 9 marca]
Król pozwala Andrzejowi Piwie na cesję na rzecz Andrzeja Piwy, jego 
bratanka, miasta królewskiego Szczerców, wsi Szczercowska Wola 
i Chrząstawa w województwie sieradzkim oraz wójtostwa w Szczerco�
wie, obciążonych starymi sumami. Z tytułu dożywocia upada część 
sum, które są zapisane na tych dobrach.
jęz. łac. 

135
k. 129–129v. Warszawa, 10 marca
Król nadaje Stanisławowi Leńkowi, za zasługi wojskowe dla zmarłe�
go króla Stefana i w bitwie pod Byczyną, dożywocie na wsi Blumberg 
w powiecie szmeltyńskim w Inflantach, która wróciła do dyspozycji 
króla po bezpotomnej śmierci braci rodzonych Framholda i Henryka 
Blumbergów, posiadających ją na prawie lennym. 
jęz. łac. 

136
k. 129v.–130 Warszawa, 10 marca
Król stwierdza, że Stanisław Gostomski z Leżenic, wojewoda rawski, 
starosta radomski, cedował wieś królewską Krwatka i części we wsiach 
Myśliszowice i Małęczyn w starostwie radomskim Mikołajowi Trzelat�
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kowskiemu, podstarościemu radomskiemu, który otrzymuje dożywo�
cie z obowiązkiem wnoszenia kwarty1. 
jęz. łac. 

1 Regest tego wpisu w: Regesty Metryki, nr 131 zawiera błąd.

137
k. 130–131 Warszawa, 10 marca
Król, ze względu na zasługi Hieronima Gostomskiego z Leżenic, kasz�
telana nakielskiego, posesora dóbr królewskich Warka i Grodziec, po�
zwala mu cedować je jego synowi Janowi Gostomskiemu, który otrzy�
muje dożywocie z obowiązkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac. 

138
k. 131–131v. Warszawa, 12 marca
Król stwierdza, że Jan Bojanowski, łożniczy królewski, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż — rezygnując z prawa ziemskiego oraz jego ju�
rysdykcji i poddając się jurysdykcji królewskiej — ustanawia Piotra 
Fondera Flotha, mieszczanina wileńskiego, swym pełnomocnikiem 
w sprawie dotyczącej kwoty 1050 złotych, którą — na podstawie 
zobowiązania, czyli kontraktu zawartego w Wilnie — są mu winni 
burgrabia, burmistrz i rajcy miasta Wilna. Relacja Jana Tarnowskie�
go, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanc�
lerzego koronnego.
jęz. łac. 

139
k. 131v.–132 [Warszawa, 13 marca] 
Król nadaje Michałowi Kopystyńskiemu władyctwo przemyskie i sam�
borskie, wakujące po śmierci Steczki Bryleńskiego1, wraz wszystkimi 
przynależnymi dobrami i dochodami. Król upoważnia metropolitę ki�
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jowskiego Michała Rahozę (Raossa) do wprowadzenia Michała Kopy�
styńskiego na władyctwo przemyskie i samborskie.
jęz. łac. 

1 Bryleński był (pod imieniem Arseniusz) biskupem (władyką) przemysko–sambor�
skim w latach 1581–1591 (A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rze-
czypospolitej, Białystok 2001, s. 323). 

140
k. 132–132v. [Warszawa, 13 marca]
Król stwierdza, że Michał Kopystyński, władyka przemyski i sambor�
ski, przysiągł przed aktami kancelarii, iż bez woli i zgody króla nie 
zbędzie ani nie uszczupli dóbr władyctwa i będzie się starał odzyskać 
te dobra władyctwa, które zostały od niego w jakikolwiek sposób odłą�
czone. Król pozwala wpisać przysięgę Kopystyńskiego do akt kancela�
rii. Relacja jak wyżej.
jęz. jęz. łac. pol. 

141
k. 132v.–133 Warszawa, 13 marca
Król stwierdza, że w imieniu starszych Żydów koronnych został 
wniesiony do akt kancelarii dokument, w którym król — biorąc pod 
uwagę, że wysłanie posła z podarkami do cara perekopskiego (chana 
tatarskiego) jest pilne, oraz że starsi żydowscy zgodzili się wpłacić 5 
maja (w trzy niedziele po Wielkiej Nocy) połowę kwoty pogłównego 
obowiązującego ich na mocy uniwersału poborowego1 — wydzierża�
wia starszym żydowskim w Koronie to pogłówne żydowskie za kwotę 
20 000 złotych. Pierwszą ratę w wysokości 10 000 złotych mają wpła�
cić 5 maja w Lublinie, drugą 24 czerwca (na S. Jan Krzciciel) do skar�
bu królewskiego. Z drugiej raty zostaje potrącona kwota 2000 złotych 
ze względu na Żydów poznańskich i innych pogorzelców. Podaje się 
to do wiadomości Jana Firleja z Dąbrowicy, podskarbiego koronnego2. 
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Król pozwala inserować ten dokument do akt kancelarii. Relacja jak 
wyżej.
jęz. jęz. łac. pol. 

1 Według uniwersału poborowego z 19 IV 1590, Żydzi koronni zostali zobowiązani do wpła�
cenia w dniu 24 VI kwoty 20 000 złotych pod groźbą konfiskaty dóbr (VC II, vol. 2, s. 162). 
2 Regest tego wpisu (z błędami): Regesty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Pol-
sce 1588–1632, opr. J. Morgenstern, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 
51/1964, nr 1, s. 60.

142
k. 133–134 Warszawa, 15 marca
Król stwierdza, że Marcin Wilczek zeznał przed aktami kancelarii, iż jest 
winien 500 złotych swej żonie Annie, córce Stanisława Trzebińskiego, 
na połowie sołectwa we wsi Gołaczew klucza jangrockiego1 i na swych 
dobrach ruchomych i nieruchomych oraz, że dług ten zapłaci przed ak�
tami grodzkimi krakowskimi w dniu 25 grudnia (festi Nativitatis Domi-
ni). Wadium ma wynosić 500 złotych. Wezwany stawi się przed sądem 
lub urzędem grodzkim krakowskim. Król pozwala wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

1 Wieś Gołaczew i cały klucz jangrocki należały do dóbr biskupstwa krakowskiego i le�
żały w powiecie proszowskim województwa krakowskiego. 

143
k. 134–134v. Warszawa, 15 marca
Król pozwala Stanisławowi Gostomskiemu z Leżenic, wojewodzie 
rawskiemu, staroście radomskiemu, na cesję na rzecz Kaliksta Żółtow�
skiego dwóch młynów mielących z prawem do trzech miar, leżących 
na rzece Rawa w mieście Rawa, z których jeden jest nowy, drugi zbu�
dowany przez Anzelma Gostomskiego, wojewodę rawskiego za cza�
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sów Zygmunta Augusta1, z zapisem sum na nich ciążących, z polami, 
kmieciami i trzema jatkami mięsnymi w Rawie. Żółtowski otrzymuje 
dożywocie, po jego śmierci młyny wrócą do dyspozycji króla, a kwota 
na nich ciążąca zostanie wypłacona jego spadkobiercom. 
jęz. łac. 

1 W lustracji 1570 r. czytamy: „drugi młyn, który pan starosta zbudował dlatego, aby 
pożytki KJMCi nie ginęły, poniżej miasta Rawy, za zamkiem” (Lustracje województwa 
rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959, s. 155). Starostą rawskim 
był wówczas Anzelm Gostomski, kasztelan płocki, później wojewoda rawski. 

144
k. 134v.–135v. Warszawa, 15 marca
Król stwierdza, że Jan Bojanowski, łożniczy królewski, na żądanie Seba�
stiana Montelupiego zeznał przed aktami kancelarii, iż będąc za zmar�
łego Jerzego księcia Słuckiego1 winien pewną sumę Sebastianowi Mon�
telupiemu i Bernardowi Galeriacie i będąc skarżony w Wilnie przez 
Baptystę Fontanę, rajcę krakowskiego, ich plenipotenta, oświadczył mu, 
że jeśli nie będzie mógł zapłacić gotówką, przekaże mu prawo do kwo�
ty 23 000 złotych, którą miał zapisaną na dobrach zmarłego Mikołaja 
Kiszki z Ciechanowca, wojewody podlaskiego2. Gdy Fontana przyjął 
ten warunek, Jan Bojanowski złożył odpowiednie zeznanie w księgach 
grodzkich wileńskich. Fontana pozwał o ten dług potomka wojewody 
podlaskiego, ugoda nastąpiła po długim czasie, ale Fontana nie chciał 
ustąpić, dopóki wspomniany Sebastian Montelupi nie skwituje go z dłu�
gu 17 033 złotych. Gdy Montelupi musiał się zgodzić i skwitować go, 
zarzucił Fontanie, że ten jest mu winien inny dług zapisany w księgach 
kupieckich, co wpłynęło na rozliczenia Montelupiego i Fontany z Boja�
nowskim w Grodnie. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. pol. 

1 Jerzy książę Słucki zmarł 6 V 1586 (J. Wolff, Kniaziowie litewsko–ruscy od końca XIV 
wieku, Warszawa 1895, s. 335).
2 Mikołaj Kiszka, wojewoda podlaski, był teściem Jerzego księcia Słuckiego. Zmarł 
w 1587 r. (U VIII/1, nr 1385).
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145
k. 135v.–136 Warszawa, 15 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument wysta�
wiony w Warszawie 24 kwietnia 1589, opatrzony pieczęcią i podpisem 
królewskim, w którym Mikołaj Eck, za zasługi dla zmarłego króla Ste�
fana, otrzymuje dożywocie na dworze Nowa w powiecie kremońskim. 
Dwór ten użytkuje bezprawnie (malo iure) Jan Munster lub jego wie�
rzyciel Bertram Holtschau. Król poleca wpisać ten dokument do akt 
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, wło�
cławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac.

146
k. 136–136v. Warszawa, 16 marca
Król darowuje Marcinowi Głębockiemu, zasłużonemu dla poprzedni�
ka króla w sprawach wojennych i publicznych, dobra nieruchome i ru�
chome w mieście królewskim Pobiedziska1 oraz będące gdziekolwiek 
indziej, a przypadłe królowi jako kaduk po śmierci Wojciecha Radki, 
mieszczanina pobiedziskiego.
jęz. łac. 

1 Pobiedziska w województwie kaliskim, w powiecie gnieźnieńskim. 

147
k. 136v.–137 Warszawa, 16 marca
Król ustanawia jarmarki w mieście królewskim Stanisławów1, jeden 
w sobotę po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, drugi w dniu św. 
Michała (29 września).
jęz. łac.

1 Stanisławów w województwie mazowieckim, w ziemi i powiecie warszawskim.
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148
k. 137–137v. Warszawa, 17 marca
Król nadaje Stanisławowi Mińskiemu, wojewodzie łęczyckiemu, za 
jego zasługi dożywocie na starostwie liwskim, należącym do oprawy 
królowej Anny, ciotki królewskiej, w księstwie mazowieckim, waku�
jące po śmierci Stanisława Radzimińskiego, wojewody podlaskiego1, 
z jurysdykcją pod warunkiem oddawania dochodów królowej. 
jęz. łac. 

1 Stanisław Radzimiński, wojewoda podlaski, zmarł przed 20 I 1591 (U VIII/1, nr 153).

149
k. 137v.–138 Warszawa, 18 marca
Król mianuje Janusza Zasławskiego, w uznaniu jego zasług w walkach z Ta�
tarami i jego wierności, na urząd wojewody podlaskiego z wszelkimi prero�
gatywami i jurysdykcją, wakujący po śmierci Stanisława Radzimińskiego1.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. poprz. 

150
k. 138v. Warszawa, 18 marca 
Król, za zgodą stron, odracza wszelkie sprawy i rozprawy rozpoczęte 
i wytoczone przed sądem relacyjnym między Maciejem Konopackim, 
Danielem Falkiem i Maciejem Gromackim do 24 listopada (ad decursum 
duorum septimanarum post festum Sancti Martini Pontificis). W imieniu 
Konopackiego wystąpił o to Sebastian Witowski za ich zgodą. 
jęz. łac. 

151
k. 138v.–140v. Warszawa, 19 marca
Król stwierdza, że do akt kancelarii w imieniu Macieja Żalińskiego, 
starosty tucholskiego, został wniesiony dokument zmarłego króla 
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Henryka z 26 maja 1574, w którym król Henryk stwierdził, że Maciej 
Żaliński, starosta tucholski, mścibowski, tolkmicki, jasieniecki, przed�
borski, dorsuński, żyżmorski, przedłożył dokument pergaminowy, wy�
stawiony 9 listopada 1569 w Knyszynie1, opatrzony podpisem zmar�
łego króla Zygmunta Augusta, w którym król nadaje wspomnianemu 
Żalińskiemu dożywocie na starostwie tucholskim w ziemi pruskiej, 
niegdyś użytkowanym przez Fabiana Czemę, wojewodę malborskiego, 
starostę starogardzkiego, które wróciło do dyspozycji króla na skutek 
egzekucji statutów Królestwa i dekretu sejmu w Lublinie2. Król Henryk 
potwierdza dokument i zawarte w nim postanowienia. Król pozwa�
la wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego.
jęz. łac. 

1 MRPS V, nr 10311.
2 Chodzi o dekret z 27 V 1569 (MK 128, k. 150v.–151), na mocy którego Fabian Czema, 
wojewoda malborski, utracił starostwo „ob non solutionem quartae”.

152
k. 140v. Warszawa, 20 marca
Król darowuje Stanisławowi Niewiarowskiemu, dworzaninowi–ko�
mornikowi (cubiculario nostro), wszystkie dobra ruchome i nierucho�
me we wsiach Ostasze i Zimochy w województwie podlaskim1, przy�
padłe królowi jako kaduk po śmierci Wojciecha Masłomięckiego. 
jęz. łac.

1 Leżały w powiecie bielskim.

153
k. 141 Warszawa, 20 marca
Król kwituje burmistrza i rajców miasta Gdańska, którzy wpłacili 
do skarbu królewskiego kwotę z włości zmarłego Henryka Riebena, 
leżącej blisko Gdańska, która to kwota została przysądzona skarbowi 
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królewskiemu dekretem wydanym w sprawie między skarbem królew�
skim a burmistrzem i rajcami Gdańska. Król stwierdza, że uczynili oni 
zadość swym zobowiązaniom.
jęz. łac. 

154
k. 141–142 [Warszawa, 20 marca]
Król stwierdza, do akt kancelarii został wniesiony dokument wystawio�
ny 2 listopada (sabbato die Commemorationis Animarum) 1577 przez 
burmistrza, rajców i skarbnika miasta Krakowa, opatrzony pieczęcią 
miejską, potwierdzony przez króla 18 maja 1588, w którym burmistrz 
i rajcy krakowscy sprzedali Augustynowi, mieszczaninowi i murarzo�
wi krakowskiemu, oraz jego żonie Dorocie pusty plac miejski leżący 
obok baszty na tyłach kościoła św. Franciszka, mierzący wzdłuż dwa�
dzieścia pięć łokci, wszerz w jednej części sześć łokci, w drugiej trzy 
łokcie, z prawem zabudowy, za dwadzieścia groszy czynszu rocznego, 
który ma być wnoszony 12 listopada (ad festum S. Martini Ponfificis), 
a pierwsza wpłata 12 listopada 1578. Jeśli miasto będzie potrzebowało 
tego placu dla zabezpieczenia lub obrony, małżonkowie zrzekną się go 
bezpłatnie. Król pozwala wpisać ten dokument do akt kancelarii. Re�
lacja jak wyżej.
jęz. łac. 

155
k. 142–142v. Warszawa, 22 marca
Król stwierdza, że pensja roczna 52 złotych z dochodów żup bocheń�
skich, będąca w dyspozycji królewskiej po śmierci Anny Lipskiej, zosta�
je przyznana Krzysztofowi Bernardowi Szydłowskiemu, podżupkowi 
bocheńskiemu, co podaje się do wiadomości Sebastiana Lubomirskie�
go, kasztelana małogoskiego, żupnika krakowskiego. 
jęz. łac.
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156
k. 142v. Iłża, 25 marca
Król pozwala Annie Koniecpolskiej, wdowie po Zygmuncie Zaklice z Czy�
żowa, kasztelanie bełskim1, przejąć wsie królewskie Leśniowice i Wierzbica 
w ziemi chełmskiej w województwie ruskim z rąk Mikołaja, Stanisława i Hie�
ronima Zaklików, braci zmarłego kasztelana bełskiego, którym wspomnia�
na Anna Koniecpolska zapłaciła kwotę zapisaną na tych wsiach. Otrzymuje  
ona dożywocie, mocą którego upada ¼ kwoty zapisanej na tych wsiach.
jęz. łac. 

1 Zygmunt Czyżowski, kasztelan bełski, zmarł przed 26 II 1585 (U III/2, nr 59).

157
k. 142v.–143 Iłża, 25 marca
Król pozwala Janowi Waxmanowi, który został nobilitowany1, dla 
powiększenia jego fortuny przejąć wieś królewską Staszkówka w wo�
jewództwie krakowskim2 z rąk spadkobierców zmarłego Hieronima 
Staszkowskiego, podstarościego krakowskiego3. Waxman otrzymuje 
dożywocie, z racji którego upada ¼ kwoty zapisanej na tej wsi. 
jęz. łac. 

1 Jan Waxman został nobilitowany 15 IV 1589 (Wdowiszewski, s. 40; Nobilitacja Jana 
Waxmana wystawiona 15 kwietnia 1589, wyd. J. Michta, Nobilitacje i Indygenaty w Rze-
czypospolitej 1434–1794, z. 27, Kielce 1997).
2 Leżała w powiecie bieckim. 
3 Konsens nie został zrealizowany (Chłapowski, Realizacja, s. 211). 

158
k. 143v. [Iłża, 25 marca]
Król nadaje Nakwaskiemu1 urząd wojskiego wyszogrodzkiego wakują�
cy po śmierci Jana Cybulskiego. 
jęz. łac. 

1 Być może chodzi o Szczęsnego Nakwaskiego, występującego jako wojski wyszogrodzki 
w 1613 r. (Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, t. III, s. 92).
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159
k. 143v.–147v. Kraków, 1 kwietnia1

Król stwierdza, że na prośbę Piotra Myszkowskiego, biskupa kra�
kowskiego, działający w jego imieniu i przez niego wyznaczony Pa�
weł Koszutski, sekretarz królewski, w obecności Jana Tarnowskie�
go, podkanclerzego koronnego, przedstawił zeznanie tegoż biskupa, 
w którym dokonuje on, na wypadek swej śmierci i aby uniknąć spo�
rów między Piotrem, starostą chęcińskim, Zygmuntem, starostą piotr�
kowskim, i Aleksandrem Myszkowskimi, swymi bratankami, synami 
zmarłego Zygmunta, starosty oświęcimskiego i zatorskiego2, podziału 
swych dóbr dziedzicznych. Piotrowi Myszkowskiemu, staroście chę�
cińskiemu, najstarszemu, darowuje dobra swe dziedziczne: miasto 
Książ Mały z zamkiem, dworami, folwarkami, wsie Wielga Wieś, Ku�
naszówka, Głogowiany, Wolica, Brzeście, Olszówka, pustka Rajszów, 
Moczydło, Trzonów, Boczkowice, Częstochowice, Przyłęk, Mierzawa, 
Marcinowice, Karczowice, pustka Kałuża, Przysieka, Pokrzywniczka, 
Kępie, Marcinkowice, Pogwizdów — całe lub ich części, czyli połówki, 
Mały Książ, Krzeszówkę, i zniszczoną Przygrot w województwie kra�
kowskim, powiecie ksiąskim, wsie Orzyszów, Szymanów, Drzewica, 
Miedniewice i Nowa Wieś w województwie rawskim, powiecie so�
chaczewskim, z prawem patronatu, prawem poboru cła, młynami itd.; 
Zygmuntowi Myszkowskiemu, staroście piotrkowskiemu, dobra swe 
dziedziczne, które nabył na własność od Jana i Andrzeja Oleśnickich3: 
miasto i zamek Pińczów, i wsie: Przedmieście, Koporynia, Paszczurka, 
Brzeście, Szczepiec oraz inne dobra należące od dawna do zamku i wsi 
Chroberz: Wojsławice, Mozgawa, Jastrzębiec, Wola Chroberska, Zawa�
rza, Kozubów, Łysobark, Kalina, Zagórzyce, Sadek, Młodzowy Małe 
i Wielkie, Michałów, Zagajówek, Skrzypiów, Zakrzów w wojewódz�
twie sandomierskim4, powiecie wiślickim, oraz Nieszków, Słaboszów, 
Kropidło w województwie krakowskim, powiecie ksiąskim, z prawem 
patronatu, prawem poboru cła, młynami, folwarkami itd.; Aleksandro�
wi Myszkowskiemu dobra swe dziedziczne: zamek i wieś Spytkowice, 
Podolsze, Przeciszów, obydwie Polanki, Wieprz z folwarkami i przyle�
głościami w księstwie oświęcimskim i zatorskim, oraz wsie Okleśnia 
i Brodła w województwie i powiecie krakowskim, miasto Żarki z zam�
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kiem, i wsie Wysoka, Przybynów, kuźnica zwana Myszków, Jawornik, 
Postawczowice, Trzebniów, Zaborze, Moczydła, Kotowice i Leśniów 
w powiecie lelowskim w województwie krakowskim), z prawem patro�
natu, poboru ceł, młynami, folwarkami itd. Daje im prawo intromisji 
przez woźnego ziemskiego. Biskup krakowski zobowiązuje bratanków, 
by zeznanie to wnieśli do sądów ziemskich: krakowskiego, ksiąskie�
go, wiślickiego i zatorskiego w pierwszym terminie. Król potwierdza 
to zeznanie biskupa i poleca je wpisać do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Według rejestru szafarskiego: „Dnia ostatniego marca w niedzielę na wieczerzę”, 
„KJM do Crakowa przyjachać raczył” (AGAD, ASK, Rach. król. 291, k. 2). 
2 Zygmunt Myszkowski, starosta oświęcimski i zatorski, brat biskupa, zmarł przed 27 
VI 1577 (U IV/2, nr 761).
3 Kupno to nastąpiło w styczniu 1587 r. (J. Pielas, Oleśniccy herbu Dębno. Studium 
z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007, s. 212).
4 Myszkowski kupił dobra Chroberz w 1580 r. od Stanisława Tarnowskiego (Dworza�
czek, Hetman Jan Tarnowski, s. 422). 

160
k. 147v.–148v. Kraków, 1 kwietnia
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, w imieniu 
Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, i w obecności Jana Tar�
nowskiego, podkanclerzego koronnego, przedstawił przed aktami kan�
celarii intercyzę między biskupem krakowskim a Janem Karśnickim, 
podkomorzym łęczyckim, datowaną w Krakowie 10 czerwca 1588, 
wniesioną do ksiąg grodzkich krakowskich 11 czerwca (sabbatum post 
festum Pentecostensi) 1588 i potwierdzoną pieczęciami, a dotyczącą 
dzierżawy wsi Szymanów, Orzyszew, Miedniewice, Drzewica i Nowa 
Wieś oraz innych do nich przynależnych w powiecie sochaczewskim. 
Król pozwala przenieść zapis z ksiąg grodzkich do akt kancelarii. Re�
lacja jak wyżej.
jęz. łac. 
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161
k. 149–149v. [Kraków, 1 kwietnia]
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, w imieniu Piotra 
Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, i w obecności Jana Tarnowskie�
go, podkanclerzego koronnego, zeznał przed aktami kancelarii, iż po�
twierdza kontrakt zawarty między wspomnianym biskupem krakowskim 
a Michałem Szembekiem, dotyczący dzierżawy dóbr miasta Pińczów i wsi 
do niego należących, spisany na karcie papieru z pieczęcią i podpisem 
Myszkowskiego, który przekazał Szembekowi. Wadium wyniosło 2500 
złotych. Król potwierdza kontrakt i poleca wpisać go do akt kancelarii.
jęz. łac. 

162
k. 149v.–150 Kraków, 2 kwietnia
 Król darowuje Maciejowi Chmielowskiemu części we wsi Chmielowie 
w województwach lubelskim i podlaskim1, które Maciej Fiołek otrzy�
mał od spadkobierców zmarłego Bernarda Chmielowskiego, a które 
po zmarłym bez spadkobierców Macieju Fiołku, mieszczaninie par�
czowskim, przypadły królowi jako kaduk. 
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w powiecie lubelskim województwa lubelskiego i mielnickim wojewódz�
twa podlaskiego. 

163
k. 150–150v. Kraków, 3 kwietnia
Król stwierdza, że Krzysztof Komorowski z Żywca, kasztelan sądecki, ze�
znał przed aktami kancelarii, iż kwotę 1500 złotych, którą Piotr Paszkow�
ski zapisał mu w aktach sądu grodzkiego krakowskiego, zabezpieczając 
ją na swych dobrach, przenosi na osobę Franciszka Rylskiego (Relskiego), 
łożniczego królewskiego, starosty kamionackiego, i jego spadkobierców. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 
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164
k. 150v.–151 Kraków, 3 kwietnia
Król stwierdza, że Krzysztof Komorowski z Żywca zeznał przed 
aktami kancelarii, iż kwituje Jana Płazę z Mstyczowa z kwoty 1000 
złotych, którą Płaza zapisem w aktach grodzkich krakowskich zo�
bowiązał się mu wypłacić, oraz umarza zapis. Król pozwala wpisać 
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepo�
zyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego.
jęz. łac. 

165
k. 151–151v. Kraków, 5 kwietnia
Król daje Stanisławowi Mińskiemu, wojewodzie łęczyckiemu, staroście 
liwskiemu, dożywocie na wsi Bogucice w województwie krakowskim1 
po śmierci Andrzeja Rogulskiego pod warunkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac. 

1 W rzeczywistości wieś ta leżała w województwie sandomierskim, w powiecie wi�
ślickim.

166
k. 151v.–152v. Kraków, 5 kwietnia
Król stwierdza, że Wawrzyniec Naglerowicz, mieszczanin krakowski, 
zeznał przed aktami kancelarii, iż ustępuje księdzu Jerzemu Branic�
kiemu, sekretarzowi królewskiemu, i jego spadkobiercom prawo do 
kwoty 150 złotych, otrzymane od Walentego Gierlocha, mieszczanina 
krakowskiego, któremu tę kwotę Stanisław Chełmski przeniósł z akt 
grodzkich krakowskich do akt ziemskich zakroczymskich. Król po�
zwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 
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167
k. 152v.–153v. Kraków, 5 kwietnia
Ponieważ Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny; Hieronim Bużeń�
ski, kasztelan sieradzki; Andrzej Zborowski, kasztelan biecki; Stanisław 
Zaleski i Jerzy Stan wyznaczeni przez sejmujące stany do odbierania pie�
niędzy, które powinny być wnoszone do Rawy z tytułu kwarty1, wobec 
pilnych żądań króla z powodu ciężkiej potrzeby Rzeczypospolitej wypła�
cili z pieniędzy publicznych 20 000 złotych, król poręcza podskarbiemu, 
że zwróci mu kwotę 20 000 złotych po pierwsze z dochodów z ekonomii 
samborskiej, po drugie z dochodów z ekonomii sandomierskiej. 
jęz. łac. 

1 VC II, vol. 2, s. 181: „Deputaci do odbierania kwarty”.

168
k. 153–153v. Kraków, 12 kwietnia
Ponieważ Stefan Meier, który z mandatu zmarłego króla Stefana otrzy�
mał grunt, czyli dwór Tisenhausen, zastawił go Krzysztofowi Boemi�
dze, słudze królewskiemu, król pozwala Meierowi na cesję tego gruntu 
na rzecz Boemigi. 
jęz. łac. 

169
k. 153v.–154 Kraków, 16 kwietnia 
Ponieważ urząd sędziego ziemskiego ciechanowskiego wakuje na sku�
tek awansu Franciszka Krasińskiego na kasztelanię ciechanowską1, król, 
spośród czterech kandydatów przedstawionych przez szlachtę ziemi 
ciechanowskiej, mianuje na ten urząd Mikołaja Żochowskiego z Kroto�
wa2, zasłużonego dla króla i Rzeczypospolitej.
jęz. łac. 

1 Franciszek Krasiński otrzymał nominację na kasztelanię ciechanowską 11 VII 1590 
(Sumariusz IV, nr 983 — w druku).
2 Błąd pisarza. Poprawnie Krasowo (Kraszowo) w województwie mazowieckim, ziemi 
i powiecie ciechanowskim. 
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170
k. 154–161v. Kraków, 17 kwietnia 
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, podkomorzy wiski, łożniczy kró�
lewski, wniósł do akt kancelarii czternaście dokumentów pergamino�
wych, wystawionych przez książąt mazowieckich i poprzedników króla, 
opatrzonych pieczęciami (niektóre podpisane przez podkanclerzych Kró�
lestwa), dotyczących wsi Korzeń, Skórzewa i Muchnów w powiecie gosty�
nińskim, obciążonych zapisami pewnych sum: p i e r w s z y, wystawiony 
przez Władysława, księcia Mazowsza, Rusi, księcia ziem płockiej, raw�
skiej, sochaczewskiej, gostynińskiej, płońskiej, zawkrzeńskiej, wiskiej, 
bełskiej, 28 IX (die Dominica ante festum S. Francisci) 1455 w Bolemowie 
w obecności Krzysztofa z Kępy, stolnika płockiego, Andrzeja Szczubioła 
z Ciechomic, podkomorzego gostynińskiego, Wojciecha Chylińskiego, 
starosty rawskiego i sochaczewskiego, Dadźboga z Ponięcina (Ponian-
czin), podskarbiego, Jana de Bendzko1, kuchmistrza, Pawła de Bendzko, 
pisarza dworu, Jana z Mikołajewa, kapelana dworu, i innych, podpisany 
przez Racibora, kanclerza dworu, w którym książę pozwala Wierzbięcie 
z Karwosieka, staroście gostynińskiemu, sprzedać Pawłowi z Białego, 
zwanemu Jajko, dwie włóki chełmińskie przyległe do ról wójtowskich 
w Skórzewie w ziemi gostynińskiej za dwadzieścia sześć kóp groszy w pół�
groszach, które to włóki i role Wierzbięta otrzymał od Wincentego 
z Muchnic, podsędka gostynińskiego; d r u g i, wystawiony przez Alek�
sandrę, księżną mazowiecką, w Muchnicach 14 lipca (feria sexta in crasti-
no Sanctae Margaretae) 1430, w którym księżna pozwala Wincentemu 
z Muchnic, po sporze z jego bratanicą Boguchną, oprawić na połowie wsi 
jego dziedzicznych Muchnice, Skórzewa et Stare Muchnowo wiano jego 
żony Barbary w wysokości osiemdziesięciu grzywien krakowskich; 
t r z e c i, wystawiony przez Siemowita, księcia Mazowsza i Rusi, 8 lipca 
(die Dominica infra Octavas Visitationis Mariae) 1459 w Gostyninie, 
w którym książę zapisuje Andrzejowi z Kutna i jego spadkobiercom 250 
grzywien krakowskich w półgroszkach na połowie wsi Muchnice i Skó�
rzewa w powiecie gostynińskim z prawem użytkowania ich do wykupu; 
c z w a r t y, wystawiony przez Siemowita, księcia Mazowsza i Rusi, 
1 stycznia (festo Circumsionis Domini) 1460 w Gostyninie, w którym ksią�
żę daje Andrzejowi Cześnikowiczowi z Ciechomic intromisję do wsi 

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 



Regest nr 17090

Korzeń w powiecie gostynińskim, ze względu na spłatę długu wobec księ�
cia Konrada2 w wysokości dwustu kóp groszy w półgroszkach, który 
to dług zobowiązany był spłacić jego zmarły ojciec, książę Władysław, 
i który on, książę, jest zobowiązany spłacić. Andrzej z Ciechomic będzie 
corocznie na 1 stycznia (a festo Circumcisionis Domini) płacić czynsz ksią�
żęcy kościołowi św. Marii Magdaleny w Łącku; p i ą t y, wystawiony przez 
Siemowita księcia Mazowsza i Rusi 18 czerwca (feria quinta post festum 
S. Viti) 1461 w Gostyninie, w którym książę stwierdza, że Andrzej z Cie�
chomic zeznał, iż umówił się z Niemierzą z Nieborowa, swym ojczymem, 
że Niemierza ustąpi Andrzejowi z Ciechomic z dóbr swych dziedzicznych 
Komadzino i Sierakowo3, które trzymał jako posag i wiano swej żony 
Anny, a Andrzej z Ciechomic da mu wieś Korzeń, którą użytkował 
ze względu na dług w wysokości dwustu kóp groszy w półgroszkach, i Nie�
mierza będzie ją użytkował na tych samych warunkach prawnych. Książę 
akceptuje tę umowę; s z ó s t y, wystawiony przez Kazimierza, króla Polski, 
Wielkiego Księcia Litewskiego, pana i dziedzica Rusi, Prus itd., 18 grudnia 
(sabbato ante festum Sancti Thomae Apostolis proxime) 1462 w Gostyninie, 
relacja Jana, biskupa włocławskiego i podkanclerzego Królestwa4, w któ�
rym król stwierdza, że Andrzej z Kutna, łowczy gostyniński, przedłożył 
dokument zmarłego Siemowita Starszego5 zawierający zapis na rzecz Win�
centego z Muchnic dwustu kóp groszy w półgroszkach na połowach wsi 
Muchnice i Skórzewa. Król potwierdza zapis i po śmierci żony wspomnia�
nego Wincentego przekazuje te połówki wsi Andrzejowi z Kutna i jego 
spadkobiercom do wykupu; s i ó d m y, wystawiony przez Kazimierza, kró�
la Polski itd., 27 stycznia (feria quinta post festum Conversionis S. Pauli) 
1463 podczas zjazdu generalnego w Piotrkowie, relacja Jana z Brzezia, 
doktora obojga praw, podkanclerzego Królestwa, w którym król pozwala, 
by kwota stu kóp groszy w półgroszkach, którą Jan z Kościelca, wojewoda 
inowrocławski i starosta malborski, jest winien Andrzejowi Kucińskiemu, 
została zapisana na wsi Skórzewa, którą użytkuje jako posag i wiano 
po śmierci Andrzeja z Muchnic, podsędka gostynińskiego. Kuciński ma ją 
użytkować do wykupu; ó s m y, wystawiony przez Kazimierza, króla pol�
skiego itd., 18 kwietnia (feria sexta post Conductus Paschae) 1466 w Łęczy�
cy, relacja Wojciecha z Żychlina, prepozyta kaliskiego, podkanclerzego 
koronnego, w którym król zapisuje Andrzejowi z Kutna, cześnikowi gosty�
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nińskiemu, pięćdziesiąt grzywien na wsi królewskiej Korzeń w ziemi i po�
wiecie gostynińskim oraz pozwala Andrzejowi i jego spadkobiercom użyt�
kować ją do wykupu; d z i e w i ą t y, wystawiony przez Kazimierza, króla 
Polski itd., 27 grudnia (die Dominica in octava beatorum Innocentium) 
1467 w Kozienicach, w którym król pozwala, by kwota stu grzywien, którą 
Andrzej Działyński, dworzanin, jest winien Andrzejowi z Kutna, cześni�
kowi gostynińskiemu, została zapisana na wsi królewskiej Korzeń w po�
wiecie gostynińskim, a Andrzej z Kutna i jego spadkobiercy mają ją użyt�
kować do wykupu; d z i e s i ą t y, wystawiony przez Kazimierza, króla 
Polski, 16 grudnia (sabbato post festum S. Luciae) 1469 w Łęczycy, relacja 
Wojciecha z Żychlina, podkanclerzego Królestwa, w którym król zapisuje 
Andrzejowi z Kutna, cześnikowi gostynińskiemu, kwotę czterdziestu zło�
tych węgierskich na wsiach królewskich Muchnice, Skórzewa i Korzeń 
w ziemi i powiecie gostynińskim, które Andrzej z Kutna i jego spadkobier�
cy mają użytkować do wykupu; j e d e n a s t y, wystawiony przez Kazimie�
rza, króla Polski, 30 grudnia (die Dominica proxima post festum Nativitatis 
Domini) 1470 w Radomiu, relacja Jakuba z Dębna, kanclerza Królestwa 
i starostę krakowskiego, w którym król pozwala, by kwota stu pięćdziesię�
ciu złotych węgierskich, którą Jan z Kościelca, wojewoda inowrocławski, 
jest winien Andrzejowi z Kutna, cześnikowi gostynińskiemu, została zapi�
sana na wsiach królewskich Muchnice, Skórzewa i Korzeń w ziemi i po�
wiecie gostynińskim, które Andrzej z Kutna i jego spadkobiercy mają 
użytkować do wykupu; d w u n a s t y, wystawiony przez Kazimierza, króla 
Polski itd., 29 grudnia (die Dominica infra octavas Nativitatis Domini) 1471 
w Radomiu, relacja Jakuba z Dębna, kanclerza Królestwa i starostę kra�
kowskiego, w którym król pozwala, by kwota dwudziestu grzywien, którą 
Jan Cieski, dworzanin, jest winien Andrzejowi z Kutna, cześnikowi gosty�
nińskiemu, została zapisana na wsiach królewskich Skórzewa i Muchnice 
w powiecie gostynińskim, które Andrzej z Kutna i jego spadkobiercy mają 
użytkować do wykupu; t r z y n a s t y, wystawiony przez Kazimierza, króla 
Polski, 10 listopada (feria tertia in vigilia Sancti Martini) 1472 podczas 
zjazdu generalnego w Piotrkowie, relacja Zbigniewa z Oleśnicy, wtedy se�
kretarza, następnie podkanclerzego6, w którym król stwierdza, że Jadwiga, 
wdowa po Mikołaju z Ossowic, z racji posagu zmarłej Barbary, siostry ro�
dzonej, wdowy po Wincentym z Muchnic, posesorka wsi Muchnice i Skó�
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rzewa po śmierci wspomnianej Barbary, dostatecznie dowiodła, iż Andrzej 
z Kutna, cześnik gostyniński, tenutariusz wsi Muchnice i Skórzewa, ma jej 
uczynić zadość. Król postanawia, że Andrzej z Kutna ma oddać Jadwidze 
czterdzieści grzywien i pod tym warunkiem mogą on i jego spadkobiercy 
użytkować te wsie do wykupu; c z t e r n a s t y, wystawiony przez Aleksan�
dra, króla Polski, Wielkiego Księcia Litewskiego, dziedzica Rusi i Prus itd., 
22 grudnia (feria sexta proxima ante festum Nativitatis Christi) 1503 w Kra�
kowie7, podpisany przez Jana z Łasku, kanclerza, w którym król pozwala, 
by kwota dwustu złotych węgierskich, którą jest winien Piotrowi Mysz�
kowskiemu z Mirowa, wojewodzie łęczyckiemu, została, za zgodą woje�
wody, dopisana do kwot zapisanych na wsiach królewskich Korzeń 
i Muchnice w ziemi i powiecie gostynińskim, tenucie Andrzeja Kucińskie�
go, który ma je użytkować do wykupu. Król pozwala wpisać te dokumenty 
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.

1 Błąd pisarza. Poprawnie Bedlsko (dziś Belsko) w województwie mazowieckim, ziemi 
czerskiej, powiecie grodzieckim.
2 Chodzi o Konrada V, księcia oleśnickiego, teścia Władysława, i zapewne o dług zacią�
gnięty w związku z rozliczeniem oprawy księżnej. 
3 Wsie te leżały w powiecie gostynińskim.
4 Chodzi o Jana Lutkowica z Brzezia (U X, nr 625).
5 W tym wypadku chodzi prawdopodobnie o Siemowita V, zmarłego w 1442, przeciw�
stawionego Siemowitowi VI, zmarłemu w 1462 r. 

6 Jako podkanclerzy wymieniony po raz pierwszy 12 XI 1472 (U X, nr 627).
7 Regest tego dokumentu: MRPS III, nr 895.

171
k. 161v.–162 Kraków, 17 kwietnia
Król darowuje Wojciechowi Jaślikowskiemu, pisarzowi skarbu koronne�
go, wszelkie dobra ruchome i nieruchome, które — po śmierci Macieja 
Cieśli, mieszczanina wiślickiego, zmarłego bez spadkobierców — przy�
padły królowi jako kaduk.
jęz. łac. 
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172
k. 162–162v. Kraków, 17 kwietnia
Król pozwala Marcinowi Krobickiemu, zasłużonemu podczas wojen 
króla Stefana przeciw Moskwie w oddziale jazdy rotmistrza Spytka 
Jordana, stolnika krakowskiego, wykupić sołectwo we wsi królewskiej 
Sramowice Górne1 z rąk Jana i Andrzeja Sramowskich. Po jego śmierci 
sołectwo zostanie wykupione od jego spadkobierców. 
jęz. łac. 

1 W województwie krakowskim, powiecie sądeckim.

173
k. 162v.–163 Kraków, 19 kwietnia
Król nadaje Fiedkowi, bratu zmarłego Macieja Tysowskiego, oraz Dań�
kowi i Fiedkowi, synom tegoż Macieja, dożywocie na połowie sołectwa 
we wsi królewskiej Tysowa w powiecie przemyskim1. Po ich śmierci 
połowa sołectwa będzie wykupiona od ich spadkobierców. 
jęz. łac.

1 Wieś wcześniej i do dziś zwana Cisowa (LR, t. II, s. 63–64).

174
k. 163–163v. Kraków, 20 kwietnia
Król oświadcza, że ponieważ zabrakło kilkunastu tysięcy złotych po�
trzebnych na zapłacenie, z woli niedawnego sejmu, cesarzowi tureckie�
mu za szkody poczynione przez Kozaków oraz na koszty wyprawy posła, 
Sebastian Lubomirski, kasztelan małogoski, starosta sądecki i dobczycki, 
żupnik krakowski, pożyczył 12 000 złotych. Król obiecuje mu, że odda je 
jak najprędzej, najdalej do św. Michała (29 IX), w przeciwnym przypadku 
Lubomirski może sobie tę kwotę potrącić z dochodów z żup krakowskich, 
których dzierżawa kończy się 18 marca 1592. Jeśli się tak nie stanie, pozo�
stanie żupnikiem do czasu otrzymania tej kwoty ze skarbu koronnego.
jęz. pol. 
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175
k. 163v.–164v. Kraków, 22 kwietnia
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, na prośbę 
chorego Krzysztofa Postękalskiego, syna zmarłego Jana Postękalskiego, 
podrzęczego (viceprocuratoris arcis cracoviensis), przedstawił zeznanie 
tegoż Postękalskiego, iż zapisał swe dobra ruchome i nieruchome swym 
braciom rodzonym Stanisławowi i Piotrowi Postękalskim dwiema in�
tercyzami, jedną uczynioną ze Stanisławem Postękalskim 31 lipca 1590 
w Krakowie, drugą uczynioną z Piotrem Postękalskim 8 kwietnia (feria 
secunda post Palmarum anni praesentis) 1591. Wadium wynosi 3000 
złotych. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak 
wyżej.
jęz. łac. 

176
k. 164v.–166 Kraków, 22 kwietnia
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, zeznał przed 
aktami kancelarii w imieniu Krzysztofa Postękalskiego, syna zmarłego 
Jana Postękalskiego, podrzęczego, iż Krzysztof Postękalski otrzymał 
od Stanisława Postękalskiego kwotę 550 złotych i daje tę kwotę na Bur�
sę Ubogich Akademii Krakowskiej, zobowiązując się uczynić to na ręce 
prowizora i starszych tej bursy 12 listopada (pro festo S. Martini Ponti-
ficis) 1592 przed aktami grodzkimi krakowskimi. Z tej sumy prowizor 
powinien przeznaczyć czynsz w wysokości 27 ½ złotego na stół wspól�
ny studentów pozostających w tej bursie i podczas mszy odprawianych 
w tej bursie wstawiać się za rodzinę Postękalskich. Wadium wynosi 
550 złotych. Przed aktami kancelarii stawili się też Jan Mustenina z Ku�
rzelowa, doktor teologii, archidiakon kurzelowski i prowizor Bursy 
Ubogich, oraz Jan Szabrowski, magister artium, senior Bursy Ubogich, 
upoważnieni do przyjęcia zapisu, którzy uczynili to w imieniu Bursy 
Ubogich. Król potwierdza zapis i pozwala go wpisać do akt kancelarii. 
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, 
łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 
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177
k. 166–166v. Kraków, 23 kwietnia
Król darowuje Mikołajowi Bieganowskiemu, dworzaninowi–komor�
nikowi (cubiculario nostro), dobra ruchome i nieruchome przypadłe 
królowi jako kaduk po śmierci Jadwigi, żony Seweryna Ziemnickiego, 
przedmieszczanina wieluńskiego.
jęz. łac. 

178
k. 166v.–167 Kraków, 26 kwietnia
Król kwituje Stanisława Kostkę ze Stangenbergu, wojewodzica pomor�
skiego, ekonoma malborskiego, z wpłaty 3000 złotych z tytułu dzierża�
wy tej ekonomii
jęz. łac. 

179
k. 167 Kraków, 26 kwietnia
Król kwituje Krzysztofa Kostkę ze Stangenbergu, wojewodzica pomor�
skiego, starostę golubskiego, z wpłaty kwoty 5000 złotych z tytułu po�
borów z miast województwa pomorskiego za rok 1589.
jęz. łac. 

180
k. 167v.–168v. Kraków, 27 kwietnia
Król stwierdza, że Aleksander książę Słucki zeznał przed aktami kan�
celarii, że ponieważ pożyczył od Pawła Szczawińskiego, kasztelana 
łęczyckiego, starosty bielskiego, ochmistrza królowej, kwotę 13 500 
złotych, zapisuje mu ją na dobrach dziedzicznych swoich, swego bra�
ta Szymona i bratanicy Zofii, córki zmarłego brata Jerzego1, to znaczy 
na mieście i zamku Waniew, folwarkach: Śliwna, Kurowa, Krzyżewa, 
Bohiń, Turozna, Kruszowa, wsiach: Śliwno, Pańki, Izbica, Konowały, 
Kruszew, Kurów, Pszczołczyn, Kowalowszczyzna, Chomice, Krzyżewo, 
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Janiki, Bokinie, Wólka Nowa i Stara Turoszyna, Dobrowoda, Stoczek, 
Borowniki, młynach na rzece Narew i stawach w tych dobrach w wo�
jewództwie podlaskim, powiecie brańskim, i tę kwotę dopisuje do po�
przedniej kwoty 21 000 złotych2. Kasztelan łęczycki i jego spadkobiercy 
będą posiadać te dobra do wykupu w kwocie łącznej 34 500 złotych. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja i podpis 
Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Jerzy książę Słucki zmarł 6 V 1586 (J. Wolff, Kniaziowie litewsko–ruscy od końca XIV 
wieku, Warszawa 1895, s. 335). 
2 Zob. dok. nr 50.

181
k. 168–169 [Kraków, 27 kwietnia]
Król stwierdza, że Maciej Białyński zeznał przed aktami kancelarii, 
iż prawa do kwoty, którą Aleksander książę Słucki zapisał na swych 
dobrach Stanisławowi Łatkowskiemu, Łatkowski przelał na Sebastiana 
Montelupiego, a Montelupi na niego. Białyński kasuje zapis oryginal�
ny w księgach ziemskich lubelskich i przeniesienie go do ksiąg grodz�
kich warszawskich. Kwituje księcia Słuckiego z tej kwoty i uwalnia go 
od zobowiązań. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, 
łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

182
k. 169–170 Kraków, 27 kwietnia
Król wydzierżawia ekonomię malborską Stanisławowi Kostce ze Stan�
genbergu, dworzaninowi, na sześć lat, poczynając od 1 stycznia (a festo 
Circumcisionis Domini) 1592. Z tytułu dzierżawy Kostka ma płacić 24 
000 złotych rocznie.
jęz. łac. 
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183
k. 170–172v. Kraków, 27 kwietnia
Król stwierdza, że Paweł Koszutski, sekretarz królewski, w imieniu chorej 
Reginy Wołłowiczówny, żony Seweryna Bonera, kasztelana krakowskie�
go, starosty jurborskiego, rabsztyńskiego, żarnowieckiego1, przedstawił 
przed aktami kancelarii jej zeznanie, w którym — w asystencji Hieroni�
ma Wołłowicza, pisarza litewskiego, i Jana Wołłowicza, krewnych w linii 
ojcowskiej — darowuje swemu mężowi kwotę 30 000 złotych posagu, 
którą jej mąż zapisał na połowie swych dóbr, drugą kwotę 30 000 złotych, 
zapisaną jej przez jej zmarłego ojca Eustachego Wołłowicza jako jedynej 
jego spadkobierczyni2 na dobrach zamku Kamieniec i wsiach do niego 
należących, i kwotę 15 000 złotych, zapisaną przez Seweryna Bonera 
jako zastaw na dobrach wsi Sulisławice i innych, oraz zapisuje mu wszel�
kie swe dobra ruchome i nieruchome. Król pozwala wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

1 Regina Bonerowa zmarła 26 VI 1591 (Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–
1595, wyd. H. Barycz, Kraków 1930, s. 96). 
2 Testament Eustachego Wołłowicza, spisany 1 XII 1587, opublikował T. Wasilewski 
(Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 7/1962, s. 169–
172). Według jego ustaleń Ostafi Wołłowicz, kanclerz litewski, zmarł po 1, a przed 
27 XII 1587. 

184
k. 172v.–173 Kraków, 28 kwietnia
Król pozwala Piotrowi Myszkowskiemu, staroście chęcińskiemu, prze�
jąć wójtostwa we wsiach królewskich Miedniewska Wola i Stare Wi�
skitki, należących do starostwa sochaczewskiego, z rąk spadkobierców 
zmarłego Jana Myszkowskiego, kasztelana żarnowskiego1, jego brata 
rodzonego. Myszkowski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Jan Myszkowski, kasztelan żarnowski, zmarł III 1591 (U IV/3, nr 1377).
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185
k. 173v.–174 [Kraków, 28 kwietnia]
Król pozwala Piotrowi Szreniawie, podstolemu koronnemu (dapi-
ferorum nostrorum praefecto), przejąć wójtostwo we wsi królewskiej 
Mystyczów w powiecie przemyskim1 z rąk spadkobierców zmarłego 
Stanisława Rozborskiego, dworzanina–komornika (cubicularii nostri). 
Szreniawa otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o wieś Mystycze, należącą do tenuty Sanniki w powiecie przemyskim, której 
użytkownikiem Piotr Szreniawa był od 17 V 1589 (Sumariusz IV, nr 641 — w druku); 
por. też. dok. nr 279, 298, 333. 

186
k. 174 Kraków, 4 maja
Król mianuje Jakuba Grodzickiego na urząd wojskiego łomżyńskiego, 
wakujący po awansie Tomasza Suskiego na urząd pisarza ziemskiego 
zambrowskiego1.
jęz. łac. 

1 Zob. następny dokument.

187
k. 174–174v. Kraków, 5 maja
Król, spośród czterech mężów wybranych przez dygnitarzy i szlach�
tę ziemi zambrowskiej po śmierci Mikołaja Wierzbowskiego, pisarza 
ziemskiego łomżyńskiego, i wobec konstytucji o utworzeniu urzędu 
pisarza ziemskiego zambrowskiego i ostrołęckiego1, mianuje na urząd 
pisarza zambrowskiego Tomasza Suskiego, wojskiego ziemskiego łom�
żyńskiego, po jego rezygnacji z tego urzędu.
jęz. łac. 

1 Urząd pisarza ziemskiego zambrowskiego został utworzony na mocy konstytucji sej�
mu 1565 r. „Pisarstwa ziemskie nurskie i zembrowskie etc.” (VC II, vol. 1, s. 176).

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 



Regest nr 188–189 99

188
k. 174v.–176 Kraków, 5 maja
Król stwierdza, że do akt kancelarii wniesiony został kontrakt spisany 
po polsku, zawarty 5 czerwca 1589 w Łosicach między Kasprem Obor�
skim z Kuflewa, tenutariuszem małogoskim, i jego małżonką, którzy 
mają prawo dożywotnie1, a Wojciechem Oczką, doktorem medycyny, 
podpisany przez nich osobiście, dotyczący dzierżawy dóbr królew�
skich Małogoszcz na pięć lat na kwotę 3000 złotych, przy czym Oczko 
ma płacić 600 złotych rocznie, w tym 100 złotych osobie wyznaczonej 
przez Oborskich, co Oczko, jego spadkobierca lub pełnomocnik, ma 
kwitować w księgach ziemskich warszawskich lub czerskich w wigilię 
lub w samo święto Jana Chrzciciela (23 lub 24 czerwca). Dzierżawa za�
czyna się od wigilii święta Jana Chrzciciela roku teraźniejszego (23 VI), 
a kończy w 1595 r. Oborscy mają to potwierdzić w księgach ziemskich 
garwolińskich2 pod wadium 5000 złotych. Ma zostać spisany wspólnie 
inwentarz z uwzględnieniem ewentualnych szkód, których pokrycie 
będzie należało do Oborskich. Król pozwala wpisać ten kontrakt do akt 
kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol. 

1 Anna Kłoczowska, kasztelanka zawichojska, otrzymała 18 IX 1580 dożywocie na do�
brach Małogoszcz po śmierci swego ojca Piotra (Akta Metryki Koronnej co ważniejsze 
z czasów Stefana Batorego 1576–1586, wyd. A. Pawiński, Źródła Dziejowe, t. XI, War�
szawa 1882, s. 146–147); ius communicativum Oborscy otrzymali 22 V 1589 (Sumariusz 
IV, nr 651 — w druku).
2 Według A. Wolffa (Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381–
1835, w: Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł hi-
storycznych, t. I: Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, s. 196), księgi ziem�
skie garwolińskie były prowadzone od 1540 r. 

189
k. 176–176v. Kraków, 6 maja
Król nadaje Stanisławowi Gojskiemu, zasłużonemu w służbie króla Stefa�
na w wojnach przeciw Moskwie, potem w konflikcie z królem Danii, po�
słanemu do zamku Piltyń, na koniec zasłużonemu w obronie Blokhausu 
ryskiego, i jego żonie Annie dożywocie na dobrach Vechma, Ilma i Persta 
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zawierających cztery haki gruntu „in felinensi i taurosensi tractu”, przypa�
dłych królowi jako kaduk po śmierci Jana Jutha i Marcina Lausa, którzy 
otrzymali je w użytkowanie od Stanisława Pękosławskiego, komisarza ge�
neralnego w Inflantach, działającego z mandatu króla Stefana.
jęz. łac.

190
k. 177–177v. Kraków, 7 maja
Król pozwala Stanisławowi, Hieronimowi i Pawłowi Gniewoszom 
na sprzedaż czynszu wykupnego rocznego alias na wyderkaff w wyso�
kości 12 złotych w ich wsi dziedzicznej Gorzyczany1 wielebnym prała�
tom i kanonikom kapituły kolegiackiej w Sandomierzu pod wezwaniem 
NMP, zeznaną 9 stycznia (feria secunda post festum Sanctorum Trium Re-
gum) 1590 przed sądem grodzkim w Sandomierzu, później przeniesioną 
do akt ziemskich sandomierskich. Król aprobuje i potwierdza ten akt. 
jęz. łac. 

1 Wieś w województwie i powiecie sandomierskim.

191
k. 177v.–178 Kraków, 8 maja
Król stwierdza, że Stanisław z Koźmina, pisarz celny na komorze śrem�
skiej i mieszczanin śremski, zeznał przed aktami kancelarii, iż został 
pozwany przed sąd zadworny królewski przez Jana Rusinowskiego, 
chorążego inowrocławskiego, o nierozliczenie się z dochodów z ko�
mory celnej śremskiej. Gdy jechał na dwór królewski, by to uczynić, 
ujrzawszy po drodze w Wieluniu Rusinowskiego, chciał wykazać mu 
kwitami, że „nic mu nie zostawuje winien”. Rusinowski uznał siedem 
kwitów, a trzech nie chciał. Odmówił zwrotu kwitów, domagając się ze�
znania i zobowiązania na 1204 złote. Stanisław z Koźmina, „tym przy�
muszony, tudzież groźbami przyciśniony będąc”, wystawił Rusinow�
skiemu zobowiązanie na 1204 złote, przeciwko czemu teraz protestuje 
i prosi, by jego protest został wpisany do akt kancelarii królewskiej. 
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Król poleca to uczynić. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakow�
skiego, włocławskiego i łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. pol.

192
k. 178–178v. Częstochowa, 12 maja1

Król nadaje dożywocie na wsiach królewskich Lipinki i Drozdziele w wo�
jewództwie krakowskim2 Piotrowi Cieklińskiemu, sekretarzowi królew�
skiemu, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, po śmierci jego brata 
Andrzeja, kanonika krakowskiego, który miał dożywocie na 1/3 tej kró�
lewszczyzny, z prawem przejęcia jej z rąk innego brata rodzonego Stani�
sława. Z tytułu dożywocia upada ¼ zapisu na tych wsiach3. 
jęz. łac.

1 Król wyjechał z Krakowa do Częstochowy 8 maja (AGAD, ASK, Rach. król. 291, 
k. 34). 

2 Lipinki i Drozdziele (poprawnie Rozdziele) leżały w powiecie bieckim. 
3 Edycja skrócona: Materiały do dziejów, t. II, nr 64. 

193
k. 178v.–179v. W klasztorze w Kłobucku, 14 maja
Król stwierdza, że bracia zakonu kanoników regularnych św. Augu�
styna z klasztoru w mieście królewskim Kłobuck proszą, by do grun�
tów kościelnych mających immunitet zostały przyłączone: pole zwane 
przymiarki na gruncie miejskim pod młynem wsi Mokra1 (ciągnące 
się wzdłuż do łąki zwanej Gawłowska, wszerz z jednej strony do łąki 
kościelnej, a z drugiej do drogi, która rozciąga się do wsi Mokra) oraz 
pole zwane Sadulińskie, które zostało kupione od mieszczan kłobuc�
kich w celu zbudowania dwóch domów dla tych, którzy uprawiają 
rzemiosło artystyczne na pożytek kościoła. Król zgadza się i zwalnia 
te grunty z wszelkich czynszów, podatków i obciążeń. 
jęz. łac. 

1 Wieś Mokra była własnością klasztoru kanoników regularnych w Kłobucku. 
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194
k. 179v.–180 Kraków, 20 maja1

Król, za wstawiennictwem niektórych senatorów, pozwala Pawło�
wi Koszutskiemu, sekretarzowi królewskiemu, wykupić wieś kró�
lewską miejską Dąbrówka w powiecie poznańskim z rąk mieszczan 
obornickich, którzy mają na tej wsi dożywocie z racji zapisu tzw. 
starej sumy na niej i na młynie zwanym Rudny. Koszutski otrzy�
muje dożywocie, z racji którego upada ¼ zapisu. Jeśli wieś jest już 
wolna od zapisu, Koszutski ma wnosić z niej kwartę według oszaco�
wania przez lustratorów lub rewizorów, resztę dochodu zachowując 
dla siebie. 
jęz. łac. 

1 Król powrócił do Krakowa 18 maja (AGAD, ASK, Rach. król. 291, k. 38).

195
k. 180–180v. Kraków, 20 maja
Król nadaje przytułkowi dla biednych obrządku ormiańskie�
go na przedmieściu lwowskim, zwanym Krakowskie, dożywocie 
na młynie na przedmieściu lwowskim nad rzeką Pełtew. Król Stefan 
pozwolił przytułkowi wykupić ten młyn z rąk spadkobierców zmar�
łego ormianina Krzysztofa, tłumacza języków wschodnich, co na�
stąpiło. 
jęz. łac. 

196
k. 180v.–181 Kraków, 20 maja
Król, na prośbę Stanisława Kostki, dworzanina i ekonoma malborskie�
go, zwalnia Mikołaja Toma od prac i obciążeń na rzecz zamku malbor�
skiego na lat trzydzieści.
jęz. łac. 
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197
k. 181–182 Kraków, 20 maja
Król stwierdza, że Paweł Ciechomski, podstoli gostyniński, zeznał przed 
aktami kancelarii koronnej, iż zapisał swój dług wobec doktora Wojcie�
cha Oczki, medyka królewskiego, w wysokości 200 złotych, na wszyst�
kich swych dobrach dziedzicznych i zastawnych oraz zobowiązał się 
zwrócić tę kwotę w ciągu dwóch tygodni po święcie św. Jan Chrzciciela, 
to jest do 8 lipca, pod wadium 200 złotych. Jeśli nie zapłaci, Wojciech 
Oczko, lub jego spadkobiercy, wniesie tę sprawę do sądu zadwornego 
lub do Trybunału Koronnego, lub do jakiegokolwiek sądu grodzkiego 
bądź ziemskiego w pierwszym terminie. Król pozwala zapisać to zezna�
nie w aktach kancelarii koronnej. Relacja Jana Tarnowskiego etc. 
jęz. łac. 

198
k. 182–182v. Kraków, 20 maja
Król stwierdza, że Przecław Jerzykowicz z Dzięciołowa1, dworza�
nin–komornik (cubicularius noster), zeznał przed aktami kancelarii 
koronnej, iż swój dług w wysokości 500 złotych wobec Jana Drzemli�
ka, dworzanina–komornika, zapisał na swych dobrach dziedzicznych 
pod wadium 500 złotych i zobowiązał się zwrócić ten dług nazajutrz 
po święcie Narodzenia Pańskiego. Jeśli nie zapłaci, Jan Drzemlik, lub 
jego spadkobiercy, wniesie tę sprawę do sądu zadwornego lub sądu 
grodzkiego brańskiego. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kance�
larii koronnej. Relacja Jana Tarnowskiego etc. 
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w województwie podlaskim, powiecie bielskim. 

199
k. 183 Kraków, 22 maja
Król nadaje Janowi Wąsowiczowi, dworzaninowi–trukczaszemu (da-
piferi nostro), który gorliwie i sumiennie służył matce króla, królowej 
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szwedzkiej, a potem królowi, dożywocie na dobrach Eberhard Wort�
ken w starostwie felińskim, przypadłych królowi jako kaduk po śmier�
ci Pawła Postolskiego, sługi królewskiego. 
jęz. łac. 

200
k. 183v. Kraków, 22 maja
Król pozwala Andrzejowi Porembie, mieszczaninowi kłobuckiemu, 
na cesję na rzecz jego syna Wojciecha dwóch włók i pola Marzeczeliny 
na gruncie miasta królewskiego Kłobuck i wójtostwa w tym mieście. 
Wojciech Poremba otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

201
k. 184 Kraków, 24 maja
Król mianuje Andrzeja Szydłowskiego na urząd podczaszego płockie�
go, wakujący po śmierci Adama Lekowskiego. 
jęz. łac. 

202
k. 184–184v. Kraków, 25 maja
Król nadaje Krzysztofowi Jasińskiemu urząd burgrabiego zamku kra�
kowskiego, wakujący po śmierci Mikołaja Cieklińskiego1. 
jęz. łac.

1 Mikołaj Ciekliński, burgrabia zamku krakowskiego, zmarł 5 V 1591 (U IV/2, nr 928). 

203
k. 184v.–187v. Kraków, 25 maja
Król potwierdza przywilej króla Stefana, wystawiony w Warszawie 16 lu�
tego 1585 dla miasta królewskiego Kcynia, w którym król Stefan potwier�
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dza dokumenty dla tego miasta; pierwszy wystawiony przez Władysława, 
króla Węgier, Polski, Dalmacji, Kroacji etc., w Budzie 6 czerwca (feria 
tertia festi Pentecostensi) 1441, spisany z relacji przez Jana z Koniecpola, 
kanclerza Królestwa, i Piotra ze Szczekocin, podkanclerzego Królestwa, 
w obecności: Wawrzyńca z Hedrechara, wojewody Królestwa Węgier; 
Hryczki Kierdeja z Pomorzan, wojewody podolskiego; Mikołaja z Balic, 
kasztelana radomskiego; Wincentego z Szamotuł, kasztelana międzyrzec�
kiego; Mikołaja z Brzezia, marszałka Królestwa Polskiego; Jana Czapeki 
de Saana i innych1, w którym król Władysław, po spaleniu przywilejów 
dla miasta wystawionych przez jego poprzedników, potwierdza miastu 
prawo magdeburskie; drugi wystawiony przez króla Zygmunta Augusta 
w Piotrkowie podczas sejmu 7 lutego 15642, podpisany przez Piotra Mysz�
kowskiego, podkanclerzego Królestwa, dziekana krakowskiego, prepozy�
ta gnieźnieńskiego, płockiego, łęczyckiego, warszawskiego, w którym król 
potwierdza przywilej króla Władysława. Król Zygmunt ze swej strony na�
daje miastu jarmark na 1 maja (die et festo Sanctorum Philippi et Jacobi 
Apostolorum) oraz prawo handlowania końmi, bydłem i trzodą chlewną 
w poniedziałki, począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu (a Domi-
nica quadragesimali Judica) do 29 września (ad festum Sancto Michaelis 
Archangeli) i podaje to wszystko do wiadomości Piotra z Czarnkowa, te�
nutariusza kcyńskiego, i innych tenutariuszy. 
jęz. łac. 

1 Przywilej Władysława III został opublikowany, z kopii znajdującej się w AGAD�zie, 
w Archiwum Publicznym Potockich, w: Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. X, wyd. 
A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Poznań 1993, nr 1548.
2 Według A. Gąsiorowskiego i T. Jasińskiego, dokument Zygmunta Augusta nosił datę 7 
lutego 1565 (zob. poprz. przyp.). 

204
k. 187v.–188 Kraków, 27 maja
Król stwierdza, że Hieronim Wilczkowski zeznał przed aktami kan�
celarii, iż kwituje Andrzej Ramułta z kwoty 250 złotych, będącej czę�
ścią długu w wysokości 1500 złotych zapisanego w aktach grodzkich 
nowokorczyńskich. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii 
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koronnej. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, wło�
cławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

205
k. 188–188v. Kraków, 27 maja
Król stwierdza, że Andrzej Ramułt z województwa sandomierskiego 
zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje swój dług wobec Krzysztofa 
Taranowskiego z ziemi przemyskiej w wysokości 160 złotych na swych 
dobrach dziedzicznych i zastawnych i że do 24 sierpnia (pro die et festo 
Sancti Bartholomei Apostoli) zapłaci w sądzie grodzkim nowokorczyń�
skim pod wadium 160 złotych. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt 
kancelarii koronnej. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

206
k. 188v.–189 Kraków, 27 maja
Król darowuje Aleksandrowi Chomentowskiemu, harcerzowi królew�
skiemu (stipatori nostro), dobra ruchome i nieruchome przypadłe kró�
lowi jako kaduk po śmierci Zygmunta Bazieckiego. 
jęz. łac. 

207
k. 189–190a Kraków, 27 maja
Król pozwala Lukianowi, Steczkowi i Fedorowi Buchnowskim, którzy 
od króla Stefana otrzymali dożywocie na miejscu spustoszałym Frutine 
Doline, teraz zwanym Buchniany, w starostwie chmielnickim, na cesję 
tego miejsca: Lukianowi na rzecz jego synów Iwana i Jeremiego; Stecz�
kowi na rzecz jego synów Pawła, Iwana i Michała; Fedorowi na rzecz 
jego synów Andrzeja i Ławryna. Wszyscy oni otrzymują dożywocie, 
z racji którego upada ¼ kwoty zapisanej na tym miejscu. 
jęz. łac. 
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208
k. 190a–190av. Kraków 27 maja
Król, za wierną służbę, nadaje Hieronimowi Rzuchowskiemu, har�
cerzowi królewskiemu (stipatori nostro), dożywocie na mojzie Salis 
w powiecie (...), którą wcześniej, po śmierci Sebastiana Kochowskiego, 
nadał zmarłemu Mikołajowi Grabowskiemu, harcerzowi1. Rzuchowski 
ma z tytułu użytkowania tej mojzy ponosić ciężary według ordynacji 
dóbr inflanckich. 
jęz. łac

1 Mikołaj Grabowski zmarł w Krakowie 24 V 1591 (Ordynacja dworu Zygmunta III 
z 1589 roku, opr. K. Chłapowski, Warszawa 2004, s. 70). 

209
k. 190av.–191 Kraków, 27 maja
Król stwierdza, że Seweryn Boner z Balic, kasztelan krakowski, starosta 
jurborski, rabsztyński i żarnowiecki, zeznał przed aktami kancelarii, 
iż darowuje swej żonie Reginie Wołłowiczównie dobra ruchome, które 
pozostaną po jego śmierci: złoto, srebro, perły, kamienie szlachetne, 
gotówkę i wszelkie kwoty zapisane na jakichkolwiek dobrach, szaty, 
konie, bydło, trzodę, stodoły ze zbożem, sprzęty domowe i wszelkie 
inne rzeczy. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii koron�
nej. Relacja Jana Tarnowskiego etc.
jęz. łac. 

210
k. 191v.–192 Kraków, 27 maja
Król stwierdza, że Józef Latoszyński z Latoszyna zeznał przed aktami 
kancelarii, iż w odręcznym zeznaniu sporządzonym dzisiaj w Krakowie, 
podpisanym i opieczętowanym przez niego i Jana Łączyńskiego, pisarza 
grodzkiego krakowskiego, czyni zapis na wszystkich swych dobrach dzie�
dzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych na rzecz Seweryna 
Bonera, kasztelana krakowskiego, starosty jurborskiego, rabsztyńskiego 
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etc. i pod wadium 5000 grzywien dotrzyma wszelkich zawartych w nim 
warunków. Jeżeli nie uczyni zadość temu zeznaniu, zostanie przez Sewe�
ryna Bonera pozwany przed sąd grodzki krakowski lub nowokorczyński. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

211
k. 192–193 Kraków, 29 maja 
Król stwierdza, że Jakub Pęczkowski, woźny generalny, zeznał przed ak�
tami kancelarii, iż dziś, w obecności pisarza, położył na stole w kancela�
rii grodzkiej krakowskiej pozew przeciw Mikołajowi Zebrzydowskiemu, 
wojewodzie lubelskiemu, staroście krakowskiemu, lanckorońskiemu, 
bolesławskiemu etc., w sprawie Jana Lipskiego, dworzanina–komorni�
ka (cubicularii nostri), który był przetrzymywany w grodzie krakow�
skim pod strażą przez dwa dni i zmuszono go do wystawienia zapisu. 
Zebrzydowski z racji swego urzędu starościńskiego powinien być po�
zwany przed Trybunał Koronny Małopolski w Lublinie przez wręczenie 
mu tego pozwu i w ciągu dwóch tygodni powinien podlec jurysdykcji 
tego sądu za to, że wbrew prawom Rzeczypospolitej, według oskarżenia 
jego sługi Jana Zakrzewskiego alias Kozali, ośmielił się odesłać woźnego 
do podstarościego, który — będąc posłuszny jego poleceniu co do obro�
ny i odrzucenia oskarżeń — list królewski potraktował pogardliwie i ode�
słał wspomnianego Jana Zakrzewskiego do tegoż starosty. Król, na proś�
bę wspomnianego Lipskiego, pozwala relację wspomnianego woźnego 
wpisać do akt kancelarii koronnej. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta 
krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

212
k. 193–194 Kraków, 30 maja
Król stwierdza, że Jan Wilczkowski z Wilczkowic i jego żona Anna, 
córka zmarłego Daniela Wita Michorowskiego, zeznali przed aktami 
kancelarii, że scedowali swe prawo dożywotnie do wójtostwa we wsi 
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Sławogóry, czyli Ostrowia, w starostwie sandomierskim, otrzymane 
od poprzedników króla, małżonkom Andrzejowi Ramułtowi i An�
nie Boguszównie oraz przekazali im akty przywilejów. Król akceptuje 
tę cesję i nadaje małżonkom Ramułtom dożywocie.
jęz. łac.

213
k. 194–195 Kraków, 30 maja
Król stwierdza, że w imieniu poddanych wsi królewskiej Kąpiele przed�
łożony został dokument wystawiony przez króla Zygmunta Augusta 
w Piotrkowie 2 kwietnia 1563, podpisany przez Piotra Myszkowskiego, 
podkanclerzego koronnego, dziekana krakowskiego, prepozyta gnieź�
nieńskiego, poznańskiego, pułtuskiego1, łęczyckiego, w którym król 
potwierdza dokument króla Kazimierza, wystawiony w Krakowie 
11 stycznia (feria quinta proxima infra octavas Epiphaniae Dominini) 
1369 w obecności Piotra, wojewody sandomierskiego; Dobiesława, wo�
jewody krakowskiego; Andrzeja, podsędka krakowskiego; wielkorządcy2, 
w którym król zwalnia mieszkańców wsi Kąpiele w województwie kra�
kowskim koło Żarnowca od wszelkich ciężarów, pod warunkiem, że będą 
płacili jeden grosz czynszu z łanu, z tego połowę w kwartnikach, połowę 
w groszach praskich, dawać dwie kury, dwadzieścia jaj i dwie miary owsa 
na Boże Narodzenie3. Król aprobuje i potwierdza ten dokument.
jęz. łac. 

1 Błąd pisarza. Myszkowski był prepozytem płockim, a nie pułtuskim — zob. nr 203.
2 Chodzi prawdopodobnie o Bodzantę, wielkorządcę krakowskiego w latach 1357–
1370, 1372–1382 (U IV/1, nr 1422, 1424).
3 Dokument ten został opublikowany z kopii w księgach sądowych, w: Kodeks Dyplo-
matyczny Małopolski, t. I, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr 300.

214
k. 195–196 Kraków, 30 maja
Król pozwala Katarzynie Konarskiej1 na cesję wójtostw, czyli sołectw, 
we wsiach Wola Ramiszewska, Lipnica i Dzikowiec w starostwie san�
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domierskim na rzecz syna, Jana Konarzewskiego, któremu nadaje do�
żywocie. Po jego śmierci wójtostwa zostaną wykupione od jego spad�
kobierców.
jęz. łac. 

1 W inwentarzu starostwa z 1586 r. widnieje jako Konarzewska (AGAD, MK, L. XVIII, 
69, k. 89v.). 

215
k. 196–196v. Kraków, 31 maja
Król darowuje Mikołajowi Jazłowieckiemu, staroście śniatyńskie�
mu i czerwonogrodzkiemu, wszelkie położone gdziekolwiek dobra 
po zmarłych starszych i młodszych Sachnowiczach, które przypadły 
królowi jako kaduk. 
jęz. łac. 

216
k. 196v.–197 Kraków, 31 maja
Król potwierdza i aprobuje dokument papierowy z akt lonerów1 kra�
kowskich wstawiony 25 I (die sabbati post festum Sanctae Agnetis) 1572 
przez Szymona Crumpteltha i Joachima Krzyżanowskiego, lonerów 
krakowskich, w którym Katarzyna, żona Piotra Polaka, rajcy krakow�
skiego2, na podstawie zapisu w aktach budowniczych z 15 października 
(die sabbati ipso die S. Hedwigis), pozwala, by panna Zuzanna, ich córka, 
otrzymała po ich śmierci piwnicę na przetapianie srebra w dożywocie 
z czynszem rocznym. 
jęz. łac. 

1 lonerzy — dwaj urzędnicy miejscy krakowscy wybierani corocznie, jeden ze strony 
starej rady miejskiej, drugi ustępującej, którzy nadzorowali finanse miasta (Z. Noga, 
Urzędnicy miejscy Krakowa, cz. 2: 1500–1794, Kraków 2008, s. XIII). 
2 Piotr Polak, rajca w latach 1563–1572 (tamże, s. 38–43). 
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217
k. 197–197v. Kraków, 1 czerwca
Król nadaje dożywotnio popostwo w Gródku Iwanowi, co podaje się 
do wiadomości wszystkich, a szczególnie władyki przemyskiego i sam�
borskiego. 
jęz. łac. 

218
k. 197v.–198 Kraków, 4 czerwca
Król nadaje Andrzejowi Leszczyńskiemu z Leszna, wojewodzie brze�
skiemu–kujawskiemu na Kujawach, zasłużonemu we wszystkich woj�
nach króla Stefana przeciw Moskwie, dożywocie na wsi królewskiej 
Morze1 w województwie i powiecie kaliskim po śmierci Rafała Lesz�
czyńskiego z Leszna, kasztelana śremskiego2, jego ojca, pod warun�
kiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.

1 Chodzi o wieś Modrze w województwie poznańskim, powiecie kościańskim. 
2 Dotychczasowe ustalenia, że Rafał Leszczyński, kasztelan śremski, zmarł przed 1 IV 
1592 (U I/2, nr 1160), zostają w ten sposób uściślone (zmarł przed 4 VI 1591).

219
k. 198–198v. Kraków, 5 czerwca
Król stwierdza, że Melchior Owłoczyński, który na mocy dekretu Try�
bunału Lubelskiego przeciw Michałowi Dubnickiemu, posesorowi 
wójtostwa włodzimierskiego, miał od niego otrzymać 1260 kóp gro�
szy litewskich z powodu zranienia i uwięzienia, na mocy tegoż dekre�
tu zamiast owej kwoty przyjął intromisję na wspomniane wójtostwo. 
Na jego prośbę król przyrzeka mu, że nie zostanie odwołany z wój�
tostwa, dopóki jemu lub jego spadkobiercom nie zostanie zapłacona 
powyższa kwota w pełni.
jęz. łac. 
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220
k. 198v.–199 Kraków, 5 czerwca
Król, spośród czterech mężów wybranych przez dygnitarzy, urzędni�
ków i szlachtę województwa, mianuje Jana Machowskiego na urząd 
podkomorzego sandomierskiego, wakujący po śmierci Andrzeja 
Gołuchowskiego1.
jęz. łac. 

1 Andrzej Gołuchowski, podkomorzy sandomierski, zmarł po 14 VIII 1590 (U IV/3, 
nr 771). 

221
k. 199–199v. Kraków, 7 czerwca
Król aprobuje, potwierdza i streszcza dokument pergaminowy wysta�
wiony w grodzie wałeckim 11 listopada 1577 przez zmarłego Andrzeja 
Górkę, kasztelana międzyrzeckiego, starostę wałeckiego, gnieźnień�
skiego i jaworowskiego1, podpisany przez niego i opatrzony pieczęcią, 
w którym pozwolił Jerzemu Wolferiamiusowi zbudować młyn na rzece 
Pile, na gruncie starostwa wałeckiego zwanym Górecka Wola, dodając 
mu jedną włókę ziemi.
jęz. łac. 

1 Andrzej Górka, kasztelan międzyrzecki, zmarł 5 I 1583 (U I/2, nr 616). 

222
k. 200–200v. Kraków, 7 czerwca
Król stwierdza, że Jakub Rzodkowski zeznał przed aktami kancela�
rii koronnej, iż zapisuje Fryderykowi Paczkowi kwotę 320 złotych 
na swych dobrach dziedzicznych ruchomych, która jest pozostałością 
długu obejmującego dwa zapisy: jednego w wysokości 390 złotych, ze�
znanego w urzędzie miejskim wielickim, drugiego w wysokości 250 
złotych, potwierdzonego dokumentem spisanym własnoręcznie i opie�
czętowanym. Rzodkowski zobowiązuje się spłacić Paczkowi lub jego 
spadkobiercom dług do 2 lutego 1592 (pro festo Purificationis Beatae 
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Mariae Virginis proxime venturo). Król pozwala wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

223
k. 200v.–201 Kraków, 8 czerwca
Król pozwala miastu królewskiemu Lublin używać pieczęci z czerwo�
nego wosku1.
jęz. łac.

1 Brak tego dokumentu w: Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, wyd. J. Ria�
binin, Lublin 1938.

224
k. 201–201v. [Kraków, 8 czerwca]
Król pozwala Dorocie z Piotrkowic, wdowie po Janie Krzysztoporskim, 
kasztelanie sieradzkim1, na cesję na rzecz syna Jana Krzysztoporskiego, 
stolnika sieradzkiego, wsi królewskich: Tyczyn z młynem i sołectwem 
oraz Sokołów w województwie sieradzkim2, który otrzymuje dożywo�
cie. Z racji tego dożywocia upada ¼ kwoty zapisanej na tych wsiach.
jęz. łac. 

1 Jan Krzysztoporski, kasztelan sieradzki, żonaty z Dorotą Glińską, zmarł w 1585 r. 
(U II/2, nr 1004).
2  Wsie leżały w powiecie sieradzkim.

225
k. 201v.–202 Kraków, 8 czerwca
Król stwierdza, że Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, udziela Sebastia�
nowi Gładyszowi plenipotencji do reprezentowania go w postępowa�
niu, które przed sądem ziemskim siewierskim prowadzi z Janem Pod�
czaszym w sprawie części wsi Chruszczobia i Mierzejewice z dwoma 
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kuźnicami w księstwie siewierskim i wszystkich dóbr ruchomych i nie�
ruchomych1 zmarłego Sebastiana Podczaszego, prepozyta kościoła św. 
Jana w Krakowie, wszczętemu przeciw Szczerbiczowi przez Stanisława 
Podczaszego, Różę Zawadzką i spadkobierców zmarłego Jana Podcza�
szego juniora.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 106.

226
k. 202v.–203 Kraków, 8 czerwca
Król pozwala Janowi Ossowskiemu, kasztelanowi połanieckiemu, 
użytkownikowi dóbr królewskich Ropczyce i Góral, wykupić kuźnice 
Dzikowskie, należące do tych dóbr, z rąk burmistrza i rajców miasta 
Ropczyce oraz wszystkich osób mających prawa do tych kuźnic i kwot 
na nich zapisanych2. Ossowski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Dobra te leżały w województwie sandomierskim, powiecie pilzneńskim.
2 W lustracji 1564/1565 czytamy, że mieszczanie ropczyccy przedstawili „Przywilej 
KJM super incorporatione dictarum minerarum ad oppidum salvo censu ad fiscum” 
(Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław–
Warszawa 1963, s. 111). Chodzi o akt z 20 XI 1564 (MRPS V/1, nr 3065). 

227
k. 203–203v. [Kraków, 8 czerwca]
Król pozwala Pawłowi Łubońskiemu, harcerzowi (stipatori) króla Ste�
fana, który otrzymał od króla Stefana dożywocie na wójtostwie, czyli 
sołectwie, we wsi Kubłowo w starostwie przedeckim1, na cesję tegoż 
wójtostwa na rzecz Mikołaja Kaczkowskiego, który otrzymuje doży�
wocie. 
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w województwie brzeskim–kujawskim, w powiecie przedeckim.
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228
k. 203v.–204 [Kraków, 8 czerwca]
Król darowuje Wojciechowi Sękowskiemu, pisarzowi kancelarii mniej�
szej, dobra ruchome i nieruchome, które przypadły królowi jako kaduk 
po śmierci Kaspra, zwanego Płóciennik, mieszczanina kaliskiego. 
jęz. łac. 

229
k. 204–206v. Kraków, 8 czerwca
Król stwierdza, że Stanisław Dąbski, kanonik łucki i sekretarz królew�
ski, w imieniu przebywającego w Krakowie chorego Aleksandra, księcia 
Słuckiego, zeznał, iż Aleksander książę Słucki darowuje swemu bratu 
rodzonemu Janowi Szymonowi swe dobra dziedziczne: zamek i miasto 
Kraśnik ze wszystkimi wsiami i folwarkami w województwie lubelskim 
i powiecie urzędowskim, zamek i miasto Waniew ze wszystkimi wsia�
mi i folwarkami w województwie podlaskim, powiecie brańskim, wraz 
z prawami kolatorskimi w tych dobrach, cłami w tych dobrach, zapi�
sami na tych dobrach z prawem intromisji1. Aleksander książę Słucki 
przyrzeka, że w pierwszym terminie stawi się przed aktami grodzkimi 
lub ziemskimi w Sandomierzu lub Lublinie. Król pozwala wpisać to ze�
znanie do akt kancelarii koronnej. Relacja Jan Tarnowskiego etc. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 50.

230
k. 206v.–208v. [Kraków, 8 czerwca]
Król stwierdza, że Stanisław Dąbski, kanonik łucki i sekretarz królew�
ski, w imieniu przebywającego w Krakowie, chorego Aleksandra księ�
cia Słuckiego zeznał przed aktami kancelarii koronnej, iż Aleksander 
książę Słucki darowuje Janowi Szymonowi księciu Słuckiemu, bratu 
rodzonemu i jego spadkobiercom, swe prawa do zamku i miasta Turo�
bin, miasta Goraj ze wszystkimi wsiami i folwarkami, prawo patronatu 
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do kościołów w tych dobrach, zapisy na tych dobrach, przypadłe mu 
po jego matce Katarzynie z Tęczyńskich, żonie najpierw Jerzego księ�
cia Słuckiego, następnie Krzysztofa Radziwiłła, księcia na Dubinkach 
i Birżach, wojewody wileńskiego, której zastawił te dobra ich dziedzic 
Stanisław hrabia Górka, wojewoda poznański. Prawa do zapisów ce�
dowała ona na rzecz zmarłego Jerzego1, Jana Szymona i Aleksandra 
książąt Słuckich. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja Jana Tarnowskiego itd. 
jęz. łac

1 Zob. dok. nr 144, przyp. 1. 

231
k. 208v.–209 Kraków, 9 czerwca1

Król pozwala Mikołajowi Oleskiemu, stolnikowi królowej, ciotki kró�
la, wykupić wójtostwo w mieście królewskim Piła (Pieła), przypadłe 
do dyspozycji króla po śmierci Jana Oleskiego, ojca Mikołaja, z rąk in�
nych sukcesorów wójtostwa. Oleski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Według rejestru szafarskiego 9 i 10 czerwca, król przebywał w Niepołomicach (AGAD, 
ASK, Rach. król. 291, k. 60), a kancelaria — jak widać — wystawiała w jego imieniu do�
kumenty w Krakowie. 

232
k. 209–209v. Kraków, 10 czerwca
Król oznajmia, że Kasper Stużyński przed sądem grodzkim opoczyń�
skim zrezygnował na rzecz Mikołaja Różyńskiego z prawa do urzędu 
wojskiego kijowskiego, które otrzymał od króla Zygmunta Augusta1. 
Król ze względu na zasługi Różyńskiego dla niego i jego poprzedników 
zatwierdza tę cesję.
jęz. pol. 

1 Pierwsza dotychczas znana wzmianka o Stużyńskim jako wojskim kijowskim pocho�
dzi z 2 X 1577 (U III/4, nr 420).
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233
k. 210 Kraków, 11 czerwca
Król stwierdza, że Gerhadd Simons, mieszczanin ryski, który miał 
prawo lenne na jeden hak ziemi w powiecie bekierskim (bekieriensi)1 
z nadania Plettenberga, magistri Livoniae2, zmarł bez potomków mę�
skich i hak ten powrócił do dyspozycji króla, który — na prośbę rajców 
ryskich — nadaje go prawem lennym mieszczaninowi ryskiemu Ar�
noltowi Arsowi i jego męskim potomkom.
jęz. łac. 

1 W wykazie powiatów w Inflantach (AGAD, tzw. Metr. Lit. IV B 28) brak takiego 
powiatu.
2 Chodzi o Franciszka Waltera von Plattenberga, w okresie 7 VII 1494–28 II 1535 mi�
strza zakonu krzyżackiego w Inflantach (B. Włodarski, Chronologia Polska, Warszawa 
2007, s. 444).

234
k. 210v.–211 Kraków, 11 czerwca
Król, na prośbę Andrzeja, kasztelana kamieńskiego; Piotra, podkomo�
rzego poznańskiego; Stanisława i Jana Czarnkowskich, synów zmar�
łego Wojciecha, kasztelana rogozińskiego1, a także Piotra, starosty 
kcyńskiego, i Jana, synów zmarłego Stanisława Czarnkowskiego, spad�
kobierców zmarłego Piotra Czarnkowskiego, kasztelana poznańskiego 
i starosty babimojskiego2, pozwala im cedować Andrzejowi Strykow�
skiemu ich prawo do kwoty zapisanej na starostwie babimojskim3.
jęz. łac.

1 Wojciech Czarnkowski, kasztelan rogoziński, zmarł przed 12 X 1578 (U I/2, nr 1090).
2 Piotr Czarnkowski, kasztelan poznański, zmarł po 1 X 1590 (U I/2, nr 749). 
3 Wcześniej konsens na przejęcie Babimostu i kwot na nim zapisanych otrzymał Mi�
kołaj Wolski, miecznik koronny (zob. dok. nr 119), który faktycznie objął i użytkował 
starostwo (K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–
1696, Warszawa 2007, s. 19).
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235
k. 211–211v. Kraków, 12 czerwca
Król potwierdza cesję praw do wójtostwa w mieście królewskim Czę�
stochowa na rzecz burmistrza, wójtów, ławników i całej społeczności 
miasta, której dokonał Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy1. 
jęz. łac. 

1 Edycja skrócona: Materiały do dziejów, t. II, nr 65.

236
k. 211v.–212v. Kraków, 11 czerwca
Król stwierdza, że Jan Szymon książę Słucki zeznał przed aktami kan�
celarii, że potwierdza Maciejowi Białyńskiemu akt spisany wczoraj 
w Krakowie, podpisany i opieczętowany przez niego, Piotra Mysz�
kowskiego, starostę oświęcimskiego i ojcowskiego, Stanisława Mysz�
kowskiego, podczaszego lubelskiego, i Tomasza Szczepanowskiego, 
w którym dokonał zapisu na rzecz Białyńskiego i jego spadkobierców 
na swych dobrach dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych. W razie 
kontrowersji książę jest zobowiązany stawić się w pierwszym terminie 
przed sądem grodzkim lubelskim lub sandomierskim. Król pozwala 
wpisać to zeznanie do akt kancelarii koronnej. Relacja Jana Tarnow�
skiego etc.
jęz. łac.

237
k. 212v.–213 Kraków, 12 czerwca
Król, na prośbę mieszczan przemyskich, straganiarzy i sklepikarzy, 
ostrzega, by ci, którzy nie są obywatelami miasta królewskiego Prze�
myśl, nie ośmielali się handlować na straganach, kramach i w karcz�
mach poza czasem publicznych targów pod karą utraty towaru 
w połowie na rzecz magistratu miasta, w połowie na rzecz skarbu 
królewskiego. 
jęz. łac.
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238
k. 213–213v. Kraków, 12 czerwca
Król stwierdza, że Angelus Korbot, sługa najemny (stipendiarius) królew�
ski, otrzymał od króla Stefana pensję roczną 100 złotych. Król, ze względu 
na jego wierną służbę dla jego poprzedników, Zygmunta Augusta, Hen�
ryka i Stefana, oraz za jego szlachetne czyny podczas sejmu w Warszawie, 
przyznaje mu tę pensję dożywotnio i ogłasza włączenie go do rejestru sług 
i dworzan jako sługi najemnego (in album servitorum et aulae nostrae fami-
liarum relatum et cooptatum pro servitore et stipendiario). Podaje to do wia�
domości podskarbiego nadwornego, któremu zleca wypłacanie tej pensji. 
jęz. łac. 

239
k. 213–215 Kraków, 12 czerwca
Król aprobuje i potwierdza dokument wystawiony 28 I 1591 (w ponie�
działek przed świętem Oczyszczenia Panny Marii) na zamku grabowskim 
przez Bernardynę Melcianównę Zarembinę, starościnę grabowską1, w obec�
ności Mikołaja Tymienieckiego, Jana Kobelińskiego, Jana Rapczyńskiego, 
w którym pozwala ona robotnemu Tomaszowi Piwonii, czyli Drabantowi, 
uczynić stawek na gruncie komorowskim2, który będzie mógł używać jako 
własny, i zbudować młyn na strudze zwanej Młoty oraz nadaje pola, łąki 
i ogrody, „począwszy od domu tego to Drabanta na obalnej drodze ku Krzy�
siowi młynarzowi wedługo na czworo stai, a wszerz na od drogi tej obalnej 
aż do wierzchu góry pogorzelnej i nad górą pogorzelną aż przechodu sośnic�
kiego po stawek sołtysi komorowski”, pod warunkiem opłacania do zamku 
grabowskiego czynszu rocznego cztery grzywny na dzień św. Marcina i pra�
cy na rzecz zamku przez dwanaście dni w roku „za sieciami do łowu wszela�
kiego zwierza”. Król zatwierdza w dożywotnim posiadaniu Jerzego Piwonię, 
syna wspomnianego Tomasza Piwonii, zwanego Drabant.
jęz. jęz. łac. pol.

1 Chodzi o Bernardynę z Molzian Zarembinę, na mocy ius communicativum z Andrze�
jem Zarembą z 15 IV 1569 (MRPS V, 10102), użytkowniczkę starostwa grabowskiego 
w powiecie ostrzeszowskim ziemi wieluńskiej. 
2 Chodzi o wieś Komorów w starostwie grabowskim.
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240
k. 215–216 Kraków, 14 czerwca
Król potwierdza dokument wpisany do akt grodzkich piotrkowskich 
z podpisami Sebastiana Rychłowskiego, skarbnika i podstarościego 
sieradzkiego, i Stanisława Zawadzkiego, pisarza grodzkiego piotrkow�
skiego, w którym Stanisław Kietliński, opat; Andrzej z Borowic, prze�
or; Wojciech Karski, kantor, w imieniu konwentu witowskiego zakonu 
św. Augustyna kanoników regularnych nadają Annie Sucheckiej, żonie 
Sebastiana Rychłowskiego, za ich zasługi dla konwentu tak w spra�
wach sądowych, jak i w powiększeniu dochodów konwentu dożywocie 
na wsiach konwentu Piekary i opuszczonej Stary Oprzeszów1. 
jęz. łac. 
1 Wsie leżały w województwie sieradzkim, powiecie piotrkowskim. 

241
k. 216–216v. Kraków, 14 czerwca
Król pozwala Stanisławowi Krasickiemu z Siecina, oboźnemu ko�
ronnemu, staroście lubomelskiemu i bolemowskiemu, zasłużonemu 
w służbie królowi Rzeczypospolitej za panowania Zygmunta Augusta 
i Stefana, przejąć wójtostwo w mieście królewskim Bolemów1 z rąk 
Erazma Petrykowskiego i Katarzyny Miastowskiej, którzy użytkują je 
bezprawnie. Krasicki otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 
1 Bolemów (dziś Bolimów) leżał w województwie rawskim, w ziemi i powiecie socha�
czewskim. 

242
k. 216v.–217 Kraków, 14 czerwca
Król nadaje Andrzejowi Ramułtowi i Annie Boguszównie dożywocie 
na wójtostwie we wsi Borek w tenucie Góra z dochodami i czynszem 
według taksy komisarskiej dotyczącej wykupu1. 
jęz. łac. 
1 Chodzi o wieś Borek w powiecie pilzneńskim województwa sandomierskiego. 
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243
k. 217–217v. Kraków, 15 czerwca
Król pozwala Annie z Koniecpolskich Czyżowskiej, wdowie po 
Krzysztofie Czyżowskim, kasztelanie bełskim, na cesję wsi królew�
skiej Leśniewice w ziemi chełmskiej na rzecz Aleksandra Koniec�
polskiego, starosty wieluńskiego, zasłużonego dla króla i Rzeczy�
pospolitej1. Cesja ma być dokonana przed jakimkolwiek sądem. 
Koniecpolski otrzymuje dożywocie, z racji którego upada ¼ kwoty 
zapisanej na tej wsi. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 156; Aleksander Koniecpolski był bratem Anny Czyżowskiej; Regest ory�
ginału: Katalog Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, cz. 1: Dokumenty z lat 
1507–1700, wyd. A. Fastnacht, Wrocław 1953, nr 382. 

244
k. 217v.–218 Kraków, 17 czerwca
Król pozwala Andrzejowi Dąbskiemu na cesję prawa do łaźni pod 
zamkiem w mieście królewskim Łęczyca z przyległościami, łąkami 
i ogrodami na rzecz rajców, ławników i całej społeczności miasta. 
jęz. łac. 

245
k. 218–218v. Kraków, 17 czerwca
Król nadaje pełne prawa Jerzemu, Łukaszowi, Konstantemu, Zofii 
i Elżbiecie, dzieciom naturalnym Marcina Tymińskiego z Katarzyny, 
córki zmarłego Jakuba Walegdy, poddanego Andrzeja Tymińskiego 
ze wsi Krokoczyce w województwie sieradzkim1. Wszelkie dobra uzy�
skane od rodziców lub przez nich samych mają podlegać prawu miej�
skiemu, a nie ziemskiemu. Otrzymują oni wszelkie prawa, które mają 
mieszczanie. 
jęz. łac. 

1 W powiecie szadkowskim. 
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246
k. 218v.–219 Kraków, 18 czerwca
Król nadaje Janowi Ossowskiemu, kasztelanowi połanieckiemu, i jego 
żonie Elżbiecie Koniecpolskiej dożywocie wspólne na wójtostwie we 
wsi Zagórzyce tenuty Ropczyce i Góra1.
jęz. łac.

1 W województwie sandomierskim, w powiecie pilzneńskim. 

247
k. 219–219v. Kraków, 18 czerwca
Król pozwala Janowi Niechmierowskiemu na cesję prawa do trzeciej 
miary we młynie na przedmieściu miasta królewskiego Bolemów 
na rzecz syna Jana, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

248
k. 219v.–220v. Kraków, 21 czerwca
Król, na prośbę Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, 
starosty sądeckiego, dobczyckiego, żupnika krakowskiego, pozwala, 
by bracia rodzeni Marcin i Stefan Bielczykowie założyli na surowym 
korzeniu nową wieś na gruncie starostwa sądeckiego nad rzeką Po�
prad powyżej wsi królewskiej Łomnica, która będzie się nazywała 
Wierzchowina, od strumienia, czyli rzeczki, przepływającej przez 
ten grunt, po obu brzegach rzeki Poprad od wsi Zubrza1 aż do rzeki 
Oblagowy i szczytu gór, od góry Kobylanka i Runka, a także Parcho�
wata nad rzeką Wapienny aż do rzeki Poprad. Otrzymują oni wol�
niznę na dwadzieścia lat, po wygaśnięciu której będą zobowiązani 
starostom trzy złote rocznie na św. Marcina. Zasadźcy otrzymują 
w dożywocie sołectwo z dwoma łanami i dwoma obszarami, mogą 
zbudować młyn i tracz na rzece Wierzchowina, karczmę z jedną za�
grodą, z której nie będą płacili czynszu. Po ich śmierci sołectwo bę�
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dzie wykupione od ich spadkobierców za kwotę wyznaczoną przez 
komisarzy2. 
jęz. łac. 

1 Wieś biskupstwa krakowskiego w kluczu muszyńskim.
2 W pobliżu Łomnicy znajdowała się tylko jedna wieś królewska Kokoszka, lokowana 
w 1569 r. (MRPS V, nr 10962); w lustracji z 1629 r. czytamy, że Łomnica i Kokoszka 
graniczą z „barcickimi wsiami KJMci, także z nawojowskimi wsiami dziedzicznymi JM 
wojewody ruskiego i z muszyńskimi wsiami do biskupstwa krakowskiego i z lubowel�
skimi wsiami JKMci” (AGAD, L. XVIIII, 22, k. 197v.), z czego wynika, że lokacja się nie 
powiodła. Nad strumieniem Wierzchowina leżała nowo osadzona biskupia wieś wo�
łoska Wierchomla i być może biskup uznał, że tereny, na których miała być lokowana 
Wierzchowina, należą do niego, i na jej lokację nie pozwolił. 

249
k. 220v.–221 Kraków, 22 czerwca
Ponieważ 1 stycznia 1591 upływa dzierżawa ceł i myt przez Stanisława 
Kuczkowskiego, w Królestwie w Wielkopolsce i Małopolsce król — za 
zgodą podskarbiego — przedłuża mu tę dzierżawę na okres od 1 stycznia 
1591 do 1 stycznia 1595 pod tymi samymi warunkami co uprzednio. 
jęz. łac. 

250
k. 221–222 Kraków, 22 czerwca
Król stwierdza, że Stanisław Dąbski, kanonik łucki, sekretarz królew�
ski, w imieniu chorego w Krakowie Aleksandra Trzecieskiego, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż Aleksander Trzecieski zapisuje swej żonie 
Jadwidze Mieleckiej, córce zmarłego Waleriana Mieleckiego, podko�
morzego sandomierskiego1, 5000 złotych posagu i 5000 złotych wia�
na na połowie swych dóbr ruchomych i nieruchomych. Król pozwala 
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja i podpis Jana Tarnowskie�
go, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

1 Walerian Mielecki, podkomorzy sandomierski, zmarł w 1553 r. (U IV/3, nr 765).
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251
k. 222–222v. [Kraków, 22 czerwca]
Król stwierdza, że Stanisław Dąbski, kanonik łucki, sekretarz królew�
ski, w imieniu chorego w Krakowie Aleksandra Trzecieskiego, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż Aleksander Trzecieski wyznaczył opiekuna�
mi swych dzieci: Jadwigę Mielecką, ich matkę, Mikołaja Firleja, woje�
wodę krakowskiego i starostę nowokorczyńskiego, Jana Ossowskiego, 
kasztelana połanieckiego, Hieronima Mieleckiego, starostę sandomier�
skiego, i Adama Latoszyńskiego. Relacja i podpis Jana Tarnowskiego, 
podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

252
k. 222v.–223 Kraków, 22 czerwca
Król nadaje Kasprowi Rybkowskiemu dożywocie na sołectwie we wsi 
Ogonowice starostwa opoczyńskiego z dwiema włókami. Ma on płacić 
według taksy komisarzy. 
jęz. łac. 

253
k. 223–223v. [Kraków, 22 czerwca]
Król zachowuje Piotra Kluszkowskiego w dożywotnim posiadaniu so�
łectwa we wsi Kluszkowce w starostwie czorsztyńskim. Po jego śmierci 
będzie mogło zostać wykupione od jego spadkobierców.
jęz. łac. 

254
k. 223v.–224 [Kraków, 22 czerwca]
Król zachowuje Jakuba Sramowskiego w dożywotnim posiadaniu so�
łectwa we wsi Sramowce w starostwie czorsztyńskim. Po jego śmierci 
zostanie ono wykupione od jego spadkobierców.
jęz. łac.
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255
k. 224–224v. Kraków, 22 czerwca
Król stwierdza, że król Zygmunt August nadał Maciejowi Kurowskiemu 
dożywocie na wójtostwie we wsi Bród w starostwie lwowskim1 i zacho�
wuje tegoż Macieja Kurowskiego w dożywotnim posiadaniu tego wójto�
stwa. Po jego śmierci zostanie ono wykupione od jego spadkobierców. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o akt lokacji wsi z 1548 r. (MRPS V, nr 4640).

256
k. 224v. Kraków, 25 czerwca
Król pozwala Stanisławowi Przerembskiemu urządzić sadzawkę 
w miejscu nieuprawnym, zarosłym lasem, zwanym Rokitowy Kierz, 
w starostwie chęcińskim, zbudować kuźnicę i potrzebne zabudowania. 
Przerembski otrzymuje dożywocie, a po jego śmierci dobra te zostaną 
włączone do starostwa chęcińskiego za kwotę wykupu według taksy 
komisarskiej. 
jęz. łac. 

257
k. 224v.–225 Kraków, 27 czerwca
Król aprobuje i zatwierdza zapis posagu i wiana, który zmarły Jan Dłu�
gołęcki uczynił na wójtostwie wsi królewskiej Długołęka w powiecie 
rawskim na rzecz swej żony Agnieszki, obecnie żony Piotra Pokrzyw�
nickiego. 
jęz. łac. 

258
k. 225–225v. Kraków, 29 czerwca
Król, na prośbę królowej Anny, swej ciotki, pozwala Andrzejowi 
Czermińskiemu na cesję w ciągu trzech lat dożywocia, które miał 

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 



Regest nr 259–261126

ze zmarłą żoną Dorotą Czermińską na wsi królewskiej Jeziorkowice 
w województwie krakowskim1, na rzecz swej córki Zofii. Będzie ona 
miała dożywocie, z racji którego upadnie ¼ kwoty zapisanej na tej 
wsi.
jęz. łac. 

1 Pomyłka pisarza — wieś nazywała się Jeziorowice. Leżała w powiecie lelowskim.

259
k. 225v.–226 Kraków, 29 czerwca
Król stwierdza, że Andrzej Mierzwiński i Bartłomiej Berdowski, har�
cerze królewscy (stipatores nostri), zeznali przed aktami kancelarii, iż 
udzielają Stanisławowi Grzybowskiemu pełnomocnictwa do uzyska�
nia od mieszczan parnawskich kwoty 250 złotych węgierskich, która 
po śmierci Henryka Gierycza ab Hornego, mieszczanina parnawskie�
go, przypadła jako kaduk królowi, który nadał ją tymże harcerzom. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tar�
nowskiego etc. 
jęz. łac. 

260
k. 226–226v. Kraków, 30 czerwca
Król pozwala Stanisławowi, wójtowi we wsi Tylmanowa w starostwie 
czorsztyńskim, na cesję tegoż wójtostwa na osobę syna Jana, który 
otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

261
k. 226v.–227v. Kraków, 30 czerwca
Król stwierdza, że do akt kancelarii został wniesiony dokument wy�
stawiony przez króla w Krakowie 1 maja 1591, w którym król stwier�
dza, że Krzysztof Komorowski, kasztelan sądecki, cedował swe�
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mu synowi Janowi dożywocie na wsiach królewskich Jaroszewice, 
Chocznia i Stronie, na wójtostwach w mieście królewskim Wadowice 
i we wsi Leźnica1 oraz połowę kwoty zapisanej w dokumentach. Król 
nadaje Janowi Komorowskiemu dożywocie na tych dobrach, z racji 
którego Krzysztof Komorowski, w imieniu swego syna, upuszcza ¼ 
kwoty zapisanej na tych dobrach (z wyjątkiem zapisu na wspomnia�
nych wójtostwach, ponieważ to należy do praw króla). Król poleca 
wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerze�
go koronnego.
jęz. łac. 

1 Dobra te leżały w województwie krakowskim, powiecie śląskim. 

262
k. 227v.–228 Kraków, 30 czerwca
Król pozwala Maciejowi Ochodnickiemu, sołtysowi we wsi królew�
skiej Ochodnica w starostwie czorsztyńskim, na cesję na rzecz syna 
Macieja tegoż sołectwa z wolnością polowania, łowienia, z instru-
mento versatuli, quo asseres conficiuntur Tracz dicto, wolnością wypa�
su od góry Lubań do góry Ślebarska, z dwoma łanami przynależnymi 
do sołectwa. Maciej Ochodnicki otrzymuje dożywocie z obowiąz�
kiem stawiania się na wyprawę wojenną i pewnych posług do zamku 
czorsztyńskiego. 
jęz. łac. 

263
k. 228–229 Kraków, 30 czerwca
Król pozwala Janowi Kołaczkowi i jego żonie Annie na cesję sołectwa 
we wsi Lekarzewice w starostwie brzeskim, kwoty na nim zapisanej, 
dwóch i pół łana we wsi Mnichowice, od dawna podległych Kołacz�
kom, na rzecz syna Tomasza, który otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Regest nr 264–267128

264
k. 229–229v. Kraków, 30 czerwca
Król darowuje Janowi Wysockiemu, rotmistrzowi zasłużonemu dla 
poprzedników króla i dla niego samego, pięć haków ziemi zwanych 
dworek Raiskumen w powiecie parnawskim, które przypadły królowi 
po śmierci Jerzego Rozena jako kaduk.
jęz. łac. 

265
k. 229v.–230 Kraków, 30 czerwca
Król pozwala Janowi Konarzewskiemu1 przejąć sołectwa, czyli wójtostwa, 
we wsiach królewskich Wola Raniżowska, Lipnica i Dzikowiec in sando-
miriensi tractu, z rąk bratanicy Anny Konarzewskiej, siostry rodzonej Zo�
fii Konarzewskiej, i innych osób. Jan Konarzewski otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 214.

266
k. 230–230v. Kraków, 30 czerwca
Król, na prośbę Anny, wdowy po zmarłym Stanisławie Cianowskim, 
karczmarzu krakowskim, darowuje dzieciom tegoż Stanisława: Sta�
nisławowi, Janowi, Wojciechowi i Zofii dobra ruchome i nieruchome 
oraz domy na Kleparzu przypadłe po jego śmierci królowi jako kaduk. 
Podaje się to do wiadomości magistratu krakowskiego i sądu grodzkie�
go krakowskiego. 
jęz. łac. 

267
k. 230v.–231 Kraków, 1 lipca1

Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda san�
domierski, starosta sanocki, sokalski, samborski, dał Małgorzacie, czyli 
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Maruchnie, wdowie po Demku Sicheckim, sołtysie we wsi Niedziel�
na w starostwie samborskim, i Andrzejowi Moczarskiemu, jej zięcio�
wi, prawo wykarczowania jednego łana ziemi na surowym korzeniu 
przy wsi nowej Dziamna w tymże starostwie z prawem budowy domu. 
Po upływie trzech lat wolnizny będzie zobowiązany do płacenia dwóch 
złotych rocznie i do powinności, którym podlegają sołtysi, czyli knia�
ziowie. Król aprobuje, potwierdza i nadaje Maruchnie i Andrzejowi 
Moczarskiemu dożywocie.
jęz. łac. 

1 W rejestrze szafarskim z 1591 r. czytamy, że „Król Jego Mość do Niepołomic die ultimi 
Iunii w Niedzielę na noc z Krakowa wyjachać raczył. A tam dni sześć mieszkać raczył” 
(AGAD, ASK, Rach. król. 291, k. 74). 

268
k. 231v.–232 Kraków, 6 lipca 
Król stwierdza, że Wawrzyniec Kowalski z Kalisza, woźny ziem Króle�
stwa, zeznał, iż 1 lipca (feria secunda in vigilia festi Visitationis Beatae 
Mariae virginis) 1591 złożył w zamku miasta Janowiec1, w obecno�
ści Mikołaja Wojsławskiego, sługi i dworzanina; Macieja, prepozy�
ta sandomierskiego; Aleksego, strażnika zamku; Wojciecha Tkacza, 
burmistrza miasta Janowiec, dwa pozwy w imieniu króla z pieczęcią 
Królestwa na wniosek instygatora ze skargi Andrzeja Opalińskiego, 
marszałka Królestwa, starosty śremskiego i rogozińskiego, przeciw 
synom, czyli spadkobiercom zmarłego Jana Dulskiego, kasztelana 
chełmińskiego i podskarbiego koronnego, starosty brańskiego, rogo�
zińskiego, świeckiego2, zawierające termin złożenia ich w ciągu czte�
rech tygodni. Synowie, czyli spadkobiercy Dulskiego, zostali pozwani: 
po pierwsze za to, że po śmierci ich ojca nie obsiali pól starostwa ro�
gozińskiego, co z tytułu ekonomii przyniosło skarbowi królewskiemu 
stratę szacowaną na 3000 grzywien polskich, po drugie za kradzież 
i przywłaszczenie sobie bydła i trzody z folwarków tego starostwa, 
które przez rewizorów tegoż starostwa zostały zapisane do pożyt�
ków z tego starostwa i otaksowane na 2000 złotych. Król przyjmuje 
zeznanie woźnego i poleca wpisać je do akt kancelarii. Relacja Jana 
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Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego.
jęz. pol. 

1 Miasto i zamek w powiecie radomskim województwa sandomierskiego. 
2 Zob. dok. nr 33, przyp. 1.

269
k. 232–232v. Kraków, 7 lipca
Król, spośród czterech mężów wybranych przez szlachtę ziemi łom�
żyńskiej, mianuje Piotra Jakackiego na urząd pisarza ziemskiego łom�
żyńskiego wakujący po śmierci Wierzbickiego1.
jęz. łac. 

1 Mikołaj Wierzbicki zmarł po 26 IX 1587 (rkps Bibl. PAN Kr. 8331, k. 3). 

270
k. 232v.–233 Kraków, 7 lipca
Król pozwala Kasprowi Maciejowskiemu, staroście lubowelskiemu 
i koniuszemu koronnemu, na cesję prawa do wsi Farbarz w starostwie 
lubowelskim1 na rzecz Andrzeja Kamińskiego, jego sługi, który otrzy�
muje dożywocie. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o starostwo spiskie. 

271
k. 233–233v. Kraków, 8 lipca
Król pozwala Maciejowi Wołkowiczowi na cesję na rzecz klaszto�
ru dominikanek w Przemyślu prawa, otrzymanego od króla Stefa�
na, zapisanego na folwarczek, który założył, i dwa pola, jedno leżące 
między granicą wsi miasta królewskiego Przemyśl zwanej Kruhel, 
a gruntem zwanym Szmuskie, i drugie, które niegdyś posiadał Szo�
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kowic, rozciągające się od drogi publicznej do góry zwanej Wzniesie�
nie, a z drugiej strony do góry zwanej Mazurowska i krzaków tamże. 
Gdy cesja zostanie potwierdzona dokumentem królewskim, to, czego 
dotyczy, zostanie wyłączone spod jurysdykcji świeckiej i przekazane 
jurysdykcji kościelnej. 
jęz. łac. 

272
k. 233v.–234 Kraków, 8 lipca
Król stwierdza, że Maciej Bronikowski, który za zasługi wojskowe dla 
poprzedników króla i Rzeczypospolitej dostał dożywocie na dobrach 
Morszel Mojza w powiecie helmeckim, otrzymuje na nich dożywocie 
wspólne ze swą żoną Zofią Raciborzyńską.
jęz. łac. 

273
k. 234–234v. Kraków, 10 lipca
Król pozwala Zofii Radziwiłłównie, wojewodzinie pomorskiej, 
na cesję starostwa Christburg1 w województwie pomorskim, to jest 
miasta, zamku i wsi: Baumgoth, Pusilia, Aldemarcten, Pesteln, 
Tiffensede, Tropen, Menten i rybactwa (piscatura) Kuchlenborn, 
na rzecz Achacego Czemy, wojewodzica pomorskiego, jej syna, któ�
ry otrzymuje dożywocie, z racji którego upada ¼ kwoty zapisanej 
na tym starostwie. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o starostwo Kiszpork, czyli Dzierzgoń, do którego, według lustracji 
z 1624 r., należały wsie: Baumgard (dziś Bągart), Pozylia (Żuławka), Postolin, Ty�
phense (Tywęzy), Mienięta, Tropen (Tropy), Stary Targ, Nowy Dwór (Lustracja 
województw Prus Królewskich 1624, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967, s. 87–107); 
starostwo to leżało w województwie malborskim; Zofia Radziwiłłówna to wdowa 
po Achacym Czemie, wojewodzie pomorskim, zmarłym po 19 X, a przed 29 XI 
1576 (U V/2, nr 915). 
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274
k. 234v.–235 Kraków, 11 lipca
Król nadaje Janowi Wodyńskiemu, sędziemu ziemskiemu drohickie�
mu, dożywocie na wójtostwie w mieście królewskim Drohiczyn, które 
to wójtostwo z pewnego powodu powróciło do dyspozycji króla. 
jęz. łac. 

275
k. 235–235v. Kraków, 9 lipca1

Król przyznaje Stanisławowi Gembałce, sztygarowi, mieszczanino�
wi wielickiemu, który jest nazywany urodzonym z nieprawego łoża, 
prawa urodzonego w małżeństwie. Niezastosowanie się do przywileju 
oznacza karę 200 złotych węgierskich należnych w połowie w jemu sa�
memu, w połowie skarbowi królewskiemu.
jęz. łac. 

1 Błąd pisania lub skutek wpisywania dokumentów niezgodnie z kolejnością chronolo�
giczną.

276
k. 235v.–236 Kraków, 11 lipca
Król stwierdza, że Jan Górski, woźny dworu, złożył przed aktami kan�
celarii relację, iż wysłany 11 maja (sabbato post festum Sancti Stani-
slai Pontificis i maio proxime praeterito) 1591 przez Alberta Radziwił�
ła, marszałka wielkiego litewskiego, w ramach poszukiwań Gerarda 
Hedeswelta wraz z Wojciechem Pętkowskim i Janem Iwanowskim 
opieczętowali pieczęciami wójtowską i woźnego w domu Wolfowicza 
na placu św. Floriana w Krakowie, w obecności Wolfowicza, wszelkie 
dokumenty w sprawie między niedawno zmarłym Joachimem Hede�
sweltem a Mikołajem Firlejem z Dąbrowicy, wojewodą krakowskim, 
starostą nowokorczyńskim, i Szymonem Brunswikiem, i powierzyli je 
Wolfowiczowi.
jęz. łac. 
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277
k. 236–236v. Kraków, 11 lipca
Król zachowuje Fiedkę Brylińskiego i jego syna Jana w dożywotnim 
posiadaniu wójtostwa we wsi królewskiej Brylińce Wołoskie w staro�
stwie przemyskim.
jęz. łac. 

278
k. 236v.–237 Kraków, 11 lipca
Król stwierdza, że Wojciech Sękowski, pisarz kancelarii królewskiej, 
zeznał przed aktami kancelarii, iż wyznaczył Piotra Gwiazdkę na swe�
go plenipotenta w sprawie dotyczącej dóbr w mieście królewskim Ka�
lisz, które po bezpotomnej śmierci Kaspra zwanego Płóciennik, miesz�
czanina kaliskiego, przypadły jako kaduk królowi i zostały darowane 
Sękowskiemu1. Gwiazdka ma je przejąć od osób, które je użytkują. 
Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tar�
nowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, pod�
kanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 228. 

279
k. 237–237v. Kraków, 12 lipca 
Król pozwala Piotrowi Szreniawie, podstolemu koronnemu (dapi-
ferorum nostrorum praefecto), na cesję na rzecz Krzysztofa Stadnic�
kiego ze Żmigrodu wsi królewskich Sanniki, Mystycze i Ostrożec 
w województwie ruskim i starostwie przemyskim, otrzymującego do�
żywocie, z racji którego upada pewna część kwoty zapisanej na tych 
wsiach.
jęz. łac. 
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280
k. 238–238v. Kraków, 12 lipca
Król, na prośbę Stanisława Grzymisławskiego, potwierdza cesję 
na rzecz Jana Zawiszy, syna Piotra, prawa wykupu części wsi królew�
skich Drzyszczów, Padniewa i opustoszałej Czernikowce w wojewódz�
twie ruskim et tractu halicensi od spadkobierców zmarłego Piotra Żo�
łądzia, które miał na mocy konsensu otrzymanego od króla. Zawisza 
otrzymuje prawo wykupienia tych części od spadkobierców zmarłego 
Piotra Żołądzia i dożywocie na nich, z racji którego upada ¼ kwoty 
na nich zapisanej. 
jęz. łac. 

281
k. 238v.–239 Kraków, 14 lipca
Król stwierdza, że Marcin Koniecki, który otrzymał od króla Stefana 
dożywocie na wójtostwie we wsi królewskiej Porozna w starostwie 
lwowskim1, teraz otrzymuje dożywocie wspólne ze swą żoną Katarzy�
ną Łodzińską. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o wieś Porszna, lokowaną w 1566 r. (MRPS V, nr 9823), pierwszy raz wymie�
nioną w inwentarzu starostwa z 1570 r. (AGAD, ASK LVI 1/III, k. 32), zwaną później 
Porzecze. 

282
k. 239v.–240 Kraków, 15 lipca
Król nadaje Janowi Paczyńskiemu, żołnierzowi zasłużonemu dla króla 
w wojnach z Moskwą, dożywocie na dworze, czyli mojzie Klengienk 
w powiecie wendeńskim, która po śmierci Hansa Klengiena przeszła 
do dyspozycji króla. 
jęz. łac. 
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283
k. 240–240v. Kraków, 15 lipca
Król stwierdza, że komisarze wysłani w 1590 r. przez sejm i mający 
rozeznać prawa dóbr kościelnych bezprawnie zajętych przez osoby 
świeckie, i przywrócić je Kościołowi1, wezwani przez Ottona Schen�
kinga, biskupa wendeńskiego, orzekli dekretem, że — ponieważ biskup 
wykazał dokumentami, iż dobra Wrangiel mojza w powiecie trykac�
kim, których posesorem jest Jerzy Wrangiel, według aktu fundacji 
biskupstwa były w posiadaniu Aleksandra Mieleńskiego, pierwszego 
biskupa wendeńskiego2, a strona przeciwna niczego nie mogła wnieść 
— powinny być one przywrócone biskupstwu. Król potwierdza przy�
wrócenie tych dóbr biskupowi wendeńskiemu i jego następcom.
jęz. łac. 

1 VC II, vol. 2, s. 154: „Rewizyja Inflantska”.
2 W akcie fundacji biskupstwa wendeńskiego z 3 XII 1582, wśród uposażenia biskup�
stwa wymieniony został Wrangelshof (E. Kuntze, Utworzenie biskupstwa wendeńskiego 
przez Stefana Batorego, w: Studia historyczne wydane ku czci prof. Stanisława Kutrzeby, 
t. II, Kraków 1938, s. 454). 

284
k. 240v.–241 Kraków, 15 lipca
Król stwierdza, że komisarze wysłani w 1590 r. przez sejm do roz�
poznania praw do dóbr parafialnych w dobrach królewskich w Inf�
lantach, które są zajęte bezprawnie przez osoby prywatne, i do przy�
wrócenia ich Kościołowi katolickiemu, wydali dekret, w którym 
— na prośbę Ottona Schenkinga, biskupa wendeńskiego — uznali, 
że kościół parafialny w Saltzburgu w powiecie rujeńskim, podległy 
prawu królewskiemu z wszystkim dobrami do niego należącymi, za�
jęty przez Justa Kralena, ministra Kościoła luterańskiego, powinien 
być oddany Kościołowi katolickiemu. Król potwierdza i aprobuje 
to przywrócenie i poleca, by kościół ten i dobra do niego należące 
zostały poddane jurysdykcji Kościoła katolickiego, z zachowaniem 
prawa patronackiego króla. 
jęz. łac. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Regest nr 285–286136

285
k. 241–242v. Kraków, 16 lipca
Król stwierdza, że Gabriel Manowski, dworzanin królowej Anny, 
ciotki króla, przedstawił dwa dokumenty opatrzone pieczęciami: 
jeden pergaminowy, drugi papierowy. Pierwszy z nich, wystawiony 
w Warszawie 7 VI 1585 przez Annę, królową Polski, wielką księżną 
litewską, księżną ruską, pruską, mazowiecką itd., w którym królowa 
stwierdza, że ponieważ Jerzy Oleski, trukczaszy królowej (dapifer 
et aulicus noster), otrzymał od niej leśnictwo tykocińskie i przeka�
zał do jej dyspozycji połowę wsi Starogrodzka Wola z wójtostwem 
i kwotą na niej zapisaną w tenucie osieckiej w powiecie czerskim, 
królowa nadaje dożywocie na tej połowie wsi, wójtostwie i kwo�
cie na niej zapisanej, Gabrielowi Manowskiemu, swemu dworza�
ninowi, z prawem wolnego wyrębu drzew i pozyskiwania drewna 
do naprawy budynków w wójtostwie i folwarku, wolnością łowiecką 
w dobrach i lasach tenuty osieckiej; drugi, wystawiony w Krako�
wie 6 lipca 1591 przez tąż królową, w którym królowa akceptuje 
i zatwierdza cesję drugiej połowy wsi Starogrodzka Wola dokonaną 
przez Julię z Ładzon (?) Wąsowiczową, wdowę, na rzecz Gabriela 
Manowskiego, dworzanina królowej. Król aprobuje i potwierdza 
te dokumenty i zachowuje Gabriela Manowskiego w dożywotnim 
użytkowaniu. 
jęz. łac. 

286
k. 242v.–243 Kraków, 16 lipca
Król nadaje Krzysztofowi Kłopockiemu, harcerzowi królewskiemu 
(stipatori nostro), dożywocie na wsi królewskiej Bajkowce w woje�
wództwie podolskim, starostwie trembowelskim1, po śmierci zmarłego 
Dawidowskiego. 
jęz. łac. 

1 Pomyłka pisarza. Starostwo trembowelskie leżało w województwie ruskim, ziemi ha�
lickiej, powiecie trembowelskim. 
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287
k. 243–243v. Kraków, 17 lipca
Król stwierdza, że Piotr Oraczowski, pisarz ziemski krakowski, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż został przez Magdalenę Bzowską, wdowę 
po Stanisławie Bzowskim, usatysfakcjonowany kwotą 102 złotych, 
zapisaną przez nią temuż Oraczowskiemu dwoma zapisami: jednym 
w aktach ziemskich proszowskich, drugim w aktach wójtowskich tam�
że. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac.

288
k. 243v.–244 Kraków, 17 lipca
Król stwierdza, że Magdalena Bzowska, wdowa po Stanisławie, zeznała 
przed aktami kancelarii, iż kwituje Jakuba Szedzińskiego z kwoty 102 
złotych, którą Szedziński zapisał Piotrowi Oraczowskiemu, pisarzowi 
ziemskiemu krakowskiemu, w aktach ziemskich proszowskich, a którą 
Oraczowski scedował jej. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kan�
celarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

289
k. 244–245v. Kraków, 17 lipca
Król, na prośbę Stanisława Golskiego, starosty barskiego, funduje 
miasto Mezyrów na gruntach starostwa barskiego, nadaje mu prawo 
magdeburskie, wójtem ustanawia Zaćwil(i)kowskiego. Ma on stawiać 
się na wyprawę wojenną konno z jeźdźcem, otrzymuje nowo lokowa�
ną wieś Przewłoka pod lasem Przewłoka, plac w mieście na zbudo�
wanie domu z ogrodem, trzeci grosz od zasądzonych kar, pozwolenie 
na pędzenie gorzałki we własnej gorzelni. Starosta otrzymuje browar 
i trzecią miarę z niego, pasiekę za miastem. Mieszczanie są zobowią�
zani: jeden dzień w roku pracować, gdzie im starosta każe, dwa dni żąć 
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zboże i kosić siano, odbywać szarwarki, do płacenia czynszu rocznego 
piętnaście groszy na 1 listopada (pro festo sancti Martini), do małdra�
tu (annona praeterea modios tres)2, zwanego trzecienniki, dziesięciny 
pszczelnej, podatku zwanego bowina w wymiarze dziesięciu wołów, 
mają — w razie niebezpieczeństwa — stawać przy staroście uzbrojeni, 
piwo i wino mają szynkować u starosty. Targ ma się odbywać w jaki�
kolwiek dzień tygodnia1. 
jęz. łac. 

1 Ten wpis został opublikowany w AJZR, s. 317–320.
2 Małdrat — miara zboża wynosząca 3–4 korce.

290
k. 245v.–246 Kraków, 17 lipca
Król nadaje Janowi Sławińskiemu i jego żonie Annie dożywocie na wsi 
królewskiej Rzedziepowce w powiecie barskim1, którą jakiś zmarły 
wódz Tatarów użytkował na podstawie praw swych dzieci, a które mu�
szą ustąpić jako nieodpowiednie i nieprzydatne. Sławińscy otrzymu�
ją dożywocie pod warunkiem, że w razie potrzeby wystawią staroście 
barskiemu dwóch jeźdźców2.
jęz. łac. 

1 Powiat barski w drugiej połowie XVI w. już nie istniał, został włączony do latyczow�
skiego.
2 Ten wpis został opublikowany w AJZR, s. 320–321.

291
k. 246–246v. Kraków, 17 lipca
Król nadaje Stanisławowi Golskiemu, staroście barskiemu, dożywocie 
na wsi królewskiej Jabłonówka po śmierci Jakuba Niezabitowskiego 
po warunkiem ponoszenia ciężarów na rzecz zamku w Barze. 
jęz. łac. 
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292
k. 246v.–247 Kraków, 17 lipca
Król nadaje (...) Zaćwil(i)kowskiemu i jego żonie Eufemii dożywocie 
na wójtostwie w mieście królewskim Mezyrów oraz na nowo lokowa�
nej wsi Przewłoka pod lasem Przewłoka1.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 289.

293
k. 247–247v. [Kraków, 17 lipca]
Król nadaje Łukaszowi, Szymonowi, Teodorowi, Prokopowi, Protaze�
mu i Józefowi Chorostowskim dożywocie na wsi Chorostowa w po�
wiecie barskim1, powstałej na surowym korzeniu, której grunt wyzna�
czył Stanisław Golski, starosta barski, na warunkach takich, jakie mają 
wasale w tym starostwie. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 290, przyp. nr 1.

294
k. 247v.–248 Kraków, 18 lipca
Król stwierdza, że Szymon Aleksandrinus, burmistrz Lwowa, zarządca 
szpitala św. Ducha w obrębie murów Lwowa, plenipotent i przedstawi�
ciel magistratu i mieszczan lwowskich, zeznał przed aktami kancelarii, 
iż Paweł Szczerbic, pisarz dekretowy, zapłacił mu kwotę stu złotych, 
którą razem ze swą zmarłą żoną Dorotą był winien wspomnianemu 
szpitalowi i którą zapisał przed urzędem rajców lwowskich. Król po�
zwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego1.
jęz. łac. 

1 Edycja skrócona: Materiały do dziejów, t. II, nr 66.
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295
k. 248–248v. Kraków, 18 lipca
Król stwierdza, że Jan Kolecki Sędziszewic, woźny ziemski główny, 
i Jan Świderski zeznali przed aktami kancelarii, iż 15 lipca (ipso die 
Divisionis Apostolorum) wnieśli sprawę Stanisława Michalczowskiego 
przeciw egzekutorom testamentu zmarłej Anny Chudzickiej, na mocy 
dekretu królewskiego przekazaną do urzędu radzieckiego krakow�
skiego, o wydanie dóbr ruchomych i nieruchomych po Chudzickiej. 
Apelacji Michalczowskiego do urzędu radzieckiego urząd nie chciał 
uwzględnić, przeciwko czemu protestują Michalczowski i woźny. Król 
pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskie�
go jak wyżej.
jęz. łac. 

296
k. 248v.–249v. Kraków, 18 lipca
Król stwierdza, że podczas sejmu koronacyjnego zgodził się, by Bal�
tazar Batory de Somlyo tytułem zastawu przejął biskupstwo kuroń�
skie zajęte przez Jerzego Fryderyka, margrabiego brandenburskie�
go, księcia w Prusach, Szczecina, Pomorza, Kaszubów i Wandalów, 
a także księcia na Karnowie i Krośnie na Śląsku, księcia Rugii i bur�
grabiego norymberskiego1, któremu zmarły król Stefan przekazał 
przejęcie go tytułem zastawu od niedawno zmarłego Fryderyka, 
króla Danii2. Ponieważ król Batory przekazał swe prawo Fryderyko�
wi, księciu Kurlandii i Semigalii, proszącemu króla o uznanie tego 
za godne, król — ponieważ książę Kurlandii ze względu na sąsiedz�
two może zarządzać tym biskupstwem — pozwala na tę rezygnację 
z praw pod warunkiem, że książę Kurlandii zapłaci Jerzemu Fryde�
rykowi, margrabiemu brandenburskiemu i księciu w Prusach, kwotę 
30 000 talarów.
jęz. łac. 

1 Baltazar Batory de Somlyo otrzymał biskupstwo kurońskie vel piltyńskie prawem za�
stawu dopiero 13 VI 1588 (Sumariusz IV, nr 36 — w druku; B. Dybaś, Na obrzeżach 
Rzeczypospolitej, sejmik piltyński w latach 1617–1717, Toruń 2004, s. 29). Jerzy Fryderyk 
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Hohenzollern, margrabia Ansbach i Bayeruth, w związku z chorobą księcia Prus Al�
brechta Fryderyka był od 1577 r. regentem w księstwie. W styczniu 1591 r. król zgodził 
się, by Baltazar Batory i Jerzy Fryderyk zawarli ugodę w tej sprawie (ibidem, s. 29). 
2 7 VI 1585 traktatem w Krakowie Stefan Batory nadał biskupstwo piltyńskie Jerzemu 
Fryderykowi w zastaw za 30 000 talarów. Wcześniej, 10 IV 1585, zawarty został traktat 
z królem Danii, Fryderykiem II, zmarłym 4 IV 1588. Na mocy powyższego traktatu 
król Danii przekazał Polsce swoje prawa do biskupstwa, odziedziczone po swym bracie 
Magnusie (zmarłym 28 III 1583), który w 1559 r. kupił biskupstwo od ostatniego bisku�
pa Munchhausena za 30 000 talarów (ibidem, s. 21–27). 

297
k. 249v.–250 Kraków, 19 lipca
Król pozwala Janowi Brylińskiemu zapisać posag i wiano jego żony 
Zofii Cieszkowskiej na wójtostwie i popostwie wsi Brylińce Wołoskie 
w starostwie przemyskim1 pod warunkiem, by ten zapis nie przyniósł 
ubytku oryginalnemu zapisowi na tych dobrach. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. nr 277. 

298
k. 250–250v. Kraków, 19 lipca
Król pozwala Piotrowi Szreniawie, podstolemu koronnemu, na cesję 
wójtostwa, czyli sołectwa, we wsi królewskiej Mystycze w powiecie 
przemyskim1 i sumy na nim zapisanej na rzecz Krzysztofa Stadnickie�
go, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 279.

299
k. 250v.–251 Kraków, 20 lipca
Król zachowuje Kaspra Grywałdzkiego w dożywotnim użytkowaniu 
sołectwa we wsi Grywałd w starostwie czorsztyńskim. Po jego śmierci 
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sołectwo zostanie wykupione od jego spadkobierców za kwotę według 
oszacowania przez komisarzy.
jęz. łac. 

300
k. 251–251v. Kraków, 20 lipca
Król potwierdza dożywocie Marcina Podgórskiego i jego żony Jadwigi 
na wsi Budne z folwarkiem w starostwie łomżyńskim, gruncie zwanym 
Pomian w tenucie ostrołęckiej1 i wójtostwie ostrołęckim, otrzymane 
od królowej Anny.
jęz. łac. 

1 W lustracji z lat 1617–1620 wymieniony został folwark Pomian przy mieście Ostrołę�
ka i wieś Budne (Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku, cz. I: 1617–1620, 
wyd. A. Wawrzyńczyk, Wrocław–Warszawa 1968, s. 102–104).

301
k. 251v.–252 Kraków, 20 lipca
Król pozwala Stefanowi Wargockiemu, pisarzowi miejskiemu przemy�
skiemu, który czternaście lat pracował w kancelarii królewskiej, prze�
jąć dwie opustoszałe włóki na gruntach zamku przemyskiego, które 
król Stefan nadał zmarłemu Janowi Bassolinowi, swemu słudze. Jan 
Bassolino wykupił część z rąk posesorów, część opuszczonych przejął 
w dożywotnie użytkowanie i te dwie włóki król pozwala Wargockiemu 
przejąć z rąk obecnych posesorów, w czym ma mu pomóc Jan Tomasz 
Drohojowski, starosta przemyski, referendarz koronny. Wargocki i jego 
żona Agnieszka otrzymują dożywocie. 
jęz. łac. 

302
k. 252–252v. Kraków, 20 lipca
Król pozwala Bronisławowi Orchowskiemu1 przenieść na Stanisława 
Piotrowskiego z powiatu sochaczewskiego prawo do przejęcia trzeciej 
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miary z młyna na rzece Tyśmiennica we wsi Rainowice w starostwie 
drohobyckim z rąk spadkobierców zmarłych Józefa Wojewódki i jego 
żony Zofii z Maleczkowic. Piotrowski otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 W tytule nazwany Orzechowskim.

303
k. 253 Kraków, 24 lipca
Król nadaje Szymonowi Charlęskiemu, który za zasługi wojskowe za 
czasów króla Stefana podczas bezkrólewia i walk z Tatarami otrzymał 
dożywocie na pewnych wsiach królewskich in tractu Leopoliensi, doży�
wocie na dobrach we wsi królewskiej Żernice zwanych Kniażewo, czyli 
Dworzyszcze, które wróciły do dyspozycji króla po śmierci Szymona 
Żołodki Żernickiego zwanego Kniaź. 
jęz. łac. 

304
k. 253v. Kraków, 24 lipca
Król ustanawia opiekunami Jadwigi i Zofii, córek zmarłego Daniela 
Wirtułowskiego, ich ciotkę Zuzannę Wirtułowską, żonę Stanisława 
Haenika, jej męża, oraz Jana Krasińskiego, kantora krakowskiego, se�
kretarza królewskiego. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakow�
skiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. pol. 

305
k. 253v.–254 [Kraków, 24 lipca]
Król mianuje Macieja Gawędę ze wsi Zakrzewo i Błażeja Zemboraka 
ze wsi Stronie (Struni) woźnymi królewskimi i odbiera od nich wyma�
ganą przysięgę na wierność. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 
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306
k. 254–255v. Kraków, 25 lipca
Król, „za pozwoleniem i radą Panów Rad koronnych, którzy teraz 
przy nas są”, wydaje ordynację, czyli postanowienie w nawiązaniu 
do konstytucji sejmowej1, zawierającej postanowienie o rejestrze ko�
zackim w wymiarze tysiąca ludzi. Król powołuje do służby tysiąc 
Kozaków, ustanawia starszym nad nimi Mikołaja z Buczacza Jazło�
wieckiego, starostę śniatyńskiego, a porucznikiem Jana Oryszew�
skiego, nakazuje złożenie przed nimi przysięgi, określa obowiązki 
rejestrowych, wyznacza na siedzibę uroczysko na Krzemieńczuku, 
czyli Pślie, gdzie mają zbudować kasztel z drewna pozyskanego 
ze starostw i dzierżaw leżących nad Dnieprem. Na wyżywienie mają 
otrzymywać ze starostw i dzierżaw od każdego poddanego po mie�
rze mąki rocznie. W tej sprawie nakazuje wysłać uniwersały do sta�
rostów i dzierżawców2. 
jęz. pol. 

1 Chodzi o konstytucję sejmu 1590 r. „Porządek z strony Niżowców i Ukrainy” (VC II, 
vol. 2, s. 145–146).
2 Edycja Ordynacji z tego wpisu: AJZR, cz. II, t. I, Kijów 1863, s. 28–31. 

307
k. 255v.–256 Kraków, 26 lipca
Król nadaje Krystynie Sławickiej i Maciejowi Kurowskiemu do�
żywocie wspólne (in solidum) na wójtostwie we wsi Bród w staro�
stwie lwowskim1 i prawo do trzeciej miary z młyna na gruncie tej 
wsi na potoku Suszczyn. Po ich śmierci nastąpi wykup od ich spad�
kobierców za kwotę wymienioną w dokumentach bądź wyznaczoną 
przez komisarzy. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 255.
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308
k. 255v.–257 Kraków, 26 lipca
Ponieważ po śmierci Wawrzyńca Lipickiego, który miał dożywocie 
nadane przez królów Zygmunta Augusta i Stefana na dobrach we wsi 
Lipie w starostwie samborskim, dobra te powróciły do dyspozycji 
królewskiej, król — na prośbę Jana Lipickiego, brata zmarłego, i jego 
syna Franciszka — potwierdza dokument, wystawiony w Przemyślu 
6 lutego 1591 przez Jerzego Mniszcha z Wielkich Kuńczyc, wojewo�
dę sandomierskiego, starostę sanockiego, samborskiego i sokalskiego, 
żupnika ruskiego, w którym — mając wzgląd na wierną służbę Iwana 
Lipickiego wobec zamku samborskiego — pozostawia go i jego syna 
Ferensa w użytkowaniu dóbr we wsi Lipie starostwa samborskiego 
na warunkach, które — według rozporządzenia p. Słostowskiego1 — 
przysługiwały jego zmarłemu bratu, z zachowaniem obowiązku płace�
nia czynszu i wykonywania powinności, do których zobowiązany był 
jego brat. Jeśli osadzi zagrodników lub chałupników, będzie zwolniony 
od płacenia czynszu od nich, może postawić młyn, karczmę i folusz, 
jest zwolniony od płacenia leśnego2 i może na to wszystko wyrobić so�
bie przywilej królewski.
jęz. jęz. łac. pol. 

1 Chodzi o Piotra Słostowskiego, w latach 1585–1587 administratora ekonomii sam�
borskiej (PSB, t. XXXIX, s. 43–45 — K. Stopka). 
2 Leśne — rodzaj daniny lub podatku płaconego na rzecz pana przez użytkowników 
lasu (Słow. pol. XVI w., t. XII, s. 159).

309
k. 257–258 Kraków, 28 lipca
Król pozwala Janowi i Nestorowi Lipickim na cesję sołectwa we wsi 
Lipie starostwa samborskiego1 na rzecz Franciszka i Grzegorza Lipic�
kich (synów Jana) oraz Tyszki i Mikołaja Lipickich (synów  Nestora), 
którzy otrzymują dożywocie, cztery łany z kawałkami gruntu leżące 
ponad tą wsią, na których mogą osadzić zagrodników, karczmę, młyn 
z foluszem, zbudowane na potoku Uście Kobylnice, z prawem zacho�
wania dla siebie dochodów z nich, prawo zachowania dla siebie jednej 
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trzeciej kar sądowych. Kmiecie z ich dóbr są zobowiązani do honores, 
czyli poczty na Boże Narodzenie i Wielkanoc, oraz do trzech dni pracy 
w roku. Lipiccy mają płacić do skarbu królewskiego lub staroście dwa 
złote rocznie stacji2. 
jęz. łac.

1 Zob. dok. poprz.
2 Stacja — opłata pieniężna od ludności wiejskiej na utrzymanie panującego i jego dwo�
ru w czasie podróży po kraju.

310
k. 258v.–259 Kraków, 29 lipca
Król pozwala Mikołajowi Lutomierskiemu na cesję wsi królewskiej 
Brzeżanki w powiecie kamienieckim, młyna pod miastem Kamieniec 
oraz kwot zapisanych na tej wsi na rzecz Jana Czermińskiego, wojskie�
go kamienieckiego, otrzymującego dożywocie, z racji którego upada ¼ 
zapisu na tej wsi.
jęz. łac. 

311
k. 259–260 Kraków, 29 lipca
Król pozwala Marcinowi Trepce na cesję wójtostwa, czyli sołectwa, we 
wsi Rekowice1 w starostwie olsztyńskim na rzecz Jakuba Trepki i jego 
żony Sobiekurskiej, którzy dostają dożywocie.
jęz. łac. 

1 Błąd pisarza — powinno być Reksowice.

312
k. 260–260v. Kraków, 29 lipca
Król stwierdza, że Hieronim i Hawryło Chaszczewscy, bracia rodze�
ni, oraz Małgorzata Rypieńska, wdowa po ich bracie Hryczu, dokonali 
cesji wójtostwa, czyli kniaźstwa, we wsi Łomnicka Wola1 w starostwie 
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samborskim na rzecz Piotra Chaszczewskiego (syna Hieronima), Jana 
i Teodora Chaszczewskich (synów Hawryły) i Onufrego Chaszczew�
skiego (syna Małgorzaty), którzy otrzymują dożywocie.
jęz. łac. 

1 W inwentarzu z 1584 r. wieś ta nosi nazwę Chaszczów albo Łomnicka Wola (AGAD, 
Arch. Zamoyskich 2578, s. 116). Wcześniej i później zwana Chaszczów. 

313
k. 260v.–261 Kraków, 30 lipca
Król pozwala Jerzemu Mniszchowi, wojewodzie sandomierskiemu, 
staroście sanockiemu, samborskiemu, sokalskiemu, na cesję wójtostwa, 
czyli sołectwa, we wsi Tureczka w starostwie samborskim na rzecz Iwa�
na i Andrzeja, synów Siemka Meteńki, sołtysa tej wsi, którzy otrzymu�
ją dożywocie.
jęz. łac. 

314
k. 261–261v. Kraków, 30 lipca
Król stwierdza, że ponieważ dobra ekonomii samborskiej i żup ruskich, 
nadane w dzierżawę Jerzemu z Wielkich Kuńczyc Mniszchowi, woje�
wodzie sandomierskiemu, staroście sanockiemu, sokalskiemu, sam�
borskiemu, są doprowadzone do ruiny przez stacjonujących w nich 
żołnierzy, nastąpi oszacowanie szkód. Mniszech będzie mógł potrącić 
sobie to z kwoty, którą miał w przyszłym roku wnieść do skarbu kró�
lewskiego. 
jęz. łac. 

315
k. 261v.–263 Kraków, 30 lipca
Król potwierdza dokument wystawiony w Krakowie 20 lipca 1591 
przez Jerzego Mniszcha, wojewodę sandomierskiego, starostę sam�
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borskiego i sokalskiego, z jego podpisem, w którym Mniszech pozwa�
la Piotrowi i Onufremu, synom Iwana, kniazia witańskiego, założyć 
nową wieś na potoku Suchy, która będzie nazwana Suchy Potok, po�
wyżej wsi Mytarz (Myteż) przy granicy majętności tucholskiej księcia 
Ostrogskiego1 i przeznacza na wójtostwo dwa łany, na popostwo jeden 
łan, pozwala postawić młyn, folusz i karczmę, osadzić trzech zagrod�
ników „na kniaźskim gruncie”. Poddani mają wójtowi płacić po koła�
czu na Boże Narodzenie i Wielkanoc i będą mieli siedem lat wolnizny 
od płacenia czynszu. Król nadaje im dożywocie.
jęz. jęz. łac. pol. 

1 Chodzi o Konstantego Ostrogskiego, wojewodę kijowskiego, właściciela dóbr Tu�
chla w ziemi przemyskiej, powiecie stryjskim (T. Kempa, Konstanty Ostrogski (ok. 
1524/1525–1608, wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 241). 

316
k. 263–264 Kraków, 1 sierpnia
Król stwierdza, że Stanisław Sulimierski, dworzanin–komornik (cu-
bicularius noster), zeznał przed aktami kancelarii, iż dokumentem 
sporządzonym w Krakowie 29 lipca 1591, podpisanym przez Macie�
ja Pstrokońskiego, prepozyta łowickiego, kanonika gnieźnieńskiego 
i sekretarza królewskiego, Jana Ponętowskiego, opata gradiceńskiego1, 
i Wojciecha Zalewskiego, opatrzonym pieczęciami, zobowiązuje się, 
pod wadium 3000 grzywien polskich, dochować wszelkich zobowią�
zań na swych dobrach dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych, za�
ciągniętych wobec Wojciecha Zalewskiego. Jeśli nie wykona tych po�
stanowień, Zalewski będzie mógł pozwać go przed sąd królewski lub 
Trybunał Koronny, albo jakikolwiek sąd lub urząd koronny. Król po�
zwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego. 
jęz. łac.

1 Chodzi o opactwo norbertanów w Hradiste za murami Ołomuńca na Morawach (PSB, 
t. XXVII, s. 402–403 — A. Lipski).
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317
k. 264–265 Kraków, 2 sierpnia
Król pozwala Kasprowi Maciejowskiemu, staroście spiskiemu, koniu�
szemu koronnemu, na cesję nowo lokowanej wsi Litmanowa w staro�
stwie spiskim, z wójtostwem, na rzecz Pawła Nadolskiego, zasłużonego 
w wyprawach przeciw Moskwie za króla Stefana i w bitwie pod Byczy�
ną, gdzie zdobył chorągiew. Nadolski otrzymuje dożywocie z prawem 
zbudowania młyna i karczmy. Po jego śmierci kwota, którą wyłoży 
na budynki wójtostwa i którą oszacują komisarze, ma być wypłacona 
jego spadkobiercom.
jęz. łac. 

318
k. 265–265v. Kraków, 2 sierpnia
Król nadaje dożywocie wspólne (in solidum) Sebastianowi Lubomir�
skiemu, kasztelanowi małogoskiemu, staroście sądeckiemu i dobczyc�
kiemu, żupnikowi krakowskiemu, i jego żonie Branickiej na dobrach 
w starostwie sądeckim: folwarku Stadła, wsiach Pisarzowa i Gostwica, 
folwarku Bytycze, wsiach Cietrzewina i Krasów2, na których to do�
brach miał w 1590 r. zapis kwoty 5000 złotych1. 
jęz. łac. 

1 Podstawą tego zastawu była konstytucja sejmu 1590 r. „Assekuracyja ze strony pienię�
dzy na teraźniejszą potrzebę Rzeczypospolitej nabytych”, która w 1591 r. została unie�
ważniona (Chłapowski, Realizacja, s. 104). 
2 Właściwie Krasne (Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. I, wyd. J. Małecki, 
Warszawa 1962, s. 158).

319
k. 265v.–267v. Kraków, 2 sierpnia 
Król aprobuje i potwierdza dokument wystawiony na zamku w Krze�
szowie 6 lipca (we wtorek po święcie Nawiedzenia Marii Panny) 1563 
przez zmarłego Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskie�
go, starostę sieradzkiego, ostrzeszowskiego, bolesławieckiego, krze�
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szowskiego1, z jego podpisem i pieczęcią, w którym Tarnowski poleca 
lokować na prawie niemieckim wieś Kamionka na gruncie starostwa 
krzeszowskiego, które obecnie jest własnością dziedziczną Jana Za�
moyskiego, kanclerza koronnego, hetmana wielkiego koronnego, 
nadaną mu przez sejm2. Wieś została lokowana w lesie na surowym 
korzeniu przy rzeczce Kamionka, jej granice miały sięgać do rzeki San, 
do wsi Krzeszów, lasu Dąbrowica i wsi Bieliny, dziedzicznej Katarzy�
ny z Tarnowca Gnojeńskiej3, osadnicy mieli dostać półłanki, otrzymali 
wolniznę na dziesięć lat, licząc od św. Jana Chrzciciela (24 VI), po czym 
mieli płacić dwanaście groszy czynszu od półłanka i obowiązek pracy 
pieszo do zamku krzeszowskiego przez tydzień w roku. 
jęz. jęz. łac. pol.

1 Stanisław Tarnowski, wojewoda sandomierski, zmarł 6 IV 1568 (Dworzaczek, Jan 
Tarnowski, s. 386). Starostwo krzeszowskie leżało w województwie ruskim, powiecie 
przemyskim.
2 Chodzi o konstytucję sejmu 1588 „Danina wieczna kanclerzowi i hetmanowi koron�
nemu” (VC II, vol. 2, s. 84; darowizna z 30 I 1588 — Sumariusz III, nr 226; szerzej o tym 
— K. Chłapowski, Alienacje dóbr królewskich w latach 1578–1668, „Przegląd Historycz�
ny, 59/1978, s. 651. 
3 Wieś Bieliny w województwie i powiecie sandomierskim; chodzi prawdopodobnie 
o Katarzynę Dąbrowską z Tarnowca w województwie krakowskim, powiecie bieckim; 
imię jej męża jest nieznane. 

320
k. 267v.–268 Kraków, 3 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Bryliński, posesor części wójtostwa i popostwa 
we wsi królewskiej Brylińce Wołoskie w starostwie przemyskim1, ze�
znał przed aktami kancelarii, iż zapisał Zofii, córce zmarłego Toma�
sza Cieszkowskiego, na części tego wójtostwa, w której jest dziewięciu 
kmieci, i na popostwie w tej wsi, w którym jest sześciu kmieci, 1000 
złotych posagu i 1000 złotych wiana. Król przyjmuje to zeznanie i po�
leca wpisać je do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 277.
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321
k. 268–268v. Kraków, 6 sierpnia
Ponieważ kościół parafialny w Jasionowie w powiecie sanockim 
własności dziedzicznej (...)1, podległy Wojciechowi Baranowskie�
mu, niegdyś biskupowi przemyskiemu, a obecnie płockiemu, został 
przejęty przez luteranów i ponieważ w Trześniowie został przez Sta�
nisława Broniewskiego, tenutariusza tej wsi, wybudowany kościół 
z przyłączeniem jednego łanu wymienionego w akcie lokacji tej wsi 
oraz dziesięcin i innych dochodów należnych z parafii Jasionów, król 
potwierdza erekcję tegoż kościoła z zastrzeżeniem powrotu do stanu 
pierwotnego w przypadku odzyskania kościoła parafialnego w Jasio�
nowie przez katolików. 
jęz. łac. 

1 Według H. Merczynga (Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1905, s. 55), właściciel Jasionowa nazywał się J. Błoński.

322
k. 268v.–269v. Kraków, 7 sierpnia
Król pozwala Mikołajowi Żółkiewskiemu, podkomorzemu lwow�
skiemu, tenutariuszowi medenickiemu, na cesję części wsi kró�
lewskiej Turzynka w województwie ruskim1 na rzecz jego brata 
rodzonego Stanisława, kasztelana lwowskiego, hetmana polnego 
koronnego, starosty hrubieszowskiego, kałuskiego, zasłużonego dla 
poprzedników króla i dla niego samego w wojnie i w pokoju, pose�
sora po ojcu drugiej części wsi, który otrzymuje dożywocie wspólne 
z żoną Reginą Herburtówną z Mirzeńca pod warunkiem wnoszenia 
kwarty.
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w ziemi lwowskiej, w powiecie lwowskim. Oryginał dokumentu: 
AGAD, dok. perg. 7970; wspólne dożywocie braci z 25 VII 1588: Sumariusz IV, 
nr 168 — w druku). 
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323
k. 269v.–270v. Kraków, 9 sierpnia
Król, ze względu na zasługi dla niego i Rzeczypospolitej niedawno 
zmarłego Stefana Grudzieńskiego, kasztelana nakielskiego, starosty 
wałeckiego1, pozwala Jadwidze Grudzieńskiej z Cerekwicy, wdowie 
po Stefanie2, cedować dobra królewskie miasto Mieścisko i wieś Wie�
lawieś oraz wójtostwo w Mieścisku3 (na co już kiedyś dostała zgodę4) 
swemu synowi Zygmuntowi, otrzymującemu dożywocie, z racji które�
go — według konstytucji sejmu koronacyjnego5 — upada część kwoty 
zapisanej na tych dobrach.
jęz. łac. 

1 Stefan Grudziński, kasztelan nakielski, zmarł po 11 III, a przed 16 VIII 1588 (U I/2, 
nr 6).
2 Jadwiga Cerekwicka z Cerekwicy w województwie kaliskim, powiecie pyzdrskim.
3 Dobra te leżały w województwie kaliskim, w powiecie gnieźnieńskim. 
4 Chodzi o konsens na cesję z 22 VI 1588 (MK 135, k. 112–113). 
5 Chodzi o konstytucję „O starych sumach” (VC II, vol. 2, s. 73). 

324
k. 270v.–271 Kraków, 11 sierpnia
Król zachowuje Piotra Zawadzkiego i jego żonę Annę w dożywotnim 
użytkowaniu młyna na rzece Gwda w starostwie pilskim, wybudowa�
nego za zgodą tenutariusza pilskiego, Stanisława hrabiego Górki, woje�
wody poznańskiego, na co pozwolił podstarości pilski.
jęz. pol. 

325
k. 271–271v. Kraków, 12 sierpnia
Król zachowuje Marcina Lanckorońskiego, zwanego Bąk, w doży�
wotnim użytkowaniu opuszczonego gruntu i zniszczonego młyna 
na rzece Tarnawa w województwie podolskim i powiecie kamie�
nieckim.
jęz. łac. 
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326
k. 271v.–272 Kraków, 12 sierpnia
Król pozwala Wojciechowi Chomętowskiemu i jego żonie Annie na ce�
sję wójtostwa we wsiach królewskich Mszalnica i Cieniawa w starostwie 
sądeckim na rzecz Jana Rakowskiego, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

327
k. 272–273 Kraków, 14 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Góra, rajca i syndyk krakowski1, zeznał, 
że do urzędu radzieckiego krakowskiego była wniesiona, przez Reginę 
Konopniczynę, sprawa podejrzenia o zabójstwo zmarłego Pawła Krzy�
wokulskiego, stryja Reginy, i rozpatrywana w jej (jego) nieobecności. 
Z powodu protestów jej złych i głupich zwolenników — została zawikła�
na i utrudniona. Ponieważ wniesiono ją do sądu królewskiego w drodze 
apelacji jawnej, a nie „in rotulo occluso”, została zwrócona do urzędu 
radzieckiego i dotąd nierozstrzygnięta. Jan Góra protestuje przeciwko 
temu zaniedbaniu rozpatrzenia przez sąd królewski spraw krakowskich, 
które spowodowało, że sprawiedliwości nie stało się zadość, ponieważ 
cierpi reputacja jego i jego spadkobierców i chce dalej prowadzić spra�
wę Reginy Konopniczyny przed urzędem radzieckim krakowskim. Król 
przyjmuje jego protest i poleca wpisać go do akt kancelarii.
jęz. łac.
1 Jan Góra był syndykiem w latach 1582–1597 (Z. Noga, Urzędnicy miejscy Krakowa, 
cz. 2: 1500–1794, Kraków 2008, s. 278). 

328
k. 273–273v. Kraków, 15 sierpnia
Król zachowuje Daniela Klapsztyna, młynarza we wsi Białagóra w sta�
rostwie ujskim, i jego żonę Annę w dożywotnim posiadaniu młyna 
w tej wsi zbudowanego za pozwoleniem i zgodą Stanisława Górki, wo�
jewody poznańskiego, starosty ujskiego. 
jęz. łac. 
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329
k. 274 Kraków, 16 sierpnia
Król stwierdza, że Paweł Prus, sługa Jana Ossowskiego, kasztela�
na połanieckiego, złożył protest przed aktami kancelarii, ponieważ 
wczoraj — zgodnie z dekretem królewskim w sprawie między kasz�
telanem a plebanem — był gotów zapłacić w kancelarii królewskiej 
Stanisławowi Piotrowskiemu, plebanowi górskiemu1, lecz z powodu 
święta nie mógł tego uczynić. Dziś znowu usiłował przedłożyć wspo�
mnianą kwotę w kancelarii, ale — ponieważ wspomniany pleban nie 
przybył — wnosi skargę w imieniu swego pana. Król przyjmuję skar�
gę i poleca wpisać ją do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerze�
go koronnego.
jęz. łac. 

1 Chodzi o Górę w tenucie Ropczyce w województwie sandomierskim, powiecie pil�
zneńskim. 

330
k. 274–275 Kraków, 17 sierpnia
Król unieważnia dekret Trybunału Koronnego Piotrkowskiego 
w sprawie wniesionej przez Krzysztofa Pieniążka z Krużlowej i in�
stygatora królewskiego przeciw Mateuszowi Misiowskiemu, łożni�
czemu królewskiego i burgrabiemu krakowskiemu, o jego niskie po�
chodzenie. Z powodu nieznajomości dekretu i przysięgi Mateusza 
Misiowskiego, złożonej według roty wymienionej w dekrecie sądu 
grodzkiego krakowskiego, dekret Trybunału nie powinien szkodzić 
szlacheckim prerogatywom Mateusza Misiowskiego. Instygator za�
poznał się z tą sprawą. Dlatego król unieważnia dekret Trybunału 
i przywraca Misiowskiemu wszelkie wolności i prerogatywy stanu 
szlacheckiego. 
jęz. łac. 
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331
k. 275–275v. Kraków, 17 sierpnia
Król stwierdza, że Sebastian Lubomirski, kasztelan małogoski, ze�
znał przed aktami kancelarii, że kwotę 2500 złotych długu wobec 
Jana Łączyńskiego, burgrabiego krakowskiego, pisarza ziemskie�
go przemyskiego, pisarza grodzkiego krakowskiego, którą zapisał 
na swych dobrach dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych, za�
płaci przed sądem grodzkim krakowskim do dnia 6 stycznia 1592 
(pro die et festo Sanctorum Trium Regum proxime in anno praesenti 
venturo) pod wadium 2500 złotych. On i jego spadkobiercy mogą 
być pozwani przez Łączyńskiego lub jego spadkobierców przed sąd 
grodzki krakowski lub przemyski, a on stawi się w pierwszym ter�
minie sądowym. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancela�
rii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

332
k. 275v.–276v. Kraków, 17 sierpnia 
Król pozwala Maciejowi Kąckiemu na cesję wsi królewskiej Olesz�
kowce w województwie podolskim i kwoty na niej zapisanej 
na rzecz Jakuba i Andrzeja Siekierczyńskich, otrzymujących doży�
wocie, z racji którego, według konstytucji sejmowych, upada część 
sumy.
jęz. łac. 

333
k. 276v.–277 Kraków, 17 sierpnia
Król stwierdza, że Piotr Szreniawa, podstoli koronny (dapiferorum no-
strorum praefectus), scedował Krzysztofowi Stadnickiemu ze Żmigro�
du wójtostwo we wsi królewskiej Mystycze w powiecie przemyskim 
i wprowadził go w użytkowanie wójtostwa1. 

1 Zob. dok. nr 279.
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334
k. 277–277v. Kraków, 19 sierpnia
Król daje wdowie po Fromholdzie Blumbergu (Blombergu) doży�
wocie na dworze Bushoff w powiecie szmeltyńskim, zawierającym 
w swych granicach pięć haków gruntów, dwa haki gruntu z łąkami 
nad rzeką Gawia, jeden hak gruntu przyległy do dworu z polami pod�
danych. Dobra te, niegdyś nadane w lenno Fromholdowi i Jerzemu 
Blumbergom (Blombergom) za zasługi w wojnach z Moskwą, wróciły 
do dyspozycji króla. 
jęz. łac. 

335
k. 277v.–280 Kraków, 19 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Łączyński, burgrabia krakowski, pisarz ziem�
ski przemyski, pisarz grodzki krakowski, sekretarz królewski, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż — zgodnie z zeznaniem przed Trybu�
nałem Lubelskim — darował Mikołajowi Goleckiemu łan piwni�
czyński na gruncie miasta królewskiego Garwolin w trzech polach 
między polami miasta Garwolin z jednej strony, a półłankiem alta�
rysty kaplicy rodowej Łączyńskich z drugiej strony. Na tym łanie, 
pozyskanym od Gabriela Chlewińskiego, zapisał dwie grzywny z ty�
tułu kwoty 50 złotych lub innej kwoty czynszu rocznego na rzecz 
wspomnianego altarysty. Darował także części ról zyskane przez 
jego ojca, zmarłego Jana Łączyńskiego, od Stanisława Gołaszew�
skiego i Stanisława Parzysza, mieszczan garwolińskich, w drodze 
zamiany za cztery ogrody, czyli grunty, pozyskane od pewnych 
osób na gruncie i w granicach miasta Garwolin. Łączyński dał Go�
leckiemu intromisję do wszystkich wspomnianych dóbr, uwolnił go 
od wszelkich zobowiązań prawnych (z wyjątkiem owsa1 należne�
go dworowi królewskiemu w Garwolinie i opłat należnych miastu 
Garwolin z dóbr tak królewskich, jak i miejskich). Wadium wynosi 
360 złotych. Będzie mógł być pozwany przed sąd grodzki lub ziem�
ski stężycki. Anna z Ryglic, żona Jana Łączyńskiego2, zeznała przed 
aktami kancelarii, że — za zgodą swego męża — przekazuje Mi�
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kołajowi Goleckiemu swe prawa do wymienionych dóbr i daje mu 
intromisję. Król poleca wpisać te zeznania do akt kancelarii. Relacja 
jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Owies — danina w określonej ilości owsa składana panom przez poddanych chłopów 
(Słow. pol. XVI w., t. XXII, s. 338–339).
2 Anna Łyczkówna z Ryglic (PSB, t. XVIII, s. 313 — Z. Kolankowski). 

336
k. 280–280v. Kraków, 20 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Porudyński, dworzanin królewski, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż jest opiekunem Elżbiety i Zofii Świedzińskich 
i że upoważnia Jana Miękickiego do występowania w ich imieniu 
w sprawie spadku po zmarłej Lubańskiej, ich ciotce. Król poleca wpisać 
to upoważnienie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

337
k. 280v.–281v. Kraków, 21 sierpnia
Król stwierdza, że Kasper Maciejowski, koniuszy koronny, starosta spi�
ski, przekazał do dyspozycji króla swe prawo do użytkowania staro�
stwa spiskiego z trzynastoma miastami oraz zamkami Lubowla i Podo�
liniec, które otrzymał od króla Stefana1, a król daje dożywocie na tym 
starostwie Sebastianowi Lubomirskiemu, kasztelanowi małogoskie�
mu, żupnikowi krakowskiemu, staroście sądeckiemu i dobczyckiemu, 
z obowiązkiem wnoszenia kwarty.
jęz. łac.

1 Kasper Maciejowski otrzymał dożywocie na starostwie spiskim 9 V 1583 (MK 126, k. 
108–109); potwierdzenie dożywocia przez Zygmunta III streszczone w: Sumariusz IV, 
nr 778 — w druku.
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338
k. 281v.–282v. Kraków, 21 sierpnia 
Król stwierdza, że Sebastian Lubomirski, kasztelan małogoski, starosta 
sądecki, dobczycki, żupnik krakowski, zeznał przed aktami kancelarii, 
że dług wobec Kaspra Maciejowskiego, koniuszego koronnego, w wy�
sokości 6000 złotych, zapisuje mu na wszystkich swych dobrach dzie�
dzicznych, ruchomych i nieruchomych, oraz zobowiązuje się spłacić 
go do 29 września (pro die et festo Sancti Michaelis Archangeli). Po�
zwany przez Maciejowskiego, stawi się w pierwszym terminie w sądzie 
grodzkim krakowskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancela�
rii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskie�
go, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.

339
k. 282v.–285 Kraków, 21 sierpnia
Król stwierdza, że Mateusz Misiowski, burgrabia krakowski, wniósł 
do akt kancelarii dokument pergaminowy, wystawiony 22 lutego 
1574 na sejmie koronacyjnym przez Henryka, króla Polski, wielkie�
go księcia litewskiego itd., podpisany przez Walentego Dembińskie�
go z Dembian, kanclerza koronnego, w którym król Zygmunt August 
na podstawie zeznań świadków przysięgłych, to jest: Rocha Wolskiego 
ze Śmiłowej Woli; Dobrogosta i Macieja Wierzbińskich z Chociwia 
Wielkiego; Michała i Jana Gutkowskich z Gutkowic; Jana Brańskiego 
z Wałowic i innych szlachciców stwierdził, że Andrzej Jakub i Błażej 
Misiowscy, bracia rodzeni, zwani Kicie, synowie zmarłego Mikołaja 
Misiowskiego alias Wolskiego ze Śmiłowej Woli w ziemi rawskiej, byli 
braćmi z domu i rodu szlacheckiego tak ze strony ojca, jak i matki. 
Król postanowił, że — ponieważ bracia Andrzej, Jakub i Błażej Mi�
siowscy udowodnili swój rodowód tak ze strony ojca (herby Jelita 
i Rogala), jak i matki (herby Junosza i Rawa) i przenieśli się do miasta 
Jeżowa, a Mateusz Misiowski jest urodzony z rodziców szlacheckich 
i używa herbu Jelita — uznać jego szlachectwo. Świadkowie: Jakub 
Uchański, arcybiskup gnieźnieński, legatus natus i prymas Króle�

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 



Regest nr 339 159

stwa; Stanisław Słomowski, arcybiskup lwowski; Franciszek Krasiń�
ski, biskup krakowski i podkanclerzy koronny; Stanisław Karnkow�
ski, biskup włocławski; Adam Konarski, biskup poznański; Piotr 
Myszkowski, biskup płocki; Wojciech Staroźrebski, biskup chełmski; 
Dionizy Secygniewski, biskup kamieniecki; Sebastian Mielecki, kasz�
telan krakowski i starosta brzeski–kujawski; Jan Firlej z Dąbrowicy, 
wojewoda i starosta krakowski, marszałek wielki koronny; Mikołaj 
Radziwiłł, wojewoda wileński, kanclerz litewski i starosta lidzki, mo�
zyrski, borysowski; Piotr Zborowski, wojewoda sandomierski, staro�
sta stobnicki i kamionacki; Kasper Zebrzydowski, wojewoda kaliski 
i starosta przedecki; Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki; Eustachy 
Wołłowicz, podkanclerzy litewski i starosta trocki1, brzeski; Jan Sie�
rakowski, wojewoda łęczycki; Jan Chodkiewicz, hrabia na Szkłowie, 
marszałek wielki litewski i starosta żmudzki; Jan Służewski, wojewoda 
brzeski; Konstantyn Konstantynowicz z Ostroga, wojewoda kijowski; 
Jan Krotoski z Barczyna, wojewoda inowrocławski; Jerzy Jazłowiecki 
z Buczacza, wojewoda ruski i hetman; Mikołaj Mielecki, wojewoda 
podolski i starosta nowokorczyński, grodecki; Mikołaj Maciejow�
ski, wojewoda lubelski; Mikołaj Kiszka, wojewoda podlaski; Anzelm 
Gostomski, wojewoda rawski; Fabian Czema, wojewoda malborski; 
Achacy Czema, wojewoda pomorski i starosta gniewski; Piotr Czarn�
kowski, kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski; Hie�
ronim Ossoliński, kasztelan sandomierski i starosta krzeszowski2; Jan 
Konarski, kasztelan kaliski; Jan hrabia Tęczyński, kasztelan wojnicki 
i starosta lubelski; Jan Tomicki, kasztelan gnieźnieński; Stanisław Her�
burt z Fulsztyna, kasztelan lwowski, starosta samborski i drohobycki; 
Hieronim Sieniawski, kasztelan kamieniecki i starosta halicki; Zyg�
munt Wolski z Podhajec, kasztelan czerski i starosta warszawski; Jan 
Dulski, kasztelan chełmiński i starosta rogoziński; Jan Kostka ze Stan�
genbergu, kasztelan gdański i podskarbi pruski; Andrzej hrabia Gór�
ka, kasztelan międzyrzecki; Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, 
kasztelan biecki; Stanisław Tarnowski, kasztelan czechowski; Walenty 
Dembiński z Dembian, kanclerz koronny; Hieronim Bużeński, pod�
skarbi koronny i żupnik krakowski; Mikołaj Naruszewicz, podskarbi 
litewski; Mikołaj Radziwiłł, marszałek nadworny litewski; Stanisław 
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Czarnkowski i Stanisław Ossowski, referendarze; Erazm Dembiński, 
dziekan krakowski; Łukasz Podoski, prepozyt gnieźnieński; Jan Bo�
rukowski, prepozyt łęczycki; Jan Zaborowski, prepozyt sandomierski; 
sekretarze królewscy i inni dygnitarze oraz urzędnicy. Król aprobuje 
i potwierdza ten dokument i poleca wnieść go do akt kancelarii3. Re�
lacja jak wyżej. 
jęz. łac.

1 Błąd pisarza — Wołłowicz był kasztelanem trockim (Urzędnicy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, t II: Województwo Trockie, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, 
A. Haratym, Warszawa 2008, nr 518).
2 Starostą krzeszowskim (województwo ruskie, ziemia przemyska) był wówczas Stani�
sław Tarnowski (Dworzaczek, Tarnowski, s. 386), a krzeczowskim (województwo kra�
kowskie, powiat szczyrzycki) Hieronim Bużeński, podskarbi koronny (K. Chłapowski, 
Starostowie w Małopolsce 1565–1668, w: Społeczeństwo staropolskie, t. IV, red. A. Izy�
dorczyk, A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 123). 
3 Wdowiszewski, s. 229; zob. dok nr 330; MRPS VI, nr 16.

340
k. 285–285v. Kraków, 22 sierpnia1

Król zachowuje Jana Felkierzoma2, zasłużonego dla króla Stefana 
i w obecnych burzliwych czasach dla Rzeczypospolitej, w dożywot�
nim użytkowaniu trzech kawałków ziemi zwanych Szawlilan, Slikutan 
i Durudan w powiecie dyneburskim. 
jęz. łac. 

1 Z rejestru szafarskiego wiemy, że 21 sierpnia król „na wieczerzę” przybył do Niepo�
łomic i do Krakowa powrócił 24 sierpnia „na wieczerzę” (AGAD, ASK, Rach. kr. 291, 
k. 119v., 120v.).
2 Błąd pisarza — powinno być Felkierzamba. 

341
k. 285v.–286 Kraków, 22 sierpnia
Król stwierdza, że Marcin Leśniowolski z Obór, kasztelan podlaski, ze�
znał przed aktami kancelarii, iż kwituje Katarzynę z Fulsztyna Herbur�
tównę, żonę Kaspra Maciejowskiego, koniuszego koronnego, z kwoty 
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2000 złotych, którą — w obecności męża — zapisała mu przed sądem 
grodzkim przemyskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kan�
celarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocław�
skiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac. 

342
k. 286–286v. Kraków, 23 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Kolecki, woźny generalny, i Gabriel Świderski 
zeznali przed aktami kancelarii, iż poprzedniego dnia (we czwartek 
przed św. Bartłomiejem) na żądanie Stanisława Kamieńskiego byli 
w wójtostwie we wsi królewskiej Szklary w starostwie ojcowskim, by 
— na podstawie dekretu królewskiego w sprawie między Kamień�
skim a Marcinem Borzęckim i Anną Brachowską — wprowadzić Ka�
mieńskiego na to wójtostwo. Niejaki Stanisław Domański, w imieniu 
Marcina Borzęckiego i Anny Brachowskiej, nie dopuścił do intromi�
sji, lekceważąc dekret królewski. Stanisław Kamieński, powołując się 
na świadectwo wspomnianego woźnego i szlachty, protestuje prze�
ciw postępowaniu wyżej wymienionych i chce dla nich kary opisa�
nej w dekrecie. Król poleca wpisać ten protest do ksiąg kancelarii. 
Relacja jak wyżej. 
jęz. pol.

343
k. 286v.–288 Kraków, 23 sierpnia
Król stwierdza, że Marcin Leśniowolski, kasztelan podlaski, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż darował kolegium prałatów i kanoników 
kapituły krakowskiej swój dom murowany, znajdujący się wśród pla�
ców kanonicznych naprzeciw domu królewskiego zwanego Rurmus1 
i obok domu kapituły krakowskiej zwanego Orawnicz, darowany mu 
przez Stanisława hrabiego Górkę, wojewodę poznańskiego i starostę 
kolskiego. Kwituje prałatów i kanoników kapituły krakowskiej z za�
dośćuczynienia z racji tej darowizny. W celu dopełnienia czynności 
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wymaganych przez prawo ustanawia pełnomocnikiem Sebastiana Mą�
czyńskiego, starszego ławnika miasta Kraków, obecnie przewodniczą�
cego sądowi gajonemu2. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kance�
larii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

1 Rurmus — dom, w którym znajdowały się urządzenia wodociągowe (rodzaj wieży 
ciśnień). 
2 Sąd gajony — otwarty prawidłowo, zgodnie z prawem (Słow. pol. XVI w., t. VII, 
s. 175). 

344
k. 288–288v. Kraków, 23 sierpnia
Król stwierdza, że Dorota Grotowska, żona Jana Rokszyckiego, na któ�
rą przelała swe prawa Zofia Rokszycka, wdowa po Benedykcie Różyc�
kim, w asyście Mikołaja Grabowskiego, swego krewnego, zeznała przed 
aktami kancelarii, iż kwituje swego męża z kwoty 200 złotych, połowy 
kwoty 400 złotych, którą zmarły Grzegorz Rokszycki i Jan Rokszycki, 
bracia rodzeni, zapisali w aktach grodzkich piotrkowskich Zofii Rok�
szyckiej jako posag. Zofia Rokszycka wygrała procesy przed sądami 
grodzkimi w Piotrkowie i Wieluniu i przelała swe prawo na Dorotę 
Grotowską z umorzeniem 200 złotych, czyli połowy kwoty. Król po�
zwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

345
k. 289–289v. [Kraków, 23 sierpnia]
Król stwierdza, że Mikołaj Grabowski zeznał przed aktami kancela�
rii, iż w imieniu własnym i Jakuba Wolskiego, brata ciotecznego, kwi�
tuje Jana Rokszyckiego z kwoty 150 złotych, którą jemu i Jakubowi 
Wolskiemu zapisali w aktach grodzkich piotrkowskich Jan Rokszycki 
i zmarły Grzegorz Rokszycki. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt 
kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Regest nr 346–348 163

346
k. 289v.–290v. Kraków, 24 sierpnia
Król stwierdza, że Jan Płaza z Mstyczowa, starosta lubaczowski, cedu�
je starostwo lubaczowskie i kwotę ciążącą na nim w ramach pożyczki 
500 000 złotych1 swemu synowi Janowi, dworzaninowi królewskiemu, 
który otrzymuje prawo użytkowania, dopóki król lub jego spadkobier�
cy nie wykupią starostwa od niego lub jego spadkobierców.
jęz. łac. 

1 O zapisie na Lubaczowie w ramach pożyczki 500 000 złotych zob. K. Chłapowski, Reali-
zacja, s. 90; regest wpisu do ksiąg grodzkich lwowskich: Akta grodzkie i ziemskie z czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi 
śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. X, wyd. O. Pietruski, K. Liske, Lwów 1884, nr 2545. 

347
k. 290v.–291 Kraków, 26 sierpnia
Król stwierdza, że Walentyn Kossik, woźny generalny; Jan Wę�
grzynowski i Maciej Tłuchowski zeznali przed aktami kancelarii, 
iż — na podstawie rezygnacji Marcina Leśniowolskiego z Obór, 
kasztelana podlaskiego i starosty łosickiego1 — wprowadzili kapi�
tułę krakowską w posiadanie domu murowanego położonego przy 
ulicy kanoniczej na przeciw domu królewskiego zwanego Rurmus 
i obok domu kapituły krakowskiej. Jan Grabowski, sługa kasztelana 
podlaskiego, na tę intromisję pozwolił i przekazał im klucze od tego 
domu. Król poleca wpisać tę relację do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego itd.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 343.

348
k. 291–291v. Kraków, 26 sierpnia
Król stwierdza, że Mikołaj Marian, aptekarz królewski i obywatel mia�
sta Warszawy, zeznał przed aktami kancelarii, iż zrezygnował z wpisu 
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w aktach grodzkich krakowskich przeniesienia zapisu, którym Woj�
ciech Oczko odstąpił sumę 2000 złotych pierwszej raty na 24 czerw�
ca (pro festo sancti Joannis Baptistae) z kwoty 2500 złotych zapisanej 
w aktach sejmowych temuż Oczce przez Wojciecha Radzimińskie�
go, kasztelana zakroczymskiego. Przekazuje swe prawo z powrotem 
Wojciechowi Oczce. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancela�
rii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

349
k. 291v.–292v. Kraków, 26 sierpnia 
Król stwierdza, że Franciszek Masłowski, pisarz ziemski wieluński, ze�
znał przed aktami kancelarii, iż dług wobec Jana Firleja z Dąbrowicy, 
podskarbiego koronnego, w wysokości 500 złotych, zapisuje na swych 
dobrach dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych, i zobowiązuje się 
zapłacić do 7 października (pro feria secunda post festum nunc instans 
Sancti Francisci) do rąk podskarbiego lub jego sługi albo delegata pod 
wadium 500 złotych. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

350
k. 292v.–293v. Kraków, 26 sierpnia
Król stwierdza, że Marcin Lisik Dobroszewski, burgrabia zamku kra�
kowskiego, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje szpitalowi brac�
twa NMP na ulicy św. Szczepana w Krakowie 1000 złotych na wszyst�
kich swych dobrach dziedzicznych, ruchomych i nieruchomych, 
i zobowiązuje się zapłacić tę kwotę do 6 stycznia 1592 (pro festo nunc 
proxime venturo Sanctorum Trium Regum) na ręce Hieronima Powo�
dowskiego, kanonika gnieźnieńskiego, krakowskiego, poznańskiego, 
prepozyta parafii NMP, prowizora tego szpitala, pod warunkiem, że 
wobec tego jest wolny od zapisu na swych dobrach czynszu 60 zło�
tych w dwóch ratach: jedna 30 złotych na 24 czerwca (pro festo Natalis 
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Sancto Joannis Baptistae) 1592, druga 30 złotych na 11 listopada (pro 
festo Sancti Martini Episcopi) 1592. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

351
k. 293v.–295 Kraków, 26 sierpnia
Król stwierdza, że Marcin Lisik Dobroszewski, burgrabia zamku kra�
kowskiego, zeznał przed aktami kancelarii koronnej, iż płacił czynsz 
wykupny ze swych dóbr dziedzicznych na użytek kościelny, teraz daje 
kwotę 200 złotych kościołowi parafialnemu NMP w murach Krako�
wa na ustanowienie siedmiu psałterzystów, którzy dniem i nocą będą 
śpiewali przed ciborium. Kwotę tę zabezpiecza na swych dobrach 
dziedzicznych i zobowiązuje się wypłacić ją 6 stycznia 1592 (pro fe-
sto Sanctorum Trium Regum nunc instans) na ręce Hieronima Powo�
dowskiego, kanonika gnieźnieńskiego, krakowskiego, poznańskiego, 
archiprezbitera kościoła NMP, i Mikołaja Dobrocieskiego, doktora 
teologii i kaznodziei w tym kościele. Zostaje skwitowany z czynszu 
rocznego 120 złotych1. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kance�
larii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 O tym zob. B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. II, Kraków 1999, 
s. 510. 

352
k. 295–295v. Niepołomice, 1 września 
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu z Bogusławic, kasztelano�
wi lądzkiemu, staroście przedeckiemu, na cesję sześciu opuszczonych 
łanów we wsi Długie Kąty w starostwie przedeckim na rzecz Jana Po�
lińskiego, który otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 
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353
k. 295v.–296 Niepołomice, 6 września
Król nadaje Mikołajowi Lubomirskiemu i jego żonie Zofii z Rogowa 
Lubomirskiej dożywocie wspólne na tenucie Tymbark1. 
jęz. łac. 

1 Zofia Minocka z Rogowa w województwie krakowskim, powiecie ksiąskim; tenuta 
leżała w województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

354
k. 296–296v. Niepołomice, 7 września
Król stwierdza, że Bernardyna z Molzianów Zarembina, tenuta�
riuszka grabowska, pozwoliła Sebastianowi Królikowi zbudować 
sadzawkę na gruncie wsi Komorów i młyn na rzece Gnojnik. Król 
nadaje Królikowi dożywocie na młynie, sadzawce i wszystkich 
przyległościach wymienionych w dokumencie wspomnianej tenu�
tariuszki. 
jęz. łac. 

355
k. 296v.–297 Niepołomice, 8 września
Król darowuje Kasprowi Jaskóleckiemu, zasłużonemu dla króla i jego 
poprzedników, wszelkie dobra ruchome i nieruchome gdziekolwiek 
będące, które po śmierci Wojciecha Szolkowicza, mieszczanina po�
znańskiego, przypadły królowi jako kaduk.
jęz. łac. 

356
k. 297–297v. Niepołomice, 13 września
Król pozwala Reinoldowi Heidensteinowi, sekretarzowi królewskie�
mu, wykupić i przejąć w użytkowanie grunta kmiece w dobrach kró�
lewskich Zajączków1, ponieważ wykazał, że niektórzy kmiecie z nędzy 
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i zaniedbania nie mogą wnosić danin i ponosić ciężarów, ani — z po�
wodu częstych wylewów Wisły — dbać o uprawę. 
jęz. łac.

1 Dobra leżały w województwie pomorskim, powiecie świeckim. Skrócona edycja: Ma-
teriały do dziejów, t. I, nr 432.

357
k. 298–298v. Niepołomice, 13 września 
Król pozwala Reinoldowi Heidensteinowi osadzić kmieci w całej wsi 
Montawy w tenucie zajączkowskiej za czynsz roczny na tych samych 
warunkach, na jakich te pola i pastwiska były oddane przez zmarłego 
Jana Dulskiego, podskarbiego koronnego, kasztelana chełmińskiego, 
tenutariusza zajączkowskiego, pewnym Belgom, których teraz bardzo 
mało zostało, a przed upływem terminu powinno się zadbać o ich sie�
dziby i ponownie ich osadzić1. 
jęz. łac. 

1 Skrócona edycja: Materiały do dziejów, t. I, nr 433.

358
k. 298v.–299 Wiślica, 23 września1

Król poleca Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koron�
nemu, by wyznaczył Pawłowi Raczkowi, dworzaninowi, zapłatę 
1000 złotych za jego służbę z retent starych poborów Konstantego 
Ostrogskiego, wojewody kijowskiego, lub „żeby gdzie indzie, skąd�
by zapłata dojść mogła, temu ukazał i kwit skarbowy na te tysiąc 
złotych wydał”.
jęz. pol. 

1 W rejestrze szafarskim czytamy: „Król Jego Mość z Niepołomic do Possiny we wtorek 
(17 IX), a stamtąd nazajutrz do Wiślice wyjachać raczył” (AGAD, ASK, Rach. król. 291, 
k. 140). 
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359
k. 299–299v. Wiślica, 29 września
Król nadaje Janowi Królikowskiemu, żołnierzowi zasłużonemu dla 
króla Stefana pod Pskowem, a potem przez długi czas na granicach 
Królestwa przeciw Turkom, dożywocie na dobrach Przedzimnicza, 
czyli Białyrukaw (Białyrękaw), i Sulimirka w starostwie chmielnickim, 
które z pewnego powodu są w dyspozycji króla. 
jęz. łac. 

360
k. 299v.–300v. Wiślica, 30 września
Król stwierdza, że do akt kancelarii został w imieniu Oswalda 
Grolla Grabowego wniesiony dokument królewski z pieczęcią, wy�
stawiony w Warszawie na sejmie 15 stycznia 1591, w którym król 
— ponieważ komisarze wysłani przez króla i sejm w 1589 roku 
do miasta Rygi (w związku z buntem tego miasta przed dwoma la�
ty)1, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie autorów zamieszek 
i przywrócić porządek, między innymi oskarżyli zaocznie Oswal�
da Grolla Grabowego, a on oczyścił się przed królem i wykazał 
swą niewinność, i król unieważnił wyrok — przywraca go do czci 
i dóbr, uwalnia od wszystkich kar. Król poleca wpisać i inserować 
ten dokument do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, pre�
pozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o konstytucję „Rewizorowie do Inflant” (VC II, vol. 2, s. 103). 

361
k. 300v.–301 Wiślica, 3 października1

Król stwierdza, że Stanisław Rzeszkowski, pisarz kancelarii królew�
skiej, zeznał przed aktami kancelarii, iż cedował dobra opuszczone 
Sadki, czyli Sadowia, w powiecie lwowskim2, na których miał dożywo�
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cie, Marcinowi Skrzyńskiemu i dał mu intromisję. Król polecił wpisać 
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Według rejestru szafarskiego, król przyjechał z Wiślicy do Krzeczowa na wieczerzę 1 
października i pozostał w Krzeczowie do 4 października włącznie (AGAD, ASK, Rach. 
kr. 291, k. 152–153). 
2 W lustracji 1565 r. czytamy: „Dworcze albo Sadki”, „dziedzinka pusta przy gruncie 
Mikłaszewskim” (LR, t. II, s. 188). 

362
k. 301–301v. Wiślica, 3 października
Król stwierdza, że Stefan Skrzyński zeznał przed aktami kancelarii, 
iż zapisał Stanisławowi Rzeszkowskiemu, pisarzowi kancelarii kró�
lewskiej, na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych 
i nieruchomych, 60 złotych długu, który zobowiązuje się spłacić do 8 
stycznia 1592 (feria quinta post festum Epiphaniae Domini in anno 
proxime) pod wadium 60 złotych przed aktami grodzkimi lwowski�
mi na ręce Stanisława Rzeszkowskiego lub wyznaczonego przez niego 
mandatariusza. Mandat przyjął Sebastian Skrzyński. Pozwany przez 
Rzeszkowskiego lub jego spadkobierców, stawi się przed sądem grodz�
kim lwowskim w pierwszym terminie. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

363
k. 301v.–302 Wiślica, 7 października1

Król stwierdza, że Kasper Maciejowski, koniuszy koronny, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż otrzymał od Sebastiana Lubomirskiego, 
kasztelana małogoskiego, starosty dobczyckiego, sądeckiego, żupnika 
krakowskiego, kwotę 6000 złotych, którą ten był mu winien według 
dokumentu wpisanego do akt kancelarii2. Król poleca wpisać to zezna�
nie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 
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1 Według rejestru szafarskiego, król w dniach 6–12 października „na łowach w Possynie 
być raczył”, a 13 i 14 października był w Nowym Mieście (Korczynie) na weselu p. Mysz�
kowskiego (AGAD, ASK, Rach. kr. 291, k. 157–157v.); „Dnia 13 miesiąca tegoż oktobra 
żenił się w Nowym Mieście, w niedzielę, Pan Zygmunt Myszkowski — — — — pojmo�
wał pannę z królowej fraucymeru, gdzie był i Król Jego Mość na tym weselu” (Kronika 
mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595, wyd. H. Barycz, Kraków 1938, s. 99).
2 Zob. dok. nr 338. 

364
k. 302–302v. Wiślica, 7 października
Król stwierdza, że Mikołaj Ficcius, rajca ryski, zaprotestował przeciw 
burgrabiemu, burmistrzowi i rajcom miasta królewskiego Ryga, którzy 
przez Jana Oberhoffa, posłańca i sekretarza swego, zarzucili Mikołajo�
wi Ficciusowi przed sądem królewskim pewne przestępstwa przeciw 
czci. Ficcius wystąpił przed asesorami królewskimi i przed sądem kró�
lewskim przeciw zniesławiającym go słowom burgrabiego, burmistrza 
i rajców miasta Ryga oraz ich plenipotenta, a teraz protestuje przed 
aktami kancelarii. Król poleca wpisać ten protest do akt kancelarii. Re�
lacja jak wyżej.
jęz. łac. 

365
k. 302v.–303 Wiślica, 11 października
Król stwierdza, że Felicja Czeczotczyna, wdowa po zmarłym Stanisła�
wie Czeczotce, mieszczaninie i ławniku krakowskim1, zeznała przed 
aktami kancelarii, iż kwituje Kaspra Maciejowskiego, koniuszego ko�
ronnego, z kwoty 1840 złotych, którą był jej winien, i uwalnia go od 
procesu przed sądami ziemskim pilzneńskim i grodzkim nowokor�
czyńskim oraz od dekretu banicji uzyskanego w Trybunale Koronnym. 
Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
jęz. łac. 

1 Stanisław Czeczotka zmarł w 1585 r. (Z. Noga, Urzędnicy miasta Krakowa, cz. 2: 
1500–1794, Kraków 2008, s. 198). 
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366
k. 303–304 [Wiślica, 11 października]
Król stwierdza, że Kasper Maciejowski, koniuszy koronny, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż zapisuje swój dług 60 złotych wobec Felicji 
Czeczotczyny, wdowy po Stanisławie Czeczotce, mieszczaninie i ław�
niku krakowskim, na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ru�
chomych i nieruchomych, i zobowiązuje się spłacić go do 11 listopada 
(pro die et festo Sancti Martini Episcopi) 1592 pod wadium 60 złotych. 
Wezwany stawi się przed sądem grodzkim krakowskim w pierwszym 
terminie. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

367
k. 304–305 Wiślica, 15 października
Król stwierdza, że Stanisław Gniewek, podstarości oświęcimski, 
zeznał przed aktami kancelarii, iż potwierdza własnoręczne zezna�
nie, datowane w Wiślicy dnia dzisiejszego, podpisane przez Jerze�
go Radziwiłła, księcia na Ołyce i Nieświeżu, kardynała i biskupa 
nominata krakowskiego, opatrzone pieczęcią i wręczone Alberto�
wi Radziwiłłowi, księciu na Ołyce i Nieświeżu, marszałkowi litew�
skiemu, staroście kowieńskiemu, bratu rodzonemu biskupa i jego 
plenipotentowi, dotyczące dzierżawy dóbr klucza Lipowiec nale�
żącego do biskupstwa krakowskiego1. Nadto Gniewek zobowiązał 
się na swych dobrach dziedzicznych ruchomych i nieruchomych, 
że dotrzyma tego, co jest w jego zeznaniu własnoręcznym, pod 
wadium 1800 złotych. Wezwany (lub jego spadkobiercy) stawi się 
przed sądem grodzkim krakowskim lub przed jakimkolwiek sądem 
lub urzędem królewskim. Król poleca wpisać to zeznanie do akt 
kancelarii. Relacja jak wyżej. 
Jęz. łac. 

1 Klucz Lipowiec leżał w województwie krakowskim, powiecie proszowskim.
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368
k. 305–305v. Wiślica, 16 października
Król zachowuje Abraama Czarnotę Rochaczewskiego, zasłużone�
go dla króla i Rzeczypospolitej w czuwaniu przeciw nieprzyjacielo�
wi na Podolu, w dożywotnim posiadaniu i użytkowaniu dóbr Łuka 
w powiecie chmielnickim1, na których miał dożywocie jego zmarły 
ojciec. 
jęz. łac.

1 W drugiej połowie XVI w. powiat chmielnicki już nie istniał. Powinno być latyczowski. 

369
k. 305v.–306 Wiślica, 19 października
Król stwierdza, że Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta chęciński, ze�
znał przed aktami kancelarii, iż swej żonie Jadwidze Opalińskiej, córce 
Andrzeja Opalińskiego, marszałka koronnego, starosty generalnego 
wielkopolskiego i śremskiego1, zapisał na swych dobrach dziedzicz�
nych Orzyszów, Miedniewice, Wola Miedniewska, Nowa Wieś i Drze�
wica w województwie rawskim i powiecie sochaczewskim kwotę 10 000 
złotych, otrzymaną od Andrzeja Opalińskiego jako posag, i taką samą 
kwotę z tytułu wiana, pod wadium 10 000 złotych. Król poleca wpisać 
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

1 Według W. Dworzaczka (PSB, t. XXIV, s. 77) małżeństwo zostało zawarte w 1586 r. 

370
k. 306v.–307 Wiślica, 21 października
Król stwierdza, że Piotr Myszkowski, starosta chęciński, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż pod wadium 30 000 złotych zapisuje swej młodszej 
siostrze Zofii Myszkowskiej z Mirowa kwotę 30 000 złotych na swych 
dobrach dziedzicznych Szymanów w województwie rawskim, powie�
cie sochaczewskim, i wypłaci ją w ciągu roku po wydaniu jej za mąż, 
jak również kwotę 24 000 złotych w gotówce i 6000 złotych w złocie, 
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srebrze, klejnotach, drogich kamieniach i wyprawie. Król poleca wpi�
sać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

371
k. 307–307v. Wiślica, 21 października
Król pozwala Janowi Koseckiemu na cesję wójtostwa we wsi królew�
skiej Wójcin w starostwie bolesławskim1 na rzecz Jana Ocieskiego, któ�
ry otrzymuje dożywocie wspólne z swą żoną Dorotą Laskowską. 
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w ziemi i powiecie wieluńskim.

372
k. 308–308v. Wiślica, 22 października
Król pozwala Stanisławowi Gojskiemu, rotmistrzowi, na cesję wójto�
stwa w mieście królewskim Halicz, wsi Sapochów, oraz sum zapisanych 
na tym wójtostwie na rzecz na rzecz Jana Stoińskiego, zasłużonego dla 
króla i Rzeczypospolitej, z wszystkimi pożytkami i przyległościami wy�
mienionymi z przywileju Władysława, króla polskiego1. Stoiński otrzy�
muje dożywocie wspólne ze swą żoną Dorotą Suchorabską, na mocy 
którego upada ¼ kwoty zapisanej na wójtostwie.
jęz. łac. 

1 Chodzi o dokument Władysława Jagiełły z 28 X 1429 (Zbiór Dokumentów Małopol-
skich, t. VII, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska–Kurasiowa, Wrocław 1975, nr 2041).

373
k. 308v.–309 Wiślica, 22 października
Król stwierdza, że Franciszek Rylski (Relski), łożniczy królewski i sta�
rosta kamionacki, zeznał przed aktami kancelarii, że udziela Krzysz�
tofowi Dmuchowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania go 
w sprawach i rozprawach między nim a spadkobiercami zmarłej Ka�
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tarzyny Sierzchowskiej, wdowy po Mikołaju Firleju, wojewodzie lu�
belskim1, i przeciw Jakubowi Pszonce. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac.

1 Mikołaj Firlej, wojewoda lubelski, zmarł 5 VI lub IX 1588 (U III/4, nr 372).

374
k. 309–309v. Wiślica, 22 października
Król stwierdza, że Jan Mogielnicki, sługa Olbrychta Radziwiłła, księcia 
na Ołyce i Nieświeżu, marszałka litewskiego, w imieniu swego pana 
protestuje przeciw Jędrzejowi Sapieże, podczaszemu litewskiemu. Sa�
pieha, który otrzymał od Radziwiłła w dzierżawę wieś Kobierzyn w wo�
jewództwie krakowskim1, wraz z wyposażeniem opisanym w inwenta�
rzu, we wrześniu rozkazał swym sługom zabrać kilka szpaler sukna 
wołoskiego, którym obite było kilka izb w dworze kobierzyńskim, jak 
również obrazy. Król pozwala wpisać ten protest do akt kancelarii. Re�
lacja jak wyżej.
jęz. pol. 

1 Wieś leżała w powiecie szczyrzyckim. 

375
k. 309–310 Wiślica, 23 października
Król stwierdza, że Wacław Kiełczewski, dworzanin królewski, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż ustanawia Jakuba Górskiego, swojego sługę, 
swym pełnomocnikiem w sprawie i rozprawie przeciw Janowi Stano�
wi, mieszkańcowi Lwowa, dotyczącej pewnych spraw i długów. Górski 
otrzymuje pełnomocnictwo do stawania w każdym sądzie, podejmo�
wania decyzji i ułożenia się polubownego z Janem Stanem. Król poleca 
wpisać to pełnomocnictwo do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskie�
go, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkancle�
rzego koronnego.
jęz. łac. 
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376
k. 310–310v. Wiślica, 24 października
Król pozwala Elżbiecie z Bacik, wdowie po zmarłym Prosperze Pro�
wannie1, przejąć z rąk obecnych posesorów2 miasto królewskie Będzin 
i dobra do niego należące, niegdyś użytkowane przez jej męża. Otrzy�
muje ona dożywocie na tych dobrach i sumie na nich zapisanej do wy�
kupu lub przejęcia.
jęz. łac. 

1 Prosper Prowanna zmarł 20 IX 1584, żonaty z Elżbietą Irzykowicz (PSB, t. XXVIII, 
s. 528 — D. Quirini–Popławska). 
2 Chodzi o Barbarę Prowannę, córkę Prospera, i jej męża Andrzeja Samuela Dembiń�
skiego, którzy utrzymali się przy Będzinie (K. Chłapowski, Starostowie w Małopolsce 
1565–1668, w: Społeczeństwo staropolskie, t. IV, red. A. Izydorczyk, A. Wyczański, War�
szawa 1986, s. 120).

377
k. 310v.–311 Nowe Miasto Korczyn, 24 października
Król stwierdza, że królowa Anna, ciotka króla, na mocy prawa 
do oprawy przyznanego jej na sejmie warszawskim 1581 roku1, zapi�
sała Janowi Koklerowi Barskiemu, kustoszowi warszawskiemu, ka�
nonikowi krakowskiemu, 2000 złotych na wsi Goździówka z folwar�
kiem i na wsi Zalesie w tenucie dembieńskiej2 wraz z dożywociem 
do wykupu od spadkobierców Koklera. Król potwierdza to dożywo�
cie. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o konstytucję „Oprawa królowej IMCi Anny” (VCII, t. II, vol. 1, s. 462). 
2 Wsie te leżały w województwie mazowieckim, ziemi czerskiej, powiecie garwo�
lińskim.

378
k. 311v.–312 Wiślica, 25 października
Król nadaje dożywotnio Janowi Mackiewiczowi, zasłużonemu wojsko�
wemu w Inflantach, którego zasługi poświadczają komisarze wysłani 

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 



Regest nr 379–380176

do Inflant, i jego żonie Annie Niemierance cztery haki ziemi, zwane 
Bekiesz, Szmanem, Krimieti, Leida, Żywicz i Skragisz, i cztery nieużyt�
ki, zwane Bilud, Lindy, Kazewie i Biskupi, w powiecie seswiejskim, we�
dług dokumentu Jana Leśniowolskiego z Obór, kasztelana zakroczym�
skiego, starosty parnawskiego, za zgodą Fryderyka Puciaty, starosty 
seswiejskiego. 
jęz. łac. 

379
k. 312–312v. [Wiślica, 25 października]
Król stwierdza, że Maciej Ryczewicz, myśliwiec królewski, protestu�
je przed aktami kancelarii przeciw sługom szlachcica Łękawskiego 
— Krzysztofowi i Borowskiemu. W ostatnią sobotę na gruncie Chra�
bowskim odebrali mu siłą krogulca królewskiego, zelżyli go, pobili 
po twarzy i grozili, że będą strzelali z rusznic. Krogulca zwrócili, gdy 
poinformował ich, że to krogulec królewski. Król polecił wpisać ten 
protest do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. pol. 

380
k. 312v.–313 Wiślica, 26 października1

Król stwierdza, że Wojciech Modrzewski zeznał przed aktami kance�
larii, iż wyznaczył Macieja Modrzewskiego, swego brata rodzonego, 
i Stanisława Pełkę, mieszczanina rawskiego, swymi pełnomocnikami 
w sprawie kaduka po śmierci Piotra Pierdzigrocha, mieszczanina gosz�
czyńskiego. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja 
jak wyżej. 
jęz. łac. 

1 W dokumencie pisarz błędnie wpisał novembris zamiast octobris.
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381
k. 313–313v. Wiślica, 27 października
Król pozwala Pawłowi Ostrowskiemu, sołtysowi we wsi królewskiej 
Ostrowsko1, na cesję tegoż wójtostwa na rzecz syna Wawrzyńca, który 
otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w województwie krakowskim, powiecie szczyrzyckim.

382
k. 313v.–314 Wiślica, 27 października
Król kwituje Stanisława Kostkę, ekonoma malborskiego, z kwoty 24 000 
złotych z ekonomii z tytułu dochodów w roku 1592.
jęz. łac.

383
k. 314 Wiślica, 27 października
Król kwituje senat miasta Elbląg z kwoty 4000 złotych w gotówce z ty�
tułu dochodów z portowego elbląskiego w roku 1592 wpłaconej na ręce 
Sebastiana Montelupiego, sługi królewskiego.
jęz. łac.

384
k. 314–314v. Wiślica, 28 października
Król informuje wszystkich, a zwłaszcza Stanisława Kostkę, ekonoma 
malborskiego, i (...), zarządcę portowego elbląskiego, że Sebastian 
Montelupi, mieszczanin krakowski i kupiec, w imieniu skarbu na�
dwornego prowadzący rozmaite interesy na potrzeby króla, użyczył 
mu kwoty 24 000 złotych, którą król poleca zabezpieczyć na docho�
dach ekonomii malborskiej i portowego elbląskiego w roku 1592. 
jęz. łac. 
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385
k. 314v.–315v. Wiślica, 29 października
Król pozwala Andrzejowi Olszańskiemu, sołtysowi we wsi królewskiej 
Olszana w powiecie sądeckim, na cesję tego sołectwa i kwoty zapisanej 
na nim według szacunku komisarzy na rzecz syna Wojciecha, który 
otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

386
k. 315v.–316 [Wiślica, 29 października]
Król potwierdza w dożywotnim posiadaniu na młynach w starostwie 
grabowskim, które zostały zbudowane za pozwoleniem starosty gra�
bowskiego i za zgodą króla Zygmunta Augusta: Błażeja Folusza na mły�
nie Folusz na stawie Kępka, Grzegorza Mielcucha na młynie Mielcuch 
na strumieniu Masme, Adama Zdzicha na młynie Głuszyn, Andrzeja 
Czajkę na młynie na strumieniu Masina, Stefana Gaudynka na mły�
nie Gaudyn na stawie Grodzisko, Jana Kasię na młynie na strumieniu 
Świba, Jakuba Świegula na młynie Podkowa na strumieniu Oleśnica, 
Gabriela na młynie Świba, Jana Pacynę na młynie Masina, wraz pola�
mi, pastwiskami i łąkami do tych młynów należącymi, użytkowanymi 
przez ich ojców, a teraz przez nich1.
jęz. łac. 

1 Chodzi o starostwo grabowskie w ziemi wieluńskiej. W lustracji 1564/1565 wymie�
nione są niektóre z nazw młynów, stawów i rzek (Lustracja województw wielkopolskich 
i kujawskich 1564–1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, s. 122–124).

387
k. 316–316v. Wiślica, 2 listopada
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, podkomorzy wiski, łożniczy 
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż na mocy prawa przeka�
zanego mu przez Jana Firleja, podskarbiego koronnego, kwituje An�
drzeja Jałbrzyka Wyszyńskiego, wojskiego drohickiego, z kwoty 900 
złotych z tytułu kwoty 1330 złotych z kwoty 2330 złotych zapisanej 
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podskarbiemu koronnemu przez Jałbrzyka w aktach grodzkich lu�
belskich, która miała być zapłacona w dwóch ratach. Król pozwala 
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, pre�
pozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego.
jęz. łac. 

388
k. 316v.–317 Wiślica, 3 listopada
Król udziela Janowi Kostce ze Stangenbergu, wojewodzicowi sando�
mierskiemu, mającemu dożywocie na dobrach królewskich Lipno 
w województwie chełmińskim1, dożywocia wspólnego (ius communi-
cativum) z żoną Zofią Herburtówną z Fulsztyna na tych dobrach z fol�
warkami: Firlusz, Sturczon, Bocień, Szerokopas i wsiami: Lisów, Kon�
ratowo, Pniewice, Krasin, Dzionowo, Malonków. Z tytułu dożywocia 
upada ¼ sumy zapisanej na tych dobrach.
jęz. łac. 

1 Jan Kostka otrzymał dożywocie na Lipnie 25 XI 1581 (MK 123, k. 958–959). 

389
k. 317v.–318 Wiślica, 3 listopada
Król udziela Janowi Kostce ze Stangenbergu, wojewodzicowi sando�
mierskiemu, który ma dożywocie na starostwie świeckim1, i jego żonie 
Zofii Herburtównie dożywocia wspólnego (in solidum) na tym staro�
stwie, pod warunkiem corocznego wpłacania do skarbu królewskiego 
kwoty wymienionej w przywileju2 oraz wnoszenia kwarty.
jęz. łac. 

1 W województwie pomorskim, powiecie świeckim.
2 Zofia Herburtówna była wdową po poprzednim staroście Janie Dulskim, podskarbim 
koronnym, który dożywocie na starostwie świeckim otrzymał 22 VII 1580 (MK 123, 
k. 378–379v.). 
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390
k. 318–318v. Wiślica, 7 listopada
Król pozwala Jakubowi Serbinowi Zestileskiemu na cesję uroczyska 
Kocierzyna Dolina, które otrzymał z powodu swych zasług wojsko�
wych za zgodą zmarłego Jakuba Strusia, starosty chmielnickiego1, 
na rzecz syna Iwana, który otrzymuje dożywocie.
jęz. łac. 

1 Jakub Struś, starosta chmielnicki, zmarł 15 VIII 1589 (PSB, t. XLIV, s. 462 — 
J. Byliński).

391
k. 318v.–319 Wiślica, 9 listopada
Król1 wyznacza dożywotnio Agnieszce Rykowskiej, zasłużonej dwór�
ce królowej Anny, ciotki króla, a wcześniej zmarłej królowej węgier�
skiej Izabeli2, sześć bałwanów soli wielickiej i cztery beczki bocheń�
skiej, które będzie odbierała od żupników krakowskich lub ich pisarzy 
na komorze warszawskiej po śmierci jakiejkolwiek osoby uposażonej 
w ten sposób, co podaje do wiadomości Sebastiana Lubomirskiego, 
kasztelana małogoskiego, starosty sądeckiego, spiskiego, dobczyckie�
go, żupnika krakowskiego, i jego następców oraz innych urzędników 
żupnych.
jęz. pol. 

1 Pełna tytulatura: „Król Polski, Wielkie Książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, 
Żmudzkie, Inflanckie etc., i Królestwa Szwedzkiego własny Dziedzic i przyszły król”. 
2 Królowa Izabela Zapolya, córka Zygmunta I Jagiellona, zmarła 15 IX 1559 (Z. Wdowi�
szewski, Genealogia Jagiellonów i Wazów w Polsce, Kraków 2005, s. 142). 

392
k. 319–319v. [Wiślica, 9 listopada]
Król poręcza magistratowi gdańskiemu, od którego otrzymuje do skar�
bu nadwornego 10 000 złotych węgierskich po części z portowego, 
po części z akcyzy, możliwość ściągania 5000 złotych węgierskich 
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z portowego i 5000 dukatów węgierskich z akcyzy uchwalonej na sej�
miku chełmińskim, a jeśli będzie czegoś brakowało do kompletności 
sumy — bezzwłocznie z podatków.
jęz. łac. 

393
k. 319v.–320 Wiślica, 9 listopada
Król pozwala Wojciechowi Duninowi, dworzaninowi–komornikowi 
(cubiculario nostro), przejąć wójtostwo, czyli sołectwo, we wsi królew�
skiej Sokołowo w starostwie brzeskim z rąk spadkobierców zmarłej 
Lubczewskiej. Dunin otrzymuje dożywocie. 
jęz. łac. 

394
k. 320–320v. Wiślica, 9 listopada
Król, otrzymawszy od Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego 
nadwornego (za pośrednictwem Eryka Belkena, sekretarza królew�
skiego), kwotę 600 złotych w gotówce na potrzeby własne stwierdza, 
że do 24 czerwca 1592 (pro festo S. Joannis Baptistae anni ineuntis) ma 
ona być wypłacona podskarbiemu nadwornemu z dochodów z żup bo�
cheńskich przez Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskiego, 
żupnika krakowskiego, który ma być żupnikiem tak długo, aż ta kwota 
będzie wypłacona lub ekstenuowana na dochodach żupy. Jeśli część 
żupy zostanie wydzierżawiona innej osobie, a podskarbi nadworny nie 
otrzyma tej kwoty ani jej nie ekstenuuje, król chce, by Jan Firlej z Dą�
browicy, podskarbi koronny, wypłacił ją podskarbiemu nadwornemu 
w pierwszej kolejności z kwarty, która wpłynie do skarbu w Rawie 
do 17 maja 1592 (pro festo Sacro Pentecostensi futuro). 
jęz. łac. 
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395
k. 321–321v. Wiślica, 9 listopada
Król, otrzymawszy od Hiacynta Młodziejowskiego (za pośrednictwem 
Gustawa Braca, hrabiego Wisenburga1) kwotę 2500 złotych na potrzeby 
własne, stwierdza, że ma ona być wypłacona podskarbiemu nadworne�
mu do dnia 24 czerwca 1592 (pro festo S. Joannis Baptistae anni ineuntis) 
z dochodów z żupy bocheńskiej lub podskarbi nadworny przejmie ad�
ministrację żupy od Sebastiana Lubomirskiego, kasztelana małogoskie�
go, żupnika krakowskiego, do czasu wypłaty mu tej kwoty lub jej wy�
ekstenuowania. Jeśli część żupy zostanie wydzierżawiona innej osobie, 
a podskarbi koronny nie otrzyma tej kwoty ani jej nie wyekstenuuje, król 
chce, by Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, wypłacił ją podskar�
biemu nadwornemu w pierwszej kolejności z dochodów kwarty. 
jęz. łac. 

1 Chodzi o Gustawa Brahe, hrabiego na Wisingborgu, komornika królewskiego 
od 1587 r., wpływowego dyplomatę w służbie królewskiej (J. Michalewicz, Dwór szwedz-
ki Zygmunta III w latach 1587–1600, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XII/1966, 
s. 171–172). 

396
k. 321v.–322 Wiślica, 10 listopada
Król daje Baltazarowi Rachockiemu, doktorowi medycyny, który użyt�
kuje młyny Piaseczny w mieście królewskim Podgórze i Zieleniec we 
wsi Nieszewka w starostwie dybowskim, oraz jego żonie Jadwidze 
z Rycewka dożywocie wspólne (in solidum) na tych młynach. 
jęz. łac. 

397
k. 322–322v. Wiślica, 12 listopada
Ponieważ w sprawach podlegających królewskiemu sądowi asesor�
skiemu między poddanymi wsi Bieniarowa jako skarżącymi z jednej 
strony a Janem Amorem Tarłą ze Szczekarzowic, tenutariuszem dóbr 
królewskich Libusza i Bieniarowa1, jako pozwanym z drugiej strony, 
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pewne sprawy zaniepokoiły króla, z powodu natłoku prac król odkła�
da tę sprawę na termin dwa tygodnie po św. Narodzenia Pańskiego, 
to znaczy na 8 stycznia przyszłego roku. Relacja Jana Tarnowskiego, 
prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego 
koronnego.
jęz. łac. 

1 Leżały w województwie krakowskim, w powiecie bieckim. 

398
k. 322v.–323 Wiślica, 13 listopada
Król stwierdza, że Jan Trzecieski zeznał przed aktami kancelarii, 
iż kwituje Kaspra Maciejowskiego, koniuszego koronnego, z kwoty 
1100 złotych zapisanej mu w aktach ziemskich pilzneńskich i z kwo�
ty 300 złotych zapisanej mu w aktach grodzkich nowokorczyńskich 
i uwalnia go od wszelkich spraw sądowych w sądzie grodzkim no�
wokorczyńskim. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kancelarii. 
Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

399
k. 323–324 Wiślica, 13 listopada
Król stwierdza, że Zygmunt Myszkowski z Mirowa, starosta piotrkow�
ski, zeznał przed aktami kancelarii, że zapisuje swej żonie Elżbiecie, 
córce Jana Bogusza, kasztelana zawichojskiego1, 5000 złotych jako po�
sag i 5000 złotych jako wiano na swych dobrach dziedzicznych w wo�
jewództwie sandomierskim, w powiecie wiślickim: na wsi Chroberz 
z fortalicium, wsi Wojsławice, wsi Jastrzębiec, wsi Zawarza, wsi Wola 
Chroberska z folwarkami, części wsi Mozgawa z folwarkiem na bliż�
szym brzegu strumienia. Król pozwala wpisać to zeznanie do akt kan�
celarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 363, przypis 1.
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400
k. 324–324v. Wiślica, 14 listopada
Król, na prośbę Małgorzaty Dum, wdowy po Janie Brinku, miesz�
czaninie ryskim, skazanym za rozruchy i tumult wzniecone w Rydze 
w przeszłych latach, wniesioną w imieniu swoim i jej dzieci, uwalnia 
ich od wszelkiej niesławy z powodu winy ich ojca i pozwala im cieszyć 
się pełnymi prawami honorowymi. Synowie mogą w swej działalności 
cieszyć się prawami przysługującymi indygenom, córki prawem za�
wierania małżeństw i innymi prerogatywami. Król podaje to do wia�
domości magistratu ryskiego.
jęz. łac. 

401
k. 325–325v. Wiślica, 15 listopada
Król pozwala Krzysztofowi Gnoińskiemu na cesję wsi Pieczeniegi 
w województwie krakowskim, powiecie proszowskim, na rzecz Jana 
Rogozińskiego, zasłużonego wojskowo w czasie bezkrólewia. Rogoziń�
ski otrzymuje dożywocie, na mocy którego upada ¼ kwoty zapisanej 
na tej wsi. Po jego śmierci pozostała część sumy zostanie wypłacona 
jego spadkobiercom.
jęz. łac. 

402
k. 325v.–326 Wiślica, 17 listopada
Król stwierdza, że Jan Kaliński, dziedzic wsi Kalina1 i prebendariusz 
tamże, zeznał przed aktami kancelarii, iż w związku z intercyzą w spra�
wie zadośćuczynienia w wysokości 2000 złotych, podpisaną w Kalinie 
14 listopada (feria quinta post festum Sancti Martini Episcopi) przez 
niego i Bartłomieja oraz Marcina Kmitów, uwalnia ich i poręczycie�
li Kalińskiego: Jana Polanowskiego, komornika ziemskiego krakow�
skiego, i Stanisława Oczusowskiego od postępowania sądowego przed 
sądem ziemskim ksiąskim i przed Trybunałem Koronnym w Lublinie 
w sprawie szkód z powodu wypędzenia siłą. Kwituje Kmitów, kasuje 
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i umarza postępowanie sądowe z zastrzeżeniem postępowania w spra�
wie dziesięcin na rzecz kościoła w Kalinie. Król pozwala wpisać to ze�
znanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Kalina to wieś parafialna w powiecie ksiąskim województwa krakowskiego.

403
k. 326–326v. Wiślica, 17 listopada
Król stwierdza, że Bartłomiej i Marcin Kmitowie zeznali przed aktami 
kancelarii, iż uwalniają Jana Polanowskiego i Stanisława Oczusowskie�
go z poręczenia intercyzy zawartej 14 listopada (feria quinta post festum 
Sancti Martini Episcopi) w Kalinie z Jakubem i Zygmuntem Kaliński�
mi w sprawie o zniszczenie kopców granicznych i krzyży drewnianych 
rozgraniczających wsie: Kalina i Góry i o zasianie pól. Kwitują Jakuba 
i Zygmunta Kalińskich, umarzają proces z zastrzeżeniem klauzuli tej 
intercyzy w sprawie obsiania pól, które — według dekretu komornika 
i ugody — po zebraniu zasiewu i ziaren powinni odstąpić tym Kaliń�
skim na wieczność z gajami i lasami. Król pozwala wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

404
k. 326v.–327 [Wiślica, 17 listopada]
Król, na prośbę Stanisława Szczepkowskiego, przedstawioną w imie�
niu Jana Znojeńskiego, burmistrza ropczyckiego, odracza do dnia 21 
stycznia roku następnego sprawę przed sądem asesorskim o wykupie�
nie kuźnic wybudowanych na gruncie miasta królewskiego Ropczyce1 
między Janem Ossowskim, kasztelanem połanieckim i tenutariuszem 
ropczyckim jako pozywającym, a mieszczanami miasta Ropczyce jako 
pozwanymi. 
jęz. łac. 

1 W województwie sandomierskim, powiecie pilzneńskim; zob. dok. nr 226. 
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405
k. 327–327v. Wiślica, 17 listopada
Król za zgodą Marcina Kurcza, starosty felińskiego, zachowuje Wolmi�
ra ab Alena, żołnierza zasłużonego w wyprawach króla Stefana przeciw 
Moskwie, w dożywotnim użytkowaniu dwóch haków ziemi i młyna 
położonych obok miasta Felin, które przedtem posiadał Flige. 
jęz. łac. 

406
k. 327v.–328 Wiślica, 17 listopada
Król pozwala Samuelowi Łaskiemu i Zofii Kinszykównie oddać dobra 
królewskie Szynwald, Jankowice i Januszewo w województwie pomor�
skim1 na trzy lata w dzierżawę po warunkiem, że dzierżawca utrzyma 
dobra w dotychczasowym stanie. 
jęz. łac. 

1 W rzeczywistości Szynwald i Jankowice leżały w województwie i powiecie chełmiń�
skim; ius communicativum Łaskich z 13 XI 1590 (Sumariusz IV, nr 1049 — w druku). 

407
k. 328–328v. Wiślica, 19 listopada
Król zachowuje Krzysztofa Danę, żołnierza zasłużonego w wojnach 
z Moskwą, w dożywotnim użytkowaniu dwóch haków ziemi z mły�
nem in tractu felinensi, które przypadły królowi jako kaduk po śmierci 
Leonarda Wuncha, i przyległościami, które wyznaczył Marcin Kurcz, 
starosta feliński. 
jęz. łac. 

408
k. 328v.–329 Wiślica, 22 listopada
Król stwierdza, że Jakub Szarat (Szarath) z miasta Pilzna, woźny ziem�
ski, zeznał przed aktami kancelarii, iż 5 listopada (feria tertia post 
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festum Sanctorum Omnium), na wniosek burmistrza, rajców, wójta 
i ławników miasta Ropczyce, był, wraz z Krzysztofem Dobrodgier�
skim i Gabrielem Łąckim, obecny przy rozmierzaniu łanów na gruncie 
tego miasta przez komisarzy królewskich ze strony Jana Ossowskie�
go, kasztelana połanieckiego, tenutariusza ropczyckiego1. Wspomnia�
ni mieszczanie nie chcieli podlegać jurysdykcji komisarzy, ponieważ 
wójt, pleban i przełożeni (provisores) szpitala oraz opat pokrzywnic�
ki, który posiada grunt zwany Michałowy, i inni mający grunty mię�
dzy gruntami tego miasta nie zostali wezwani listem oznajmującym 
i ponieważ wzmiankowany kasztelan nie był przesłuchany w imieniu 
miasta. Apelowali do króla i sądu królewskiego, która to apelacja nie 
została oddalona. Wobec nieposłuszeństwa wspomnianych mieszczan 
natychmiast przystąpiono do wymierzania gruntów, o co ponownie 
protestowali wobec woźnego i świadków. Co woźny nie inaczej widział 
i słyszał. Król, na prośbę wspomnianych mieszczan, pozwala wpisać 
zeznanie woźnego do akt kancelarii. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 329, 404.

409
k. 329–330 Wiślica, 23 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został w imieniu Floriana Wilcz�
kowskiego wniesiony dokument papierowy, wystawiony w Krakowie 
7 sierpnia 1590 przez Jana z Mirowa Myszkowskiego, kasztelana żar�
nowskiego, z jego podpisem i pieczęcią, w którym Jan Myszkowski ze�
znał, iż jest winien Florianowi Wilczkowskiemu 1200 złotych, którą 
kwotę zapisuje mu na wszystkich swych dobrach w księstwach zator�
skim i oświęcimskim oraz gdziekolwiek indziej, podległych jurysdyk�
cji ziemskiej i miejskiej, ruchomych i nieruchomych, dziedzicznych 
i zastawnych. Zobowiązał się spłacić dług „na bliskie przyszłe świę�
to świętego Jakuba” (25 lipca 1591), a pozwany o niezapłacenie stawi 
się przed sądem grodzkim oświęcimskim, lub przed którymkolwiek 
innym w Królestwie, tyle razy, ile razy będzie pozywany. Król poleca 
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wpisać ten dokument do akt kancelarii. Relacja i podpis Jana Tarnow�
skiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. jęz. łac. pol. 

410
k. 330–332 Wiślica, 23 listopada
Król stwierdza, że Marcin Stradomski, sekretarz królewski, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż za zezwoleniem Jana Wierzbickiego z Bo�
guszyc, sędziego ziemskiego łomżyńskiego i kolneńskiego, przenosi 
wpis uczyniony w aktach grodzkich łomżyńskich 5 lutego 1591 (feria 
tertia pridie festi Sanctae Dorotheae virginis anno praesenti), w którym 
Jan Wierzbicki z Boguszyc, sędzia łomżyński i kolneński, w obecności 
Grzegorza Tyszki, podstarościego łomżyńskiego, zeznał, że zapisuje 
Marcinowi Stradomskiemu, sekretarzowi królewskiemu, i jego potom�
kom na swych dobrach ruchomych i nieruchomych Boguszyce Pstrągi1 
kwotę 570 złotych i zobowiązuje się ją zapłacić na 1 stycznia 1592 (pro 
festo Circumcisionis Christi proxime venturo) pod wadium 570 złotych. 
W wypadku niezapłacenia Jan Wierzbicki i jego spadkobiercy zapłacą 
Marcinowi Stradomskiemu i jego spadkobiercom 1140 złotych. Po�
zwany Wierzbicki stawi się przed którymkolwiek sądem grodzkim lub 
przed sądem zadwornym królewskim. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, 
włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego.
jęz. łac.

1 Wieś leżała w województwie mazowieckim, ziemi i powiecie łomżyńskim. 

411
k. 332–333 Wiślica, 30 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został w imieniu Mikołaja Ligęzy 
z Bobrku, kasztelana wiślickiego, starosty bieckiego i żydaczowskiego, 
wniesiony dokument z podpisem i pieczęcią królewską, wystawiony 
w Wiślicy 30 września 1591, zawierający zgodę dla wspomnianego Mi�
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kołaja Ligęzy na cesję starostwa żydaczowskiego z jurysdykcją na rzecz 
Mikołaja Ligęzy z Bobrku, kasztelana czechowskiego, otrzymującego 
dożywocie, na mocy którego upada ¼ sumy zapisanej na tym staro�
stwie. Po jego śmierci starostwo zostanie wykupione od jego spadko�
bierców za pozostałą część kwoty. Król poleca wpisać ten dokument 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

412
k. 333–333v. Wiślica, 30 listopada
Król stwierdza, że do akt kancelarii został w imieniu Adama Miesopu�
sta wniesiony dokument papierowy z podpisem i pieczęcią królewską, 
wystawiony w Warszawie 15 lutego 1591, zawierający nadanie Adamo�
wi Miesopustowi w dożywotnie posiadanie dwóch włók ziemi w sta�
rostwie stobnickim1, które po śmierci Szymona Jezierskiego wróciły 
do dyspozycji króla. Król poleca wpisać ten dokument do akt kancela�
rii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskie�
go, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

1 Leżało w województwie sandomierskim, powiecie wiślickim. 

413
k. 334–335 Janowiec, 4 grudnia
Król stwierdza, że Maciej Pstrokoński, prepozyt łowicki, kanonik war�
szawski, sekretarz królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż zobo�
wiązuje się wobec Andrzeja Jałbrzyka Wyszyńskiego, wojskiego drohic�
kiego, iż w terminie do 2 lutego 1592 (ad festum Purificationis Beatae 
Mariae Virginis anno proxime venturo) przyprowadzi do akt kancelarii 
Baltazara Stanisławskiego, podkomorzego sanockiego, kuchmistrza 
koronnego, by ten pokwitował, że przyjął w swoim imieniu sumę 500 
złotych, które pozostały z sumy 1000 złotych, czyli pierwszej raty sumy 
2330, zapisanej przez Wyszyńskiego w aktach grodzkich lubelskich 
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Janowi Firlejowi z Dąbrowicy, podskarbiemu koronnemu, a przenie�
sionej przez Firleja na Stanisławskiego. Pstrokoński zobowiązuje się 
uzyskać od Stanisławskiego pokwitowanie dla Wyszyńskiego i chronić 
go od wszelkich pretensji dotyczącej tej sumy. Wadium wynosi 500 zło�
tych. Obiecuje w razie potrzeby stanąć przed sądem zadwornym. Król 
poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskie�
go, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkancle�
rzego koronnego.
jęz. łac. 

414
k. 335–335v. [Janowiec, 4 grudnia]
Król stwierdza, że Wojciech Rakowski, podkomorzy wiski, łożniczy 
królewski, zeznał przed aktami kancelarii, iż na mocy przeniesienia 
przed sądem grodzkim krakowskim przez Jana Firleja z Dąbrowicy, 
podskarbiego koronnego, swych praw na jego osobę — kwituje Andrze�
ja Jałbrzyka Wyszyńskiego, wojskiego drohickiego, z kwoty 430 złotych, 
która jest pozostałością kwoty 1330 złotych z kwoty oryginalnego za�
pisu 2330 złotych, uczynionego w aktach grodzkich lubelskich przez 
wyżej wymienionego Jałbrzyka na rzecz wspomnianego podskarbiego. 
Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

415
k. 335v.–336 Janowiec, 7 grudnia
Król, na prośbę senatorów, potwierdza i zatwierdza umowę zawartą 
przez Żydów poznańskich, zwolnionych na cztery lata od wszelkich 
podatków i ceł z powodu szkód poczynionych w roku ubiegłym, ze Sta�
nisławem Kuczkowskim, dzierżawcą ceł koronnych, w sprawie potrą�
cenia przez niego z opłat celnych od wszelkich towarów kwoty po 1500 
złotych rocznie, co przez cztery lata uczyni kwotę 6000 złotych. To, 
co przekracza kwotę 1500 złotych, mają płacić. Król prosi Jana Firleja 
z Dąbrowicy, podskarbiego koronnego, i jego następców na tym urzę�
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dzie, by przy rozliczeniach kwitowali wspomnianego Kuczkowskiego 
i jego następców z wyżej wspomnianej kwoty. 
jęz. pol. 

416
k. 336v.–337 Janowiec, 12 grudnia
Król stwierdza, że Sebastian Ciołek z Gutowa zeznał przed aktami kan�
celarii, iż z powodu pewnych przeszkód, które wynikły, kwituje Kaspra 
Maciejowskiego, koniuszego koronnego, w sprawie wniesionej przez 
Stanisława Ciołka z Żelechowa przeciw temuż koniuszemu, a doty�
czącej zaległej rocznej pensji wyznaczonej przez zmarłego Stanisława 
Maciejowskiego, kasztelana sandomierskiego, ojca tego Kaspra, Sta�
nisławowi Ciołkowi i Barbarze Pretwiczowej jako opiekunom, a na�
stępnie przez tegoż Stanisława Ciołka przeciwko niemu rozpoznanej 
w procesie sądowym, następnie kontynuowanej i w sądzie grodzkim 
chełmskim, i w Trybunale Koronnym obłożonej karą banicji. Ponad�
to uwalnia go od wszelkich innych długów i wszelkie sprawy umarza. 
Niemniej zastrzega sobie wobec Stanisława Maciejowskiego, starosty 
zawichojskiego, prawo wynikające ze współuczestnictwa. Król poleca 
wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

417
k. 337–337v. Janowiec, 12 grudnia
Król pozwala Stanisławowi Gostomskiemu, wojewodzie rawskiemu, 
staroście radomskiemu, zasłużonemu dla króla i Rzeczypospolitej, 
na przejęcie z rąk Stanisława Ciołka i innych posesorów, których na�
zwiska nie są w tekście wymienione, wsi królewskich Krempa i Pogo�
rzelec w województwie sandomierskim1. Gostomski otrzymuje doży�
wocie, z racji którego upada ¼ sumy zapisanej na tych dobrach. 
jęz. łac. 

1 Leżały w ziemi stężyckiej w tymże województwie.
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418
k. 337v.–338 [Janowiec, 12 grudnia]
Król pozwala Aleksandrowi Orzechowskiemu na cesję wsi królewskich 
Chołowice i Krzeczkowa w powiecie przemyskim na rzecz Marcina Kra�
sickiego, wojskiego przemyskiego, i jego żony Elżbiety z Mielnowa1, któ�
rzy otrzymują dożywocie wspólne (in solidum). Król czyni to ze względu 
na wierność Marcina i zasługi jego brata rodzonego Stanisława, oboźne�
go koronnego, starosty lubomelskiego i bolemowskiego.
jęz. łac. 

1 Prawdopodobnie Elżbieta Manasterska.

419
k. 338v.–339v. Janowiec, 13 grudnia
Król stwierdza, że Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, zeznał 
przed aktami kancelarii, iż zapisał Stanisławowi Ciołkowi z Gutowa 
i jego spadkobiercom kwotę 6000 złotych na swych dobrach dziedzicz�
nych i zastawnych pod wadium 6000 złotych, którą zobowiązuje się 
zapłacić przed sądem grodzkim w Rawie do 24 czerwca 1592 (pro die 
et festo Sancti Joannis Baptistae in anno — — — — — proxime venturo) 
przed aktami sądu grodzkiego w Rawie. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

420
k. 339v.–340v. Janowiec, 13 grudnia
Król stwierdza, że Maciej Pstrokoński, prepozyt łowicki, kanonik poznań�
ski i warszawski, oraz Piotr Odrzywolski zeznali przed aktami kancelarii, 
iż zawarli między sobą kontrakt, wystawiony w Janowcu dnia dzisiejszego 
z ich pieczęciami i podpisami oraz podpisem Wojciecha Oczki, medyka 
królewskiego, dotyczący dzierżawy połowy wsi Dębna Wola, należącej 
do uposażenia kanonika warszawskiego1, tenuty Pstrokońskiego, w któ�
rym Pstrokoński, poręczając swymi dobrami dziedzicznymi i zastaw�
nymi, ruchomymi i nieruchomymi, zobowiązuje się wobec Odrzywol�
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skiego zachować i wykonać ten kontrakt tak w całości, jak we wszystkich 
punktach pod wadium 100 złotych. W przeciwnym wypadku stawi się 
na wezwanie przed sądem grodzkim warszawskim. Król poleca wpisać 
to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana Tarnowskiego, prepozyta kra�
kowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w województwie mazowieckim, ziemi czerskiej, powiecie wareckim. 

421
k. 340v.–341 Janowiec, 13 grudnia
Król stwierdza, że Piotr Odrzywolski zeznał przed aktami kancelarii, 
iż zapisał Wojciechowi Oczce, lekarzowi, kwotę 100 złotych na swych 
dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod 
wadium 100 złotych i zapłaci ją przed aktami kancelarii do 2 lutego 
1592 (pro festo Purificationis Beatae Mariae Virginis in anno proxime 
venturo). W przeciwnym razie stawi się na wezwanie przed jakimkol�
wiek sądem lub urzędem Królestwa w pierwszym terminie. Król pole�
ca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

422
k. 341v.–342 Janowiec, 14 grudnia 
Król darowuje Piotrowi Gołuchowskiemu, sekretarzowi królewskie�
mu, dobra ruchome i nieruchome, które po śmierci Błażeja Smarskie�
go przypadły królowi jako kaduk 
jęz. łac. 

423
k. 342–342v. Janowiec, 15 grudnia
Król stwierdza, że Bernard Bogusz, starosta zwoleński, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż za zgodą królewską wydzierżawił Stanisławo�
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wi Gostomskiemu, wojewodzie rawskiemu, staroście radomskiemu, 
kuźnicę Płachta, czyli Nieznach, w starostwie radomskim, należącą 
do tenuty Tczów, na którą miał dożywocie, przy czym zatrzymał sobie 
czynsz roczny od kuźnika w wysokości czterech grzywien i jurysdyk�
cję nad nim1.
jęz. łac.

1 Regest (z błędami) tego wpisu — Regesty Metryki, nr 135. 

424
k. 342v.–343 Janowiec, 16 grudnia
Król stwierdza, że Łukasz Baduszkiewicz z miasta Kazimierz, woźny 
ziemski koronny, zeznał przed aktami kancelarii koronnej, iż 12 grud�
nia (feria quinta post festum Conceptionis Beatae Mariae Virginis pro-
xime praeteriti) 1591 złożył do urzędu instygatora królewskiego dwa 
oddzielne pozwy, w imieniu króla i z pieczęcią królewską, z oskarże�
nia Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty 
śremskiego i rogozińskiego, przeciw synom i spadkobiercom zmar�
łego Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koron�
nego, starosty brańskiego, rogozińskiego, świeckiego, zawierające ter�
min dwóch tygodni od złożenia pozwu pod karą za niestawienie się, 
w których pozywa ich o to, że po pierwsze — po śmierci swego ojca 
nie obsiali połowy starostwa rogozińskiego, czym spowodowali szko�
dę w dochodach z ekonomii królewskiej w wysokości 3000 złotych, 
po drugie — o kradzież pewnej liczby bydła i trzody wyliczonej w tym 
pozwie (która została zapisana przez rewizorów wśród dochodów tego 
starostwa i otaksowana na 2000 złotych)1. Obie kopie pozwu złożył we 
dworze miasta Janowiec, czego świadkami byli Maciej Bech i Wojciech 
Wyląg, burmistrzowie tego miasta. Król poleca wpisać tę relację do akt 
kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 268. 
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425
k. 343–343v. Janowiec, 16 grudnia
Król stwierdza, że Łukasz Baduszkiewicz z Kazimierza, woźny ziem�
ski koronny, zeznał przed aktami kancelarii, że dnia dzisiejszego złożył 
do sądu zadwornego pozew z terminem dwutygodniowym, w imie�
niu króla i z pieczęcią Królestwa, z oskarżenia wniesionego przez Jana 
Zamoyskiego z Zamościa, kanclerza koronnego, hetmana wielkiego 
koronnego, starosty bełskiego, malborskiego, knyszyńskiego, przeciw 
Katarzynie, żonie Mikołaja Działyńskiego, wojewody chełmińskiego; 
Elżbiecie, żonie Macieja Konopackiego, podkomorzego chełmińskie�
go; Annie, żonie Mikołaja Kiszki, wojewodzica podlaskiego i starosty 
drohickiego; Zofii i Barbarze, córkom i spadkobierczyniom zmarłego 
Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, 
starosty brańskiego, dziedzica miasta Bruchnal i wsi do niego należą�
cych1, o niewpłacenie przez ich ojca trzydziestu pięciu łasztów owsa, 
miary zwanej ćwiertne2, czterdziestu sep3 z dochodów starostwa mal�
borskiego, dzierzonego przez ich ojca, za rok 1590 w wysokości 5000 
złotych. Kopię tego pozwu złożył w dworze miasta Janowiec w obecno�
ści pana Mniszcha, starosty łukowskiego. Król poleca wpisać tę relację
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Dobra te leżały w województwie ruskim, w ziemi i powiecie lwowskim.
2 Ćwiertne — miara objętości (głównie zboża) wynosząca cztery korce (Słow. pol. 
XVI w., t. IV, s. 272).
3 Sep — danina wnoszona w zbożu od gospodarstwa chłopskiego, z czasem zamieniona 
na stały podatek od łana. 

426
k. 344–344v. Janowiec, 16 grudnia
Król stwierdza, że Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, zeznał 
przed aktami kancelarii, że co do poprzedniego zeznania, czyli przenie�
sienia, uczynionego w aktach grodzkich krakowskich z powodu błędu 
dotyczącego kwoty w nim umieszczonej, czyli 1867 złotych 15 groszy, 
zapisanej mu 26 czerwca (feria quarta post festum Sancti Joannis Bapti-
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stae anno praesenti) przez Stanisława Głowińskiego, kasztelana rypiń�
skiego, przenosi cały ten zapis z wszystkimi klauzulami i warunkami 
na osobę Wojciecha Rakowskiego, podkomorzego wiskiego, łożnicze�
go królewskiego, i jego spadkobierców. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

427
k. 344v.–345 Janowiec, 16 grudnia
Król pozwala Mikołajowi Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, staroście 
łukowskiemu, zasłużonemu dla króla i jego poprzedników, na cesję 
tego starostwa1 z jurysdykcją i sumami na nim zapisanymi, z wsiami: 
Sęciaszka, Dąbie, Żdżar, Ługowa Wólka, Kownatki, Strzyżów z folwar�
kami, sołectwami, młynami itd., na rzecz syna Jerzego, który otrzymuje 
dożywocie, mocą którego — według konstytucji koronnych — upada 
część zapisu, a po jego śmierci pozostała część zapisu zostanie wypła�
cona jego spadkobiercom.
jęz. pol. 

1 Starostwo grodowe łukowskie leżało w województwie lubelskim, w ziemi łukowskiej.

428
k. 345v.–347 Janowiec, 17 grudnia
Król stwierdza, że Mikołaj Mniszech z Wielkich Kuńczyc, starosta 
łukowski, zeznał przed aktami kancelarii, iż zapisuje Janowi hra�
biemu Tęczyńskiemu, kasztelanowi wojnickiemu, podkomorzemu 
koronnemu, staroście lubelskiemu i parczowskiemu, kwotę 10 000 
złotych na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych 
i nieruchomych, pod wadium 10 000 złotych. Zapłaci ją przed są�
dem grodzkim lubelskim do 29 marca 1592 (pro die et festo Solemnia 
Paschae proxime venturo). Jeśli nie, stawi się przed sądem grodzkim 
lubelskim lub stężyckim, również podczas obrad sejmu lub sejmi�
ku. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana 
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Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego1.
jęz. łac. 

1 W regeście tego dokumentu: (Regesty Metryki, nr 136) są błędy. 

429
k. 347–348v. Janowiec, 17 grudnia
Król stwierdza, że Hiacynt Młodziejowski, podskarbi nadworny koron�
ny, starosta krzeczowski i piaseczyński, zeznał przed aktami kancelarii, 
iż zapisuje Janowi hrabiemu Tęczyńskiemu, kasztelanowi wojnickiemu, 
podkomorzemu koronnemu, staroście lubelskiemu i parczowskiemu, 
na swych dobrach dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nierucho�
mych, kwotę 10 000 złotych pod wadium 10 000 złotych. Zapłaci ją 
w ciągu dwóch tygodni po 29 marca 1592 (post festa solemnia Paschae 
proxime ventura) przed sądem grodzkim lubelskim. W przeciwnym 
razie stawi się przed sądem grodzkim lubelskim lub stężyckim, rów�
nież podczas obrad sejmu lub sejmiku. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej1.
jęz. łac. 

1 W regeście tego dokumentu (Regesty Metryki, nr 137) są błędy.

430
k. 348v.–349v. Janowiec, 17 grudnia
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda san�
domierski, starosta sanocki, sokalski, samborski, zeznał przed aktami 
kancelarii, iż zapisuje Mikołajowi Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, 
staroście łukowskiemu, swemu bratu rodzonemu, i jego spadkobier�
com, kwotę 10 000 złotych na swych dobrach dziedzicznych i zastaw�
nych, ruchomych i nieruchomych, pod wadium 10 000 złotych. Za�
płaci ją do 29 marca 1592 (pro die et festo solemnia Pasche proxime 
venturo) przed sądem grodzkim lubelskim. Jeśli nie, stawi się przed 
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sądem grodzkim lubelskim lub stężyckim. Król pozwala wpisać to ze�
znanie do akt kancelarii. Relacja jak wyżej1. 
jęz. łac. 

1 W regeście tego dokumentu (Regesty Metryki, nr 138) są błędy.

431
k. 349v.–350 Opatów, 18 grudnia
Król stwierdza, że Jan Krusiński, harcerz królewski (stipator noster), 
zeznał przed aktami kancelarii, iż zgodnie z pozwoleniem1 ceduje Je�
rzemu Mniszchowi z Wielkich Kuńczyc, wojewodzie sandomierskie�
mu, staroście sanockiemu, sokalskiemu i samborskiemu, swe prawo 
dożywotnie do wsi Berehy i wójtostwa tamże w starostwie sambor�
skim i daje mu intromisję do tych dóbr. Król poleca wpisać to zeznanie 
do akt kancelarii. Relacja jak wyżej. 
jęz. łac. 

1 Zob. dok. nr 13; pozwolenie dostał Franciszek Petroszowski.

432
k. 350–351 Opatów, 18 grudnia
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda 
sandomierski, starosta sanocki, sokalski, samborski, zeznał przed 
aktami kancelarii, iż zapisał Janowi Krusińskiemu, harcerzowi kró�
lewskiemu (stipatori nostro), kwotę 1200 złotych na swych dobrach 
dziedzicznych i zastawnych, ruchomych i nieruchomych, pod wa�
dium 1200 złotych. Zapłaci ją przed aktami kancelarii do 2 lutego 
1592 (prio die est festo Purificationis Beatae Mariae Virginis proxime 
venturo). Jeśli nie, stawi się w pierwszym terminie przed sądem za�
dwornym. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja 
jak wyżej. 
jęz. łac. 
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433
k. 351–351v. Szydłów, 20 grudnia
Król, spośród czterech mężów wybranych przez szlachtę ziemi biel�
skiej, mianuje Andrzeja Jałbrzyka Wyszyńskiego, zasłużonego dla kró�
la i Rzeczypospolitej, na urząd sędziego ziemskiego bielskiego wakują�
cy po cesji Wojciecha Wyszkowskiego. 
jęz. łac. 

434
k. 351v.–352 Wiślica, 22 grudnia
Król nadaje Wacławowi Kiełczewskiemu, dworzaninowi, który wiernie 
służył królowi Stefanowi i obecnemu królowi, starostwo wschowskie 
z jurysdykcją, wakujące po śmierci Jerzego Kretkowskiego1.
jęz. łac. 

1 Jerzy Kretkowski, starosta wschowski, zmarł po 27 V 1591 (T. Sławiński, Kretkowscy 
i ich dzieje od połowy XIV wieku, Włocławek–Warszawa 2007, s. 164).

435
k. 352–352v. Wiślica, 22 grudnia
Król mianuje Jana Ludzickiego, wiernego królowi i Rzeczypospolitej, 
na urząd wojskiego halickiego wakujący po śmierci (...)1. 
jęz. łac. 

1 Być może chodzi o Mikołaja Kuropatwę, po raz ostatni wspomnianego w 1582 r. 
(U III/1, nr 408).

436
k. 352v.–353v. Wiślica, 22 grudnia
Król stwierdza, że Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda san�
domierski, starosta sanocki, samborski, sokalski, zawarł kontrakt z Pio�
trem Słostowskim, tenutariuszem medenickim, aby korzyści i dochody 
z ekonomii samborskiej mogły być uporządkowane. Słostowski cedo�
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wał mu tenutę Medenice1. Mniszek otrzymuje ją w dzierżawę na dzie�
sięć lat. Przez cztery lata będzie wnosił z tych dóbr kwartę pojedynczą 
(simplam), a po upływie czterech lat, licząc od 1 stycznia 1592 (a festo 
Circumcisionis Domini in anno sequenti millesimo quingentesimo nona-
gesimo secundo), ma płacić 4000 złotych do skarbu nadwornego i kwar�
tę pojedynczą do skarbu w Rawie. 
jęz. łac. 

1 Tenuta Medenice leżała w województwie ruskim, ziemi przemyskiej, powiecie dro�
hobyckim.

437
k. 353v.–354 Wiślica, 28 grudnia
Król pozwala Janowi Talafusowi na cesję wsi Kumanów w powiecie 
barskim1 Marcinowi Koteckiemu, który otrzymuje dożywocie z obo�
wiązkiem płacenia kwarty. 
jęz. łac.

1 W drugiej połowie XVI w. powiat barski już nie istniał. Powinno być latyczowski. 

438
k. 354–355v. Wiślica, 28 grudnia
Król stwierdza, że przed aktami kancelarii został w imieniu Krzysztofa 
Ilmanowskiego, pisarza kancelarii królewskiej, posesora sołectwa we wsi 
Krzeczów1, przedstawiony dokument wystawiony 13 listopada (feria se-
cunda post festum Sancti Martini Pontificis) 1581 w Krakowie przez Wa�
lentego Dembińskiego, kasztelana krakowskiego, z jego podpisem, dla 
zmarłego Grzegorza Tretina Krzeczowskiego, mieszczanina i rzeźnika ka�
zimierskiego, po spaleniu dworu sołeckiego i dokumentu fundacji sołec�
twa i lokacji wsi Krzeczów. Dembiński stwierdza w nim, że — po spraw�
dzeniu przywilejów sołectwa wsi Krzeczów należącej do uposażenia 
kasztelanów krakowskich i w jego obecności — Szymon Mastella, An�
drzej Szwaltek, Stanisław Mielec, Maciej Wójt, Stanisław Zarembnik, Je�
rzy Stodniak, Wawrzyniec Janiec i Stanisław Warszołek, mężowie starzy, 
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poddani ze wsi Krzeczów, wezwani przez Grzegorza Trettina, sołtysa tej 
wsi, do poświadczenia prawdziwości, przysięgli razem z Grzegorzem 
Trettinem na krzyż, że w roku 1580, podczas nieobecności Grzegorza 
Trettina, listy i przywileje wystawione przez poprzedników–kasztelanów 
krakowskich, potwierdzone przez króla, spłonęły w pożarze. Dembiński 
nadaje Grzegorzowi Trettinowi i jego spadkobiercom to sołectwo w do�
żywotnie posiadanie, sześć łanów miary frankońskiej, osiem ogrodów, 
młyn, karczmę z ogrodem, sześć denarów z czynszów, jedną trzecią kar 
z kar zasądzonych. Król potwierdza ten dokument.
jęz. łac. 

1 Wieś leżała w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego. 

439
k. 355v.–356 Wiślica, 29 grudnia
Król, spośród czterech mężów wybranych przez szlachtę powiatu bu�
skiego, mianuje Andrzeja Podoreckiego, zasłużonego dla króla i Rze�
czypospolitej, na urząd pisarza ziemskiego buskiego. 
jęz. łac. 

440
k. 356–356v. Wiślica, 31 grudnia
Król pozwala Bartłomiejowi Krzyżanowskiemu na cesję wójtostwa 
w mieście Podgrodzie w starostwie rohatyńskim w powiecie halickim 
na rzecz Mikołaja Kowalskiego i Katarzyny, małżonków, którzy otrzy�
mują dożywocie.
jęz. łac. 

441
k. 356v.–358 Wiślica, 31 grudnia
Król stwierdza, że Katarzyna Białkówna, żona Marcina Gawrona, 
szewca i mieszkańca Tarnowa, siostra rodzona zmarłego Franciszka 
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Białka vel Białkowskiego, pisarza grodzkiego lwowskiego z Tarnowa, 
i Dorota Joanna Joldówna, córka Sebastiana Joldy, mieszczanina tar�
nowskiego, z siostry rodzonej Franciszka Białka sive Białkowskiego, 
zeznały przed aktami kancelarii, iż Krzysztof Dzierżek, chorąży troc�
ki, dworzanin i sekretarz królewski, został przez Jana Pudłowskiego, 
wojskiego sochaczewskiego, pozwany przed sąd ziemski lwowski, 
lub jakikolwiek inny, w sprawie Franciszka Białka, czyli Białkowskie�
go (Pudłowski działał jako ich pełnomocnik). Później okazało się, 
że Białek vel Białkowski został znieważony i pozbawiony życia przez 
Jana Węgra, sługę Krzysztofa Dzierżka. Ponieważ Krzysztof Dzierżek 
zadośćuczynił za głowę wspomnianego Białka, czyli Białkowskiego, 
wspomniane Katarzyna i Dorota, spadkobierczynie zmarłego Fran�
ciszka Białka, czyli Białkowskiego, czynią Krzysztofa Dzierżka wolnym 
od sprawy i postępowania o zabójstwo w sądzie ziemskim lwowskim, 
Trybunale Koronnym w Lublinie, sądem miasta Tarnów o zabójstwo 
Franciszka Białka, czyli Białkowskiego, pisarza grodzkiego lwow�
skiego, odwołują pełnomocnictwo udzielone Janowi Pudłowskiemu. 
Marcin Gawron i jego żona Katarzyna Białkówna oraz Sebastian Jolda 
i jego żona Dorota pod wadium 300 złotych zaręczają Krzysztofowi 
Dzierżkowi i jego spadkobiercom, że zarówno oni, jak i ich pełno�
mocnik Jan Pudłowski nie będą mu czynić żadnych zarzutów i prze�
szkód. Król poleca wpisać to zeznanie do akt kancelarii. Relacja Jana 
Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego i łęczyckiego, 
podkanclerzego koronnego. 
jęz. łac. 

442
k. 358–359v. Wiślica, 31 grudnia
Król stwierdza, że w imieniu bractwa piwowarów miasta królewskie�
go Poznania został wniesiony do akt kancelarii przywilej, z podpisem 
i pieczęcią króla, wystawiony w Warszawie podczas sejmu 20 grudnia 
1590, w którym król uwalnia bractwo od płacenia podatków, nadaje 
mu wolność propinacji i sprzedaży piwa1. Nikomu nie wolno wwozić 
piwa z okolic miasta, wsi i sprzedawać poza murami, wewnątrz murów 
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Poznania i tam, gdzie rozciąga się jurysdykcja miejska, z wyjątkiem 
propinacji na użytek i potrzebę prywatną. Ci, którzy nie są w bractwie, 
niech nie ośmielają się uprawiać tego rzemiosła, z wyjątkiem tych, któ�
rzy od dawna pędzą piwo i będą uprzednio przyjęci do bractwa. Jednak 
niech przy oszacowaniu warsztatu zadeklarują, ile i kto będzie warzył 
piwa ciemnego, ile i kto białego; czego będą zawsze przestrzegać, jako 
że wśród bractwa są liczni, którzy czarne piwo warzą i którzy jasne, 
ponieważ z tego powodu mógłby nastąpić ubytek piwa białego, którego 
użytek jest częstszy. Te przywileje bractwa piwowarów mają być zacho�
wane na wieczność, co podaje się do wiadomości zwłaszcza Stanisława 
hrabiego Górki, wojewody poznańskiego, starosty kolskiego; Andrzeja 
z Bnina Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty gene�
ralnego wielkopolskiego, śremskiego, leżajskiego i rogozińskiego, w ich 
nieobecności podwojewodziego i podstarościego poznańskich jako ich 
zastępców, a także burmistrza, rajców, wójta i ławników poznańskich. 
Król poleca wpisać ten przywilej do akt kancelarii. Relacja jak wyżej.
jęz. łac. 

1 Brak tego dokumentu w: Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII wieku, wyd. A. Ma�
isel, Poznań 1994. 

Na końcu księgi podpisy: 

Jan Tarnowski, podkanclerzy koronny
Jan Koszutski, eorundem actorum notarius 
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wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587
(oblaty, wzmianki)

data wystawca numer dokumentu 

1369 11 stycznia Kazimierz Wielki 213
1418 7 września Władysław Jagiełło 3
1429 28 października Władysław Jagiełło 372
1430 14 lipca Aleksandra ks. Mazowsza 170
1441 6 czerwca Władysław Warneńczyk 203
1455 28 września Władysław, ks. Mazowsza 170
1459 8 lipca Siemowit, ks. Mazowsza 170
1460 1 stycznia Siemowit, ks. Mazowsza 170
1461 18 czerwca Siemowit, ks. Mazowsza 170
1462 18 grudnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1463 27 stycznia Kazimierz Jagiellończyk 170
1466 18 kwietnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1467 27 grudnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1469 16 grudnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1470 30 grudnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1471 29 grudnia Kazimierz Jagiellończyk 170
1472 10 listopada Kazimierz Jagiellończyk 170
1503 22 grudnia Aleksander Jagiellończyk 170
1561 13 marca Zygmunt August 64
1563 2 kwietnia Zygmunt August 213
1563 6 lipca Zygmunt August 319
1564 7 lutego Zygmunt August 203
1565 5 listopada Zygmunt August 55
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206 Wykaz dokumentów sprzed 28 grudnia 1587

1566 9 lipca dekret sejmu 132
1569 27 maja dekret sejmu 151
1569 16 września Zygmunt August 55
1569 9 listopada Zygmunt August 151
1570 6 marca dekret sejmu 132

1572 25 stycznia Szymon Crumptelth i  Joachim Krzyżanowski 216
1574 22 lutego Henryk Walezy 339
1574 26 maja Henryk Walezy 151
1576 7 grudnia Stefan Batory 337
1577 11 czerwca Gotard, ks. Kurlandii 55
1577 20 sierpnia Maciej Leniek 55
1577 2 listopada burmistrz i rajcy krak. 154
1577 11 listopada Andrzej Górka 221
1581 13 listopada Walenty Dembiński 438
1582 26 maja Jerzy Radziwiłł 55
1583 20 lutego Teodor Puciata 8
1583 14 września Stefan Batory 3
1584 17 kwietnia Jerzy Radziwiłł 55
1584 21 sierpnia Jerzy Radziwiłł 55
1585 7 czerwca Anna, kr. Polski 
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indeks rzeczowy

Pominięte zostały hasła kancelaria (królewska), relacja, zapis jako bardzo 
często występujące.

administracja starostwa: 55
administracja żup: 395
administrator żup wielickich: 112
akcyza: 392
altarysta: 335
akta budowniczych: 216

grodzkie: 50, 75, 142, 164, 166, 
176, 204, 229, 240, 344, 345, 
348, 362, 387, 398, 410, 413, 
414, 426

ławnicze: 166
wójtowskie: 287
ziemskie: 50, 75, 166, 190, 229, 

287, 288, 398
apelacja: 295
aptekarz: 348
archiprezbiter: 351
asesorzy: 364

bałwan soli: 391
banicja: 365, 416
baszta: 154
beczka soli: 391
Belgowie: 357
benedyktynki: 121

bezkrólewie: 24, 303, 401
biskupstwo krakowskie: 367

kurońskie: 296
wendeńskie: 283
wileńskie: 55

bractwo: 442
browar: 131, 289
budowa zamku: 47
budowniczowie: 216
bunt: 360
burmistrz: 11, 77, 138, 153, 154, 216, 

226, 235, 268, 294, 364, 404, 408, 
424, 442

burgrabia: 23, 36, 44, 58, 138, 202, 
330, 331, 335, 339, 350, 351, 364

Bursa Ubogich: 176
bydło: 104, 203, 209, 268, 424

car perekopski: 141
cesja: 15, 20, 26, 42, 44, 45, 57, 62, 

65, 67, 68, 85, 87, 89, 92, 110, 
111, 114, 121, 129, 110, 111, 114, 
121, 129, 131, 136, 143, 168, 200, 
207, 212, 214, 224, 227, 234, 235, 
243, 247, 258, 260, 261, 262, 263, 
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Indeks rzeczowy210

270, 271, 279, 280, 285, 298, 309, 
310, 311, 312, 313, 317, 322, 326, 
332, 333, 352, 371, 372, 381, 385, 
390, 401, 418, 431, 437, 440

cesja starostwa grodowego: 86, 114, 
411, 427

cesja starostwa niegrodowego: 30, 
70, 74, 99, 134, 137, 273, 323

cesja urzędu: 58, 232, 433
chirurg: 65
chłopi: 10
chorągiew: 317
ciborium: 351
cła(cło): 45, 159, 160, 229, 248, 249, 

415
cło mostowe: 11
cło ruskie: 90
cmentarz: 17
cześnik koronny: 85
czopowe koronne: 116
czynsz: 172, 176, 193, 213, 239, 242, 

248, 289, 308, 315, 319, 335, 350, 
351, 423, 438

czynsz książęcy: 170
czynsz wykupny (na wyderkaff): 

190, 351

ćwiertne: 425 

dekret komisarski: 283, 284
komornika: 403
królewski: 295, 329, 342
namiestnika: 22, 130
sądu grodzkiego: 330
sejmowy: 132, 151
Trybunału Koronnego: 219, 330

delegat: 349
denar (y): 11, 104, 438

dług: 55, 72, 117, 124, 142, 144, 170, 
197, 198, 204, 205, 222, 331, 338, 
349, 362, 366, 375, 409, 416

doktor medycyny: 18, 109, 188, 396
obojga praw: 18, 170
teologii: 176, 351

dokument papierowy: 55, 161, 216, 
285, 409, 412

dokument pergaminowy: 151, 170, 
221, 285, 339

dominikanie: 17
dominikanki: 271
dożywocie wspólne (ius commu�

nicativum, in solidum): 4, 21, 27, 
39, 40, 44, 52, 65, 66, 67, 115, 188, 
189, 212, 242, 246, 258, 272, 281, 
290, 300, 301, 307, 311, 318, 320, 
324, 328, 353, 371, 372, 378, 388, 
389, 396, 418, 440

droga obalna: 239
publiczna: 17, 271

drogie kamienie: 370
dukaty węgierskie: 392
dworzanin: 54, 81, 92, 102, 113, 170, 

182, 196, 336, 346, 358, 375, 434, 
441, 442
komornik: 56, 71, 94, 103, 122, 152, 

177, 185, 198, 211, 316, 393
królowej: 102, 285
trukczaszy: 72, 88, 199

dwórka królowej: 391
działa: 91
dzieci naturalne: 244
dziesięcina: 321, 402
dziesięcina pszczelna: 289

ekonomia: 104, 167, 178, 182, 268, 
314, 382, 384, 424, 436
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erekcja kościoła: 321

folusz: 64, 87, 308, 309, 315
folwark(i): 8, 10, 46, 50, 104, 114, 

159, 180, 229, 230, 268, 271, 285, 
300, 318, 388, 399, 427

fundacja biskupstwa: 283
kolegium jezuitów: 46
miasta: 289

gorzałka: 87, 289
gorzelnia: 289
gotówka: 209
groble: 11
grosz(e): 55, 67, 104, 154, 170, 213, 

289, 319
litewskie: 219
praskie: 213

grunt kościelny: 193
opuszczony: 66, 325
spustoszony: 30
żupny: 67

grzywna: 63, 170, 219, 230, 268, 275, 
316, 335, 423

hak: 8, 9, 10, 22, 38, 52, 80, 189, 233, 
264, 334, 378, 405, 407

harcerz królewski: 127, 206, 208, 
227, 259, 286, 431, 432, 442

herb Jastrzębiec: 31
Jelita: 339
Junosza: 339
Nałęcz: 24 
Nowina (Złotogoleńczyk): 2
Odrowąs: 32
Poraj: 7
Rawa (Rawicz): 35, 339
Rogala: 339

Rola: 18
hetman polny koronny: 2, 320

szlachty inflanckiej: 55, 61
wielki koronny: 2, 24, 48,53, 54, 

339, 425
wielki litewski: 2, 41

hrabia: 2, 48, 132, 230, 339, 428, 429
huta szkła: 51

immunitet: 193, 374
indygeni: 400
inserowanie: 116, 141, 360
instygator: 36, 88, 133, 268, 330, 424
intercyza: 160, 175, 403
intromisja: 159, 170, 219, 229, 335, 

342, 347, 361, 431
inwentarz: 104, 188

jaja: 213
jarmark: 147, 203
jatki mięsne: 143
jurysdykcja biskupia: 46

komisarzy: 408 
kościelna: 271, 284
królewska: 138
starościńska: 78, 86, 102, 104, 114, 

114, 148, 411, 423, 427, 434
świecka: 271
władz miejskich (miejska): 3, 409, 

442
wojewodzińska: 149
ziemska: 138, 409

kaduk: 10, 12, 56, 80, 94, 103, 105, 
109, 118, 122, 127, 128, 146, 152, 
162, 171, 177, 189, 199, 206, 215, 
228, 259, 264, 266, 278, 355, 380, 
407, 422

kamienie szlachetne: 209
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kancelaria litewska: 52
kanclerz koronny (Królestwa): 2, 24, 

48, 53, 54, 170, 203, 339, 425
książęcy: 170
litewski: 2, 52, 55, 339

kanonicy: 343
kanonicy regularni: 240
kantor: 2, 240, 304
kapelan dworu książęcego: 170
kapituła gnieźnieńska: 46

krakowska: 343, 347
sandomierska: 190

kaplica: 17
karczma: 52, 64, 66, 87, 237, 248, 

308, 309, 315, 317, 438
kardynał: 22, 55, 130, 367
kasztel: 306
kaznodzieja: 18, 351
kaznodzieja malborski: 5
klasztor: 17, 193, 271
klauzula: 403, 426
klejnoty: 76, 370
klucze: 347
kmiecie: 143, 309, 320, 356, 357
kniaź: 87, 267, 315
kołacz: 315
komisarz(e): 10, 52, 55, 80, 130, 248, 

252, 283, 284, 299, 307, 317, 360, 
378, 385, 408

komisarz generalny: 10, 80, 130, 189
komisja ryska: 36
komora celna: 191, 391
komornicy: 87
konie: 11, 76, 209
koniuszy koronny: 270, 317, 337, 

338, 341, 363, 365, 366, 398, 416
kontrakt: 138, 161, 188, 420, 436
kopce graniczne: 403

Kościół katolicki: 283, 284
Kościół luterański: 284
Kościół parafialny: 193, 230, 284, 

321, 351, 402
Kozacy: 174, 306
kramy: 237
krogulec: 379
krzyże drewniane: 403
księgi grodzkie: 50, 75, 144, 160, 

181, 236
kupieckie: 144
ziemskie: 181, 188

kuchmistrz koronny: 413
książęcy: 170

kury: 213
kustodia łęczycka: 46
kuźnica(e): 99, 106, 159, 225, 226, 

256, 404, 423
kuźnik: 423
kwarta: 26, 39, 70, 73, 81, 86, 88, 99, 

102, 104, 111, 114, 136, 137, 151, 
165, 167,168, 194, 218, 322, 337, 
389, 394, 395, 436, 437

kwartniki: 213
kwit skarbowy: 358
kwity: 191

leśne: 308
leśnictwo tykocińskie: 285
leśnik: 55
lokacja (założenie) wsi: 248, 315, 319
lustracja: 73, 194
luteranie: 321

łan (y): 5, 84, 87, 105, 111, 213, 248, 
262, 263, 267, 309, 315, 321, 335, 
352, 408, 438

łaszt: 425
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ławnicy(k): 235, 244, 343, 365, 366, 
408, 442

łaźnia: 244
łąka(i): 55, 70, 193, 239, 244, 334, 386
łoje: 112
łokieć: 17, 154
łowy: 239
łożniczy: 123, 138, 144, 163, 169, 

143, 170, 330, 373, 387, 414, 426

magistrat zob. urząd
małdrat: 289
mandatariusz: 362
marszałek nadworny litewski: 339

wielki koronny (królewski): 2, 41, 
48, 203, 268, 339, 424, 442, 

wielki litewski: 2, 276, 339
mąka: 306
medyk królewski: 197, 420
metropolita: 154
miara frankońska: 438 
miecznik koronny: 119
mieszczanie: 31, 125, 193, 194, 237, 

245, 259, 289, 294, 335, 404, 408
minister Kościoła luterańskiego: 284
mistrz (zakonu krzyżackiego 

w Inflantach): 27, 52, 55, 233
młyn (młyny): 39, 43, 45, 50, 64, 66, 

70, 87, 115, 143, 159, 180, 193, 
194, 195, 221, 224, 239, 247, 248, 
302, 307, 308, 309, 310, 315, 317, 
324, 325, 328, 354, 386, 396, 405, 
407, 427, 438

mojza: 8, 10, 82, 208, 272, 282, 283
msze: 176
murarz: 154
myśliwiec: 379
myta: 249

namiestnik Inflant: 22, 55, 130
nadanie urzędu

burgrabiego zamku 
krakowskiego: 202
kasztelana inowłodzkiego: 83
kasztelana rawskiego: 95
kasztelana poznańskiego: 120
kasztelana warszawskiego: 101
kasztelana zakroczymskiego: 98
łowczego podlaskiego: 33
pisarza praw publicznych: 36
pisarza ziemskiego łomżyńskiego: 

269
pisarza ziemskiego łukowskiego: 

133
pisarza ziemskiego zambrowskiego: 

187
podczaszego płockiego: 201
podkomorzego 

sandomierskiego: 220
sędziego ziemskiego bielskiego: 

433
sędziego ziemskiego ciechanow� 

skiego: 169
starosty grodowego liwskiego: 148
starosty grodowego nurskiego: 102
starosty grodowego sandomier� 

skiego: 104
starosty grodowego 

wschowskiego: 434
wojewody brzeskiego: 93
wojewody podlaskiego: 149
wojewody lubelskiego: 435
wojskiego łomżyńskiego: 186
wojskiego wyszogrodzkiego: 158

niemiecki język: 55
Niżowcy: 54
nobilitacja: 2, 18, 24, 31, 32, 157, 330
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Indeks rzeczowy214

obalna droga zob. droga obalna
oboźny koronny: 241, 418
obrazy: 374 
ochmistrz dworu królowej: 50, 180
odlewnicy: 216
ojczym: 170
okolice (tractus): 14, 26, 189, 265, 280, 

303, 407
opaci (opat): 46, 240, 316, 408
opiekun(owie): 251, 304, 336, 416
oprawa: 148, 377
ordynacja: 306
ordynacja dóbr inflanckich: 208
osadnicy: 319
oskarżenia: 211, 327, 424, 425
owies: 213, 425
owiesne: 335

papier: 161
pasieka: 34, 289
pastwiska: 357, 386
patronat: 97, 159, 230
pensja: 90, 104, 155, 238, 416
pieczęć (cie): 41, 55, 75, 116, 145, 

154, 160, 161, 170, 221, 223, 268, 
276, 285, 316, 319, 360, 367, 409, 
411, 412, 420, 424, 425, 442 

pisarz celny: 191
dekretowy: 106, 225, 235, 294
dworu książęcego: 170
kancelarii królewskiej: 278, 361, 

362, 438
kancelarii mniejszej: 228
litewski: 55, 183
miejski: 301
polny koronny: 49
skarbu koronnego: 171
spraw publicznych: 436

pisarze żupni: 391
piwnica: 216
piwo: 66, 87, 131, 289, 442
piwowarzy: 442
plac miejski: 154, 289, 343
plac św. Floriana: 276
pleban: 5, 329, 408
poborcy: 61
poczta: 309
podczaszy litewski: 374
podkanclerzy koronny: 2, 24, 28, 

159, 160, 161, 170, 203, 213, 339
podkanclerzy litewski: 339
podkomorzy koronny: 2, 428, 429
podskarbi koronny: 33, 55, 90, 121, 

141, 167, 197, 249, 268, 339, 349, 
357, 358, 387, 394, 395, 413, 414, 
415, 419, 424, 425, 426
książęcy: 170
litewski: 339
nadworny: 238, 394, 395, 429
pruski: 339

podrzęczy: 175, 176
podstarości: 50, 136, 157, 211, 240, 

324, 367, 410, 442
podstoli koronny: 185, 279, 298, 

333
podwojewodzi: 442
podżupek: 155
polowanie: 262
polski język: 49, 53, 55, 87, 116, 140, 

141, 188, 239, 268, 304, 306, 308, 
315, 319, 324, 342, 358, 374, 379, 
391, 409, 415

pop: 81, 84
popostwo: 84, 217, 297, 315, 320
portowe: 383, 384, 392
porucznik: 306
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Indeks rzeczowy 215

posag: 170, 183, 250, 257, 297, 320, 
344, 369, 399

powódź: 87
pozew: 211, 268, 424, 425
pożyczka 500 000 zł: 16, 117, 346
półgroszki: 170, 183
półłanki: 319, 335
prałaci: 343
prawo kolatorskie (patronatu): 97, 

159, 229, 230, 284
lenne: 38, 94, 126, 135, 233
magdeburskie: 203, 289
miejskie 245
niemieckie: 319
ziemskie: 138, 245

prebendariusz: 402
prepozyt: 2, 5, 106, 159, 204, 213, 

225, 268, 316, 339, 350, 413, 
420

prerogatywy: 149, 330, 400
propinacja: 442
protest: 48, 49, 191, 295, 327, 329, 

342, 364, 374, 379, 408
prowizor: 176, 350, 408
prymas: 2, 46, 339
przedmieście: 5, 45, 67, 195, 247
przejęcie: 16, 51, 69, 71, 119, 156, 

157, 184, 185, 192, 241, 265, 
278, 296, 301, 302, 356, 376, 
393, 395, 417

przeor: 240
przeprawa: 17, 67
przymiarki: 193
przysięga: 1, 36, 140, 305, 306, 330, 

438
przytułek: 195
przywrócenie szlachectwa: 7, 35
psałterzyści: 351 

rajca (y): 11, 106, 138, 144, 153, 154, 
216, 226, 233, 244, 294, 327, 364, 
408, 442

rata: 62, 104, 141, 350, 387, 413
referendarz koronny: 2, 49, 55, 301, 

339
rejestr kozacki: 306
rewizja: 73, 104
rewizja dróg publicznych: 11
rewizor(rzy): 37, 47, 104, 194, 424
rękojmia: 63
rodowód: 339
rota: 330
rotmistrz: 8, 113, 172, 264
rotmistrz piechoty szkockiej: 79
ruski język: 55
rusznica(e): 91, 379
ryby: 324
rzeźnik: 438

sadzawka: 43, 45, 256, 354
sąd gajony: 343

generalny: 55
grodzki: 59, 60, 74, 97, 106, 117, 

142, 163, 190, 197, 198, 205, 
210, 211, 221, 232, 236, 266, 
330, 331, 335, 338, 341, 344, 
362, 365, 366, 367, 398, 409, 
410, 414, 416, 419, 420, 428, 
429, 430 

królewski: 316, 327, 364, 397, 
404, 408

miejski: 442
relacyjny; 150
zadworny: 191, 197, 198, 402, 

410, 413, 425, 432
ziemski: 72, 106, 159, 197, 225, 

335, 365, 402, 442
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Indeks rzeczowy216

sejm: 37, 47, 53, 55, 61, 68, 104, 132, 
151, 167, 174, 203, 238, 283, 284, 
306, 319, 360, 377, 428, 429, 442

sejm koronacyjny: 88, 296, 323, 339 
sejmik (i): 48, 54, 55, 392, 429
seminarium duchowne: 46
senat Elbląga: 383
senior bursy: 176
sep: 425
siano: 289
sieci: 239
skarb królewski: 16, 55, 70, 104, 141, 

153, 171, 237, 268, 275, 309, 314, 
389, 408
litewski: 55
nadworny: 174, 384, 392
w Rawie: 39, 55, 104, 167, 394

skarga: 47, 329
skarpa: 17
sklepikarze: 237
Sobór Trydencki: 46
sól bocheńska, wielicka: 391
sołectwo: 15, 64, 142, 172, 173, 224, 

248, 252, 253, 254, 262, 263, 298, 
299, 309, 385, 427, 438

sołtys: 15, 262, 267, 313, 381, 385, 438
spadek: 336
sprzęty domowe: 76
srebro: 76, 209, 216, 370, 386
stacje: 309
staja: 239
starostwo: 8, 9, 13, 19, 25, 37, 39, 

51, 55, 62, 64, 65, 73, 74, 78, 86, 
89, 92, 96, 99, 102, 104, 114, 121, 
136, 148, 151, 184, 199, 207, 212, 
214, 221, 227, 234, 248, 252, 253, 
254, 255, 256, 260, 262, 263, 267, 
268, 270, 273, 277, 279, 281, 286, 

289, 293, 297, 299, 300, 302, 307, 
308, 309, 311, 312, 313, 317, 318, 
319, 320, 324, 326, 328, 337, 342, 
346, 352, 359, 371, 386, 389, 393, 
396, 411, 412, 423, 424, 427, 431, 
434, 440

starszy nad Kozakami: 306
staw(y): 50, 52, 180, 239
stodoła: 209
Stolica Apostolska: 46 
stolnik królowej: 231
stolnik litewski: 100
stragan (iarz): 237
strażnik zamku: 268
stryj: 34, 327
studenci: 176
sukno wołoskie: 374
sułtan turecki: 90
syndyk: 327
szarwark: 289
szaty: 76, 209
szewc: 441
szpalera: 374
szpital: 294, 350
sztygar: 275

taksa komisarska: 242, 252, 256
taksa lustratorska: 73, 114
talary: 55, 296
targ: 237, 289
Tatarzy: 6, 7, 53, 54, 69, 132, 149, 

290, 303
tenuta: 23, 62, 70, 119, 125, 246, 285, 

300, 357, 423, 436
testament: 295
tracz: 248, 262
tractus zob. okolice
trukczaszy królowej: 285
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Indeks rzeczowy 217

Trybunał Koronny (Lubelski lub 
Piotrkowski): 50, 197, 211, 
219, 316, 330, 335, 365, 402, 
416

trzecienniki: 289
trzoda: 203, 209, 268, 424
trzy części dochodów: 39
Turcy: 6, 53, 54, 359

umowa: 41, 50, 63, 75, 170, 415
uniwersał do starostów i dzierżawców: 

306
uniwersał poborowy: 61
upadek ¼ sumy: 19, 20, 23, 44, 57, 

62, 78, 119, 129, 132, 134, 156, 
157, 192, 194, 207, 224, 243, 244, 
258, 273, 279, 280, 310, 372, 388, 
401, 411, 417

upoważnienie: 176, 336
uroczysko: 306, 390
urząd miejski (magistrat): 118, 222, 

226, 237, 266, 294, 295, 327, 
392, 400
podkanclerski: 31
podskarbiego nadwornego: 382
starościński: 211

wadium: 41, 63, 75, 97, 117, 142, 
161, 175, 176, 188, 197, 198, 205, 
210, 316, 331, 335, 349, 362, 366, 
367, 369, 370, 410, 413, 419, 420, 
421, 428, 429, 430, 432, 441

wasale: 293
wiano: 170, 250, 257, 297, 320, 369, 399
wino: 289
wielkorządca: 213
władyka: 217
władyctwo: 67, 139, 140
włączenie do starostwa: 73

włóka(i): 5, 65, 126, 170, 200, 221, 
252, 301, 412

wniesienie dokumentu: 76, 145, 151, 
188, 261, 339, 409, 411, 412, 442

wojny moskiewskie Stefana 
Batorego: 9, 32, 40, 55, 78, 93, 
120, 172, 189, 218, 282, 317, 334, 
359, 405

wolnizna: 39, 66, 248, 267, 315, 319
woły (wół): 11, 289
wosk czerwony: 223
woźnica: 11
woźny (dworu, generalny, ziemski): 

50, 159, 211, 268, 276, 295, 305, 
342, 347, 408, 424, 425, 

wójtostwo: 13, 23, 42, 45, 71, 89, 92, 
96, 110, 114, 129, 134, 184, 185, 
200, 212, 219, 231, 235, 241, 
242, 246, 255, 257, 260, 261, 
274, 277, 281, 285, 292, 297, 
300, 307, 315, 317, 320, 323, 
326, 333, 342, 371, 372

wójtostwo, czyli sołectwo: 214, 
227, 262, 265, 298, 311, 313, 
381, 393, 431, 440

wójtostwo, czyli kniaźstwo: 312
wykarczowanie: 267
wykup: 34, 43, 51, 55, 59, 78, 88, 132, 

170, 172, 180, 194, 195, 214, 226, 
231, 242, 253, 254, 255, 256, 280, 
299, 301, 307, 346, 356, 376, 377

wylew: 17, 356
wypas: 262
wyprawa wojenna: 262, 289

zagrodnicy: 66, 308, 315
zamek: 5, 9, 14, 47, 50, 55, 67, 104, 

109, 116, 126, 159, 180, 189, 196, 
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Indeks rzeczowy218

202, 229, 230, 239, 244, 262, 268, 
273, 291, 301, 308, 319, 320, 337, 
350, 351

zamiana: 37, 38, 73, 114, 335 
zaraza: 104
zarządca portowego: 384
zarządca szpitala: 294
zasadźcy: 248
zboże: 209, 289
zjazd w Kole: 49
zjazd generalny: 170
złoto: 209, 370
zranienie: 219

żołd: 54
żołnierze: 314
żupa(y) bocheńska: 155, 394, 395

krakowska: 112, 174
ruska: 314
solska: 87
wielicka: 112

żupnik krakowski zob. Kraków — 
żupnik

żupnik ruski: 87
Żyd(dzi): 34, 116, 141, 415
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Agryppa Wacław, kasztelan 
smoleński: 55

Alamani Dominik, sz.: 44
Alamani Elżbieta, żona Dominika: 44
Albrecht Fryderyk, książę Prus: 296 
Aleksandra, księżna mazowiecka: 170
Aleksander, król Polski: 170
Aleksandrinus Szymon, burmistrz 

Lwowa, m.: 294
Aleksy, strażnik zamku w Janowcu, 

sz.: 268
Alen ab, Wolmir, sz.: 405
Anna (Jagiellonka), królowa Polski: 

18, 65, 96, 102, 148, 231, 258, 
285, 300, 377, 391

Ars Arnold, m.: 233
Augustyn, m.: 154

Baczyński Piotr, sz.: 34
Baduszkiewicz Łukasz, woźny 

ziemski, p. (honestus): 424, 425
Baranowski Wojciech, biskup 

przemyski, podkanclerzy: 2, 24, 
31, 41, 321

Barbara, żona Wincentego z Muchnic: 
170

Barski Maciej, surogator poznański: 
116

Barski zob. Kokler
Barycz Henryk: 183, 363

indeks osób

W indeksie, ze względu na częstotliwość występowania, nie zostali uwzględnieni; 
Zygmunt III oraz Jan Tarnowski, podkanclerzy (gdy występuje w formule relacyj�
nej). W przypadku godności zarezerwowanych dla stanu szlacheckiego podana jest 
tylko nazwa urzędu pełnionego przez daną osobę. W przypadkach wątpliwych po�
dano w nawiasie określenie przynależności stanowej użyte w źródle. Autorzy i wy�
dawcy zostali wyróżnieni kursywą. Indeks nie obejmuje wstępu i wykazu skrótów.
c. — córka
ch. — chłop
m. — mieszczanin, mieszczanka
p. — plebej
s. — siostra, syn
sz. — szlachcic, szlachcianka
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Indeks osób220

Bassolino Jan, sz.: 301
Batory Baltazar de Somlyo, sz.: 296
Baziecki Zygmunt: 206
Bazyli, s. Hryczki, p.: (honestus): 84
Bazylik Cyprian, sz.: 110
Bech Maciej, m.: 424
Bedlsko z (de Bendzko), Jan, 

kuchmistrz książęcy: 170
Bedlsko z (de Bendzko), Paweł, 

pisarz dworu książęcego: 170
Begler Bartłomiej, sz.: 91
Belken Eryk, sz.: 394
Bełza Erazm, sz. (nobilitowany): 31
Bendzko zob. Bedlsko
Berdowski Bartłomiej, sz.: 259
Berg Eberhard, sz.: 94
Berzewiczy Marcin, starosta 

starogardski, osiecki: 47
Białek (Białkowski) Franciszek, 

pisarz grodzki lwowski, m.: 441 
Białek Katarzyna zob. Gawron
Białkowski (Białek) Maciej, sz.: 126
Białyński Maciej, sz.: 181, 236
Bieganowski Mikołaj, sz.: 177
Bielczyk Marcin, m.: 248
Bielczyk Stefan, m.: 248
Bielecka Zofia zob. Sokołowska
Bielski Joachim, sz.: 49
Blumberg (Blomberg) Fromhold, 

sz.: 334
Blumberg (Blomberg) Jerzy, sz.: 334
Błoński J., sz.: 321
Bodzenta, wielkorządca krakowski: 

213
Boemiga Krzysztof, sz.: 168
Boglewski Jan, sz.: 59, 60
Boguchna, sz.: 170
Bogusz Anna zob. Ramułt

Bogusz Bernard, s. Jana, sz.: 99, 423
Bogusz Elżbieta zob. Myszkowska
Bogusz Jan, kasztelan zawichojski: 

99, 399
Boguszewski Mikołaj, m.: 103
Bojanowski Jan, łożniczy, sz.: 138, 144
Bolek Andrzej, sz.: 118
Boner Seweryn, kasztelan 

krakowski: 2, 55, 183, 209, 210
Boner Regina, żona Seweryna: 183, 

209
Borowice z, Andrzej, przeor 

witowski: 240 
Borowski N., p.: 379
Borukowski Jan, prepozyt łęczycki: 

339
Borzęcki Marcin, sz.: 342
Brahe (Brac) Gustaw, sz.: 395
Brachowska Anna, sz.: 342
Braciejowska Katarzyna zob. 

Skarbek
Bragulina Anna: 56
Branicka zob. Lubomirska
Branicki Jerzy: 166
Branicki Wawrzyniec, sz.: 127, 166
Brański Jan, sz.: 339
Brink Jan, m.: 400
Brink Małgorzata, żona Jana: 400
Brodowski Marcin, sz.: 59, 60
Broniewski Marcin, sz.: 107
Broniewski Stanisław, sz.: 321
Bronikowska Zofia, żona Macieja: 272
Bronikowski Maciej, sz.: 272
Bronisz Krzysztof, sz.: 43
Bruggenei Herman, von, 

mistrz zakonu krzyżackiego 
w Inflantach: 27 

Brunswik Szymon, m.: 276
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Indeks osób 221

Bryleński Steczko, władyka 
przemyski: 139

Brylińska Zofia, żona Jana: 297, 320 
Bryliński Fiedko, s. Jana: 277
Bryliński Jan: 277, 297, 320
Brzezie z, zob. Jan Lutkowic
Buchnowski Andrzej, s. Fedora, sz.: 

207
Fedor, sz.: 207
Iwan, s. Steczki, sz.: 207
Iwan, s. Lukiana, sz.: 207
Jeremi, s. Lukiana, sz.: 207
Lukian, sz.: 207
Ławryn, s. Fedora, sz.: 207
Michał, s. Steczki, sz.: 207
Paweł, s. Steczki, sz.: 207
Steczko, sz.: 207

Buszkowski Adam, sz.: 116
Bużeński Hieronim, podskarbi 

koronny: 379
Bużeński Hieronim, kasztelan 

sieradzki: 37, 167
Bużeński (Bużyński) Jan, kasztelan 

sieradzki: 2
Bzowska Magdalena, żona 

Stanisława: 287, 288
Bzowski Stanisław, sz.: 287, 288 
Byliński Janusz: 390

Cesel Anna, żona Bartłomieja, ch. 
(honesta): 5

Cesel Bartłomiej, ch. (honestus): 5
Chabowski Hieronim, sz.: 76
Charbicki Piotr, sz.: 105
Charlęski Szymon, sz: 303
Chaszczewski Hawryło, sz.: 312

Hieronim, sz.: 312
Hrycz, sz.: 312

Jan, s. Hawryły, sz.: 312
Małgorzata, żona Hrycza: 312
Onufry, s. Hrycza, sz.: 312
Piotr, s. Hieronima, sz.: 312
Teodor, s. Hawryły, sz.: 312

Chądzyński Andrzej, sz.: 102
Chełmski Stanisław, sz.: 166
Chlewiński Gabriel, sz.: 335
Chłapowski Krzysztof: 16, 23, 44, 62, 

119, 157, 208, 234, 318, 319, 339, 
346, 376

Chmielowski Bernard, sz.: 162
Chmielowski Maciej, sz.: 162
Chocimierski Wojciech, sz.: 49
Chodkiewicz Jan, marszałek wielki 

litewski: 339
Chojecki Wojciech, zw. Pieczarka, 

sz.: 50
Chojeński Piotr, sz.: 37
Chomentowski Aleksander, sz.: 206
Chomętowska Anna, żona 

Wojciecha: 326
Chomętowski Wojciech, sz.: 326
Chorostowski Józef, sz.: 293

Łukasz, sz.: 293
Prokop, sz.: 293
Protazy, sz.: 293
Szymon, sz.: 293
Teodor, sz.: 293

Chroślińska Anna zob. Juchnowska
Chrystoporski zob. Krzysztoporski
Chudzicka Anna, m.: 295
Chyliński Wojciech, sz.: 170
Cianowska Anna, żona Stanisława, 

m.: 266
Cianowska Zofia, c. Stanisława: 266
Cianowski Jan, s. Stanisława, m.: 266

Stanisław, m.: 266
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Stanisław, s. Stanisława, m.: 266
Wojciech, s. Stanisława, m.: 266

Ciechomice z, Andrzej, zw. 
Cześnikowicz: 170

Ciechomice z, Andrzej, zw. 
Szczubiał: 170

Ciechomski Paweł, podstoli 
gostyniński: 197

Cieciszowska Anna, żona Pawła: 97
Cieciszowski Adrian, s. Jakuba, sz.: 

97
Andrzej, sz.: 97
Jakub, s. Andrzeja, sz.: 97
Paweł, s. Jakuba, sz.: 97

Ciekliński Andrzej, kanonik 
krakowski: 192

Ciekliński Mikołaj, burgrabia 
krakowski: 202

Ciekliński Piotr, sekretarz 
królewski: 192

Cieski Jan, sz.: 170
Cieszkowska Zofia zob. Brylińska
Cieszkowski Tomasz, sz.: 320
Cieśla Maciej, m.: 171
Cikowski Stanisław, podkomorzy 

krakowski: 63
Ciołek Barbara, żona Stanisława 

z Żelechowa: 416
Ciołek Stanisław z Gutowa, sz.: 419
Ciołek Stanisław z Żelechowa, sz.: 

416, 417
Ciołek Sebastian, sz.: 416 
Concor Andrzej, rotmistrz piechoty 

szkockiej, sz.: 79
Crumptelth Szymon, m.: 216
Cybulski Jan, wojski wyszogrodzki: 

158
Czajka Andrzej: 386

Czapeki de Saan Jan, sz.: 203
Czapski Andrzej, sz.: 104
Czarnkowski Andrzej, kasztelan 

kamieński: 234
Jan, s. Piotra: 234
Jan, s. Wojciecha: 234
Piotr, kasztelan poznański: 119, 

120, 203, 234, 339
Piotr, starosta kcyński: 234
Piotr, podkomorzy poznański: 

234
Stanisław, s. Wojciecha: 234
Stanisław, referendarz koronny: 

339
Wojciech, kasztelan rogoziński: 

234
Czarnota zob. Rohaczewski
Czeczotka Felicja, żona Stanisława: 

365, 366
Czeczotka Stanisław, m.: 365, 366
Czema Achacy, wojewoda 

pomorski: 273, 339
Achacy: 273
Fabian, wojewoda malborski: 151, 

339
Zofia, wojewodzina pomorska: 

273
Czermińska Dorota, żona Andrzeja: 

258
Czermińska Zofia, c. Andrzeja: 258 
Czermiński Andrzej, sz.: 258
Czermiński Jan, wojski kamieniecki: 

310
Czubińska Małgorzata zob. Zaliwska
Czyżowska Anna, żona Krzysztofa: 

243
Czyżowski Hieronim, brat Zygmunta: 

156
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Krzysztof, kasztelan bełski: 243
Mikołaj, brat Zygmunta: 156
Mikołaj, chorąży chełmski: 49
Stanisław, brat Zygmunta: 156

Czyżowski Zaklika Zygmunt, 
kasztelan bełski: 156 

Daniłowicz (Mikołaj ?), sz.: 49
Dano Krzysztof, sz.: 407
Dawidowski N., sz.: 286
Dąbski Andrzej, sz.: 244
Dąbski Stanisław, sz.: 28, 29, 229, 

230, 250, 251
Dembińska Barbara, żona Andrzeja 

Samuela: 376
Dembińska Maryna, żona Kaspra: 63
Dembiński Andrzej Samuel, sz.: 376
Dembiński Erazm, dziekan 

krakowski: 339
Kasper, podkomorzy mielnicki: 

63
Walenty, kanclerz koronny: 339, 

438
Wojciech, starosta orleński: 55

Dębno z, Jakub, kanclerz Królestwa: 
170

Długołęcka Agnieszka, żona Jana: 
257

Długołęcki Jan, sz.: 257
Dmuchowski Krzysztof, sz.: 373
Dobiesław, wojewoda krakowski: 

213
Dobrocieski Mikołaj, kaznodzieja: 

351
Dobrodgierski Krzysztof, sz.: 408
Dobroszewski (Dobrzyszewski) 

Lisik Marcin, burgrabia 
krakowski: 23, 350, 351

Domański Stanisław: 342
Dorota, żona Augustyna, m.: 154
Drabik Szymon: 66
Drohojowski Jan Tomasz, 

referendarz koronny: 2, 49
Drzemlik Jan, sz.: 198
Drzewicki Adam, sz.: 16
Drzewicki Zygmunt, sz.: 16
Dubnicki Michał, sz.: 219
Dulska Anna zob. Kiszka

Barbara, c. Jana: 425
Elżbieta zob. Konopacka
Katarzyna zob. Działyńska
Zofia, c. Jana: 425

Dulski Jan, podskarbi koronny, 
kasztelan chełmiński: 33, 55, 
121, 268, 339, 357, 389, 424, 425

Dum Małgorzata zob. Brink
Dumin Wojciech, sz.: 393
Dunkan Baltazar: 79
Dunkan Daniel: 79
Dworzaczek Włodzimierz: 48, 159, 

319, 339, 369
Dybaś Bogusław: 296
Działyńska Katarzyna, żona 

Mikołaja: 425
Zofia, żona Łukasza: 85
Zofia zob. Garnysz

Działyński Andrzej, sz.: 170
Łukasz, cześnik koronny: 85
Mikołaj, wojewoda chełmiński: 

2, 425
Dzierżek Krzysztof, chorąży trocki, 

sekretarz królewski: 81, 441
Dzikowski Szymon, sz.: 122

Eck Mikołaj, burmistrz Rygi, m.: 77, 
145
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Embden ab, Tomasz, prezydent 
piltyński, starosta ryski: 55

Falk Daniel, m.: 150
Farensbach Jerzy, prezydent 

wendeński, hetman szlachty 
inflanckiej: 2, 55, 61

Farnieński Feliks, sz.: 43
Fastnacht Adam: 243
Felkierzamb (Felkierzom) Jan, sz.: 

340
Ficcius Mikołaj, m.: 364
Fiołek Maciej, m.: 162
Firlei Kilian: 79
Firlej Katarzyna, żona Mikołaja: 373
Firlej Jan, wojewoda krakowski: 339

Jan, podskarbi koronny: 90, 141, 
167, 349, 358, 387, 394, 395, 
413, 414, 415, 419, 426

Mikołaj, wojewoda lubelski: 373
Mikołaj, wojewoda krakowski: 2, 

12, 48, 55, 251, 276
Flige N.: 405
Folusz Błażej, ch.: 386
Fonder Floth Piotr, m.: 138
Fontana Baptysta, rajca krakowski, 

m.: 144
Fostser Kilian: 79
Friedberg Marian: 3
Friesen Zibert, sz.: 126
Frisner N., doktor medycyny: 109
Fryderyk III, król Danii: 296
Furstemberg Wilhelm, von, 

mistrz zakonu krzyżackiego 
w Inflantach: 52 

Gabriel, ch.: 386
Galeriata Bernard, sz.: 144

Gałczyński Jan, kantor gnieźnieński: 
2

Garnysz Zofia, żona Stanisława: 74, 
75

Garnysz Stanisław, podstoli 
krakowski: 74, 75

Gaudynek Stefan, ch.: 386
Gawęda Maciej, m.: 280
Gawron Katarzyna, żona Marcina: 441
Gawron Marcin, szewc, m.: 441
Gedes Piotr: 79
Gembałka Stanisław, m.: 275
Gembicki Wawrzyniec, sekretarz 

królewski: 55
Gierloch Walenty, m.: 166
Gierycz ab Horne Henryk, m.: 259
Gieysztorowa Irena: 76, 78
Glińska Barbara zob. 

Krzysztoporska
Gładysz Sebastian, sz.: 225
Głębocki Marcin, sz.: 146
Głowiński Stanisław, kasztelan 

rypiński: 426 
Gniewek Stanisław, podstarości: 67
Gniewosz Hieronim, sz.: 190

Paweł, sz.: 190
Stanisław, sz.: 190 

Gnoiński Krzysztof, sz.: 401
Gnojeńska Katarzyna, sz.: 319
Gojska Anna, żona Stanisława: 189 
Gojski Stanisław, sz.: 189, 372
Golecki Mikołaj, sz.: 335
Golski Stanisław, starosta barski: 25, 

289, 291
Gołaszewski Stanisław, m.: 335
Gołuchowski Andrzej, podkomorzy 

sandomierski: 220
Jan, sz.: 88
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Piotr, sekretarz królewski: 422
Gomoliński Stanisław, biskup 

kamieniecki: 2
Gorajski Adam, sz.: 49
Gostomski Anzelm, wojewoda 

rawski: 143, 339
Hieronim, kasztelan nakielski: 

16, 48, 117, 123, 124, 137
Jan, kasztelan rawski: 95
Jan, s. Hieronima: 16, 137
Stanisław, wojewoda rawski: 2, 

136, 143, 417, 423
Goślicki Wawrzyniec, biskup 

chełmski: 2, 41
Gotard (Kettler), książę Kurlandii, 

Livonii, Semigalii: 55
Góra Jan, syndyk krakowski, m.: 327
Górecki Roch, sz.: 57
Górka Andrzej, kasztelan 

międzyrzecki: 221, 339
Górka Stanisław, wojewoda 

poznański: 2, 230, 324, 343, 442
Górski Adam, sz.: 55

Jakub, sz.: 375
Jan, sz.: 276

Górski Zbigniew: 115
Grabia Mikołaj, sz.: 49
Grabowski Jan, sz.: 347

Mikołaj, sz.: 208
Mikołaj, sz.: 344, 345

Grajewski Stanisław, sz.: 96
Grodzicki Jakub, wojski łomżyński: 

186
Groll Grabowy Oswald, sz.: 360
Gromacki Maciej, sz.: 150
Groth Bartłomiej, chorąży drohicki 

i mielnicki: 28, 29
Groth Anna, żona Bartłomieja: 28, 29

Grotowska Dorota zob. Rokszycka
Grubicz Agnieszka, żona 

Benedykta: 127 
Grubicz Benedykt, zw. Cieloch, m.: 

127
Grudzieńska Jadwiga, żona Stefana: 

323
Grudzieński Stefan, kasztelan 

nakielski: 323
Grudzieński Zygmunt, s. Stefana: 323
Grywałdzki Kasper, ch.: 299
Grzybowski Stanisław, sz.: 259
Grzymisław Stanisław, sz.: 280
Guldon Zenon: 11
Gulski Jan, sz.: 69
Gutkowski Jan, sz.: 339
Gutkowski Michał, sz.: 339
Gwiazdka Piotr, m. (honestus): 278

Haenik Stanisław, sz.: 304
Haenik Zuzanna, żona Stanisława: 304
Haratym Andrzej: 75, 100, 339
Hasko, ch.: 64
Hedeswelt Gerard, m. (honestus): 276
Hedeswelt Joachim, m. (honestus): 276
Heidenstein Reinhold, sekretarz 

królewski: 356, 357
Henryk (Walezy), król Polski: 151, 238
Herburt Jan, kasztelan sanocki: 67

Jan Szczęsny: 49
Katarzyna zob. Maciejowska
Mikołaj, wojewoda ruski: 2
Regina zob. Żółkiewska
Stanisław, kasztelan lwowski: 339
Zofia zob. Kostka

Hieronim, chirurg: 65
Hlebowicz Jan, wojewoda trocki: 100

Jan, stolnik litewski: 100
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Katarzyna, żona Jana: 100
Mikołaj: 100

Holtschau Bertram: 145
Holzschuber (Holszur) Bartłomiej, 

sz.: 55
Honczon Jan: 79
Horsten Katarzyna zob. Midtendorf
Hoszowski Stanisław: 5, 47, 273
Hryczko, ch.: 84
Humiecki Wojciech, łowczy 

podolski: 49

Ilmanowski Krzysztof, pisarz 
kancelarii królewskiej: 438

Irzykowicz Elżbieta zob. Prowanna 
Iwan, sz.: 14
Iwan, ch.: 64
Iwan, pop, p. (honestus): 84
Iwan, pop, ch.: 217
Iwan, m. (providus): 315
Iwanowski Jan, sz.: 276
Iwaszko, sz.: 14
Izabela, królowa Węgier: 391
Izydorczyk Anna: 339, 376

Jacek, sz.: 14
Jakacki Piotr, pisarz ziemski 

łomżyński: 269
Jan, s. Stanisława, ch.: 260
Jan Lutkowic z Brzezia, biskup 

włocławski, podkanclerzy: 170
Janiec Wawrzyniec, ch.: 438
Januszowski Jakub, m.: 106
Januszowski Jan: 1
Jasiński Krzysztof, burgrabia 

krakowski: 202
Jasiński Tomasz: 203
Jaskólecki Kasper, sz.: 355

Jasnowski Jan: 55
Jaślikowski Wojciech, pisarz skarbu 

koronnego: 171
Jazłowiecki Jerzy, wojewoda ruski: 

132, 339
Jazłowiecki Mikołaj, starosta 

śniatyński: 215, 306
Jerzy Fryderyk, margrabia 

brandenburski: 296
Jerzykowicz Przecław, sz.: 198
Jezierski Szymon, sz.: 412
Jezierski Wojciech, sz.: 2
Jolda Dorota Joanna, żona 

Sebastiana: 441
Jolda Sebastian, m.: 441
Jordan Spytek, stolnik krakowski: 172
Jordan Stanisław: 51
Juchnowska Anna, żona Macieja: 2
Juchnowski Łukasz, sz. 

(nobilitowany): 2
Juchnowski Maciej, p.: 2
Juth Jan, sz.: 189

Kabaciński Ryszard: 115
Kachnica Durko, s. Hryczki, ch.: 15

Hryczko, ch.: 15, 87
Iwan, s. Mikołaja, ch.: 15, 87
Mikołaj, ch.: 15, 87
Tymko, ch.: 87

Kaczkowski Mikołaj, sz.: 63
Kaliński Jakub, sz.: 403

Jan, sz.: 402
Zygmunt, sz.: 403

Kamer Henryk, sz.: 82
Kamieński Stanisław, sz.: 342
Kamiński Andrzej, sz.: 270
Karnkowski Stanisław, arcybiskup 

gnieźnieński: 2, 46
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Karski Wojciech, kantor witowski: 
240

Karśnicki Jan, podkomorzy łęczycki: 
160

Kasia Jan: 386
Kasper, zw. Płóciennik, m.: 228, 278
Kazanowski Piotr (Paweł), sz.: 13
Kazimierski Mikołaj, sz.: 63
Kazimierz (Wielki), król Polski: 213
Kazimierz (Jagiellończyk), król 

Polski: 170
Kącki Maciej, sz.: 332
Kempa Tomasz: 315
Kępa z, Krzysztof, stolnik płocki: 170
Kiełczewski Wacław, starosta 

wschowski: 375, 434
Kierdej Hryczko, wojewoda 

podolski: 203
Kietliński Stanisław, opat witowski: 240
Kinszyk Zofia zob. Łaska
Kiszka Anna, żona Mikołaja: 425

Jan, kasztelan wileński: 41, 63, 76
Mikołaj, wojewoda podlaski: 144, 

339
Mikołaj: 425

Klapsztyn Anna, żona Daniela: 328
Klapsztyn Daniel, ch.: 328
Kluszkowski Piotr, ch.: 253
Kłoczowska Anna zob. Oborska
Kłoczowski Piotr, starosta małogoski: 

188
Kłopocki Krzysztof, sz.: 286
Kmita Bartłomiej, sz.: 402, 403
Kmita Marcin, sz.: 402, 403
Kobeliński Jan, sz.: 239
Kochowski Sebastian, sz.: 208
Kokler Barski Śrem Andrzej, 

sz. (nobilitowany): 18, 377

Jan, sz. (nobilitowany): 18, 377
Maciej, sz. (nobilitowany): 18

Kolankowski Zygmunt: 335
Kolecki Sędziszewic Jan, p. 

(honestus): 295, 342
Kołaczek Anna, żona Jana: 263

Jan, sz.: 263
Tomasz, sz.: 263

Komoński Paweł, sz.: 103
Komorowski Jan: 261
Komorowski Krzysztof, kasztelan 

sądecki: 163, 164, 261
Konarski Adam, biskup poznański: 

339
Konarski Jan, kasztelan kaliski: 339
Konarzewska (Konarska) Katarzyna, 

sz.: 214
Konarzewska Zofia, sz.: 265
Konarzewski Jan, sz.: 214, 265
Koniecka Katarzyna, żona Marcina: 

281
Koniecki Marcin, sz.: 281
Konopacka Elżbieta, żona Macieja: 425
Konopacki Maciej, podkomorzy 

chełmiński: 150, 425
Koniecpolska Anna zob. Czyżowska
Koniecpolska Elżbieta zob. 

Ossowska
Koniecpolski Aleksander: 243
Koniecpolski Jan, kanclerz 

Królestwa: 203
Konrad V, książę oleśnicki: 170
Kopeć Maryna zob. Dembińska
Kopicki Jan, sz.: 26
Kopystyński Michał, władyka 

przemyski: 139, 140
Korbot Angelus, sz.: 238
Korniakt Konstanty, sz.: 45
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Korniakt Michał (Mikołaj), sz.: 45
Koryciński Łukasz, sz.: 30
Koryciński Mikołaj, sz.: 30
Kosecka Dorota, żona Jana: 371
Kosecki Jan, sz.: 371
Koss Stanisław, sz.: 72
Kossakowski Nikodem (?), sz.: 54
Kossik Walenty, p. (honestus): 347
Kostka Jan, kasztelan gdański: 339

Jan: 388, 389
Krzysztof, starosta golubski: 179
Piotr, biskup chełmiński: 2
Stanisław, ekonom malborski: 5, 

178, 182, 196, 382, 384
Zofia, żona Jana: 388, 389

Koszutski Paweł, sekretarz królewski: 
159, 160, 161, 175, 176, 183, 194

Kościelecki Jan, wojewoda 
inowrocławski: 170

Kotarski Henryk: 80
Kotecki N., sz.: 69
Kotecki Marcin, sz.: 437
Kowalska Halina: 50, 80
Kowalska Katarzyna, żona Mikołaja: 

440
Kowalski Mikołaj, sz.: 440
Kowalski Wawrzyniec, p. (honestus): 

268 
Kozirowski Abraham, sz.: 19

Iwan, sz.: 19
Jakow, sz.: 20
Michał, sz.: 20
Mikołaj, sz.: 20
Stanisław, sz.: 19
Wawrzyniec, sz.: 19

Koźmin z, Stanisław, pisarz celny, 
m.: 191

Kralen Just: 284

Krasicka Elżbieta, żona Marcina: 418
Krasicki Marcin, wojski przemyski: 

418
Krasicki Stanisław, oboźny koronny: 

241, 418
Krasiński Franciszek, biskup 

krakowski: 339
Franciszek, kasztelan ciechanowski: 

2, 169
Jan, kantor krakowski: 304
Stanisław, kasztelan sierpecki: 2

Krassowski Mikołaj, sz.: 49
Krawczuk Wojciech: 24
Kretkowski Grzegorz, wojewoda 

brzeski–kujawski: 93
Kretkowski Jerzy, starosta wschowski: 

434
Krobicki Marcin, sz.: 172
Krotoska Katarzyna zob. Hlebowicz
Krotoski Jan, wojewoda 

inowrocławski: 339
Królik Sebastian, ch.: 354
Królikowski Jan, sz. (nobilitowany): 

7, 359
Królikowski Wojciech, 

sz. (nobilitowany): 7
Krudner Jakub, sz.: 108
Krusiński Jan, sz.: 431, 432
Kryski Stanisław, wojewoda 

mazowiecki: 17
Krzeczowski zob. Trettin
Krzyniecki Adam, sz.: 71
Krzysztof, ormianin, m.: 195
Krzysztof: 379
Krzysztoporska Barbara, żona Jana: 

224
Krzystoporski Jan, kasztelan 

sieradzki: 224
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Krzysztoporski (Chrystoporski) Jan, 
stolnik sieradzki: 73, 114, 224

Krzywokulski Paweł: 327
Krzyżanowski Bartłomiej, sz.: 440
Krzyżanowski Joachim, m.: 216
Kuciński zob. Kutno z, Andrzej
Kuczkowski Stanisław, wójt 

kleszczelski, sz.: 110, 111
Kuczkowski Stanisław, sz.: 249, 415
Kumor Bolesław: 351 
Kuntze Edward: 283
Kuraś Stanisław: 372
Kurcz Marcin, starosta feliński: 405, 

407
Kuropatwa Mikołaj, wojski halicki: 435
Kurowska Katarzyna, żona Macieja: 

307
Kurowski Maciej, sz.: 255, 307
Kurszela Anna zob. Tyzenhaus
Kurtyka Janusz: 132
Kutno z (Kuciński) Andrzej, cześnik 

gostyniński: 170
Kutrzeba Stanisław: 283
Kwiatkowski Władysław: 46

Laberschek Jacek: 51
Lanckoroński Marcin, zw. Bąk, sz.: 325
Laskowska Dorota zob. Kosecka
Laskowski Paweł, podstarości liwski: 

50
Latoszyński Józef, sz.: 210
Laus Marcin, sz.: 189
Lekowski Adam, podczaszy płocki: 201
Lenenhusen Judyta zob. Ungern, ab
Leniek Maciej, starosta 

nowogrodzki: 4, 55
Leniek Stanisław, sz.: 135
Leniek Teodora, żona Macieja: 4

Leszczyński Andrzej, wojewoda 
brzeski–kujawski: 93, 218

Leszczyński Rafał, kasztelan śremski: 
218

Leśniowolski Jan, kasztelan 
zakroczymski: 55, 378

Leśniowolski Marcin, kasztelan 
podlaski: 2, 48, 341, 343, 347

Ligęza Mikołaj, kasztelan wiślicki: 411
Ligęza Mikołaj, kasztelan 

czechowski: 411
Linde Samuel Bogumił: 8
Lipicki Franciszek (Ferens), sz.: 308

Jan (Iwan), sz.: 308
Jan, sz.: 309
Mikołaj, sz.: 309
Nestor, sz.: 309
Tyszko, sz; 309
Wawrzyniec, sz.: 309

Lipska Anna, sz.: 155
Lipski Andrzej: 316 
Lipski Jan, sz.: 211
Liske Ksawery: 346
Lubańska N., sz.: 336
Lubczewska N., sz.: 393
Lubomirska (Lubomierska) Zofia, 

żona Mikołaja: 353
Zofia, żona Sebastiana: 318

Lubomirski (Lubomierski) Mikołaj, 
burgrabia krakowski: 23, 58, 112, 
155, 353

Lubomirski (Lubomierski) 
Sebastian, kasztelan małogoski, 
żupnik krakowski: 23, 58, 112, 
155, 174, 248, 318, 331, 337, 338, 
363, 391, 394, 395

Lubomirski (Lubomierski) Stanisław, 
podżupek krakowski: 112
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Lubowski Jan: 5
Ludzicki Jan, wojski halicki: 435
Lulewicz Henryk: 75, 100
Lutomirski Mikołaj, sz.: 310

Łaska Zofia, żona Samuela: 406
Łaski Samuel, sz.: 406
Łaski Wojciech, wojewoda sieradzki: 

2, 339
Łaszcz Nieledewski Stanisław, sz.: 49
Łaszcz Strzemilecki Stanisław, sz.: 2
Łącki Gabriel, sz.: 408
Łączyńska Anna, żona Jana: 335
Łączyński Jan, sz.: 335
Łączyński Jan, s. Jana, burgrabia 

krakowski: 331, 335
Łękawski N., sz.: 372
Łodzińska Katarzyna zob. Koniecka
Łoknicki Stanisław, sekretarz 

królewski: 55
Łuboński Paweł, sz.: 237
Łyczko Anna zob. Łączyńska Anna

Machowski Jan, podkomorzy 
sandomierski: 220

Maciejowska Katarzyna, żona 
Kaspra: 341

Maciejowski Kasper, koniuszy 
koronny: 270, 317, 337, 338, 341, 
363, 365, 366, 398, 416
Mikołaj, wojewoda lubelski: 339
Stanisław, kasztelan sandomierski: 

416
Stanisław, starosta zawichojski: 

416
Maciszewski Jarema: 54
Mackiewicz Anna, żona Jana: 378
Mackiewicz Jan, sz.: 378

Magnus, królewicz duński: 296
Maisel Witold: 442
Maleczkowska Zofia zob. Wojewódka
Malinka Iwan, sz.: 26
Malman Ewa zob. Tregier
Malman Jerzy, m.: 115
Małecki Jan: 112, 318
Manasterska Elżbieta zob. Krasicka
Manowski Gabriel, sz.: 285
Marcin, prepozyt sandomierski: 268
Masłomięcki Wojciech: 152
Masłowski Franciszek, pisarz 

ziemski wieluński: 349
Mastella Szymon, ch.: 438
Mączyński Sebastian, m.: 343
Meen Jerzy: 79
Meier Stefan, sz.: 168
Melcianówna Bernardyna zob. 

Zaremba
Merczyng Henryk: 321
Meteńko Andrzej, s. Siemki, m.: 313

Iwan, s. Siemki, m.: 313
Siemko, m.: 313

Męciński Andrzej, kasztelan wieluński: 
2

Mężyński Marcin, sz.: 55
Miastowska Katarzyna zob. 

Petrykowska
Michalewicz Jerzy: 395
Michalczowski Stanisław, sz.: 295
Michorowska Anna zob. Wilczkowska
Michorowski Daniel Wit, sz.: 212
Michta Jerzy: 18, 157
Midtendorf Katarzyna, żona Filipa: 52
Midtendorf Filip, sz.: 52
Miedziańczyk Hrycz, s. Iwana, ch.: 

15, 87
Miedziańczyk Iwan, ch.: 15, 87
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Mielcuch Gregorz, ch.: 386
Mielec Stanisław, ch.: 38
Mielecka Jadwiga zob. Trzecieska
Mielecki Hieronim, starosta 

sandomierski: 104, 251
Mikołaj, wojewoda podolski: 339
Sebastian, kasztelan krakowski: 

339
Walerian, podkomorzy 

sandomierski: 250
Mierzwiński Andrzej, sz.: 259
Miesopust Adam, ch.: 412
Miękicki Jan, sz.: 336
Mikołaj Marian, aptekarz królewski, 

m.: 348
Mikołaj z Brzezia, marszałek 

Królestwa: 203
Mikołajewo z, Jan, kapelan książęcy: 

170
Mikuliński Stefan, pop: 81
Minocka Zofia zob. Lubomirska
Miński Stanisław, wojewoda 

łęczycki: 2, 41, 125, 148, 165
Mileński Aleksander, biskup 

wendeński: 283
Mirch Wojciech: 79
Mironowicz Antoni: 139
Misiowski Andrzej Jakub, sz.: 339

Błażej, sz.: 339
Mateusz, sz.: 339

Młodziejowski (Jacek) Hiacynt, 
podskarbi nadworny koronny: 
394, 395, 429

Mniszech Jan, s. Jerzego: 70
Jerzy, wojewoda sandomierski: 

2, 70, 87, 267, 308, 313, 314, 
315, 430, 431, 432, 436

Jerzy, s. Mikołaja: 42

Mikołaj, starosta łukowski: 49, 
62, 427, 428, 430

Paweł, s. Mikołaja: 62 
Moczarski Andrzej, sz.: 267
Modrzewski Maciej, sz.: 380
Modrzewski Wojciech, sz.: 380
Mogielnicki Jan, sz.: 37
Montelupi Sebastian, sz.: 144, 181, 

383, 386
Morgensztern Janina: 141
Moskowicz Lewek, żyd: 116
Muchnice z, Andrzej, podsędek 

gostyniński: 170
Barbara, żona Wincentego: 170
Boguchna: 170
Wincenty: 170

Müller Wiesław: 22
Munchausen Jan, biskup kuroński: 

296 
Munster Jan, sz.: 145
Mustenina Jan, archidiakon 

kurzelowski: 176
Myszkowska Elżbieta, żona Zygmunta: 

399
Jadwiga, żona Stanisława: 74,75
Jadwiga, żona Piotra: 369
Zofia, c. Zygmunta: 370

Myszkowski Aleksander, s. Zygmunta: 
159
Jan, kasztelan żarnowski: 2, 184, 

409
Piotr, wojewoda łęczycki: 170
Piotr, s. Zygmunta, starosta 

chęciński: 159, 184, 369, 370
Piotr, biskup krakowski: 159, 

160, 161, 203, 213, 339
Piotr, starosta oświęcimski 

i ojcowski: 236
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Stanisław, wojewoda krakowski: 
74, 75

Stanisław, podczaszy lubelski: 236 
Zygmunt, s. Zygmunta, starosta 

piotrkowski: 159, 363, 399 
Zygmunt, starosta oświęcimski i 

zatorski: 159

Nachin, żyd: 34
Nadolski Paweł, sz.: 317
Naglerowicz Wawrzyniec, m.: 166
Nakwaski (Szczęsny ?), wojski 

wyszogrodzki: 158
Nanczul Iwan, ch.: 64
Naruszewicz Mikołaj, podskarbi 

litewski: 339
Neustedius Franciszek, burgrabia 

ryski, m.: 36
Nieborów z, Niemierza: 170
Niechmierowski Jan, sz.: 246
Niechmierowski Jan, s. Jana, sz.: 246
Niemiera Anna zob. Mackiewicz
Niemiera Hieronim, łowczy 

podlaski: 33
Niemsta Jadwiga zob. Wierzbowska
Niemsta Jan, starosta warszawski: 76
Niewiarowski Stanisław, sz.: 152
Niezabitowski Jakub, sz.: 291
Noga Zdzisław: 106, 216, 327, 365
Nowosielski Jerzy, sz.: 68
Nowowiejski Antoni Julian: 17

Oberhusen Henryk: 108
Oberhoff Jan, m.: 364
Oborska Anna, żona Kaspra: 188
Oborski Kasper, starosta małogoski: 

188
Ochmański Władysław: 226

Ochodnicki Maciej, ch.: 262
Ochodnicki Maciej, s. Macieja, ch.: 

262
Oczko Wojciech, medyk: 188, 197, 

348, 420, 421
Oczusowski Stanisław, sz.: 402, 403
Odrzywolski Piotr, sz.: 420, 421
Ohryzko Jozafat: 158
Ohryzko–Włodarska Czesława: 115
Oleski Jan, sz.: 231
Oleski Mikołaj, s. Jana, stolnik 

(trukczaszy): 231, 285
Oleśnica z, Mikołaj, sekretarz 

królewski: 170
Oleśnicki Mikołaj, sz.: 88
Olewiński Piotr, sz.: 49
Olszański Andrzej, ch.: 385
Olszański Wojciech, s. Andrzeja: 385
Onufry, s. Jana, ch.: 315
Opalińska Jadwiga zob. Myszkowska
Opaliński z Bnina Andrzej, 

marszałek wielki koronny: 2, 41, 
48, 268, 369, 424, 442

Oraczowski Piotr, pisarz ziemski 
krakowski: 287, 288

Orchowski Bronisław: 302
Oryszewski Jan, porucznik: 306
Orzechowski Aleksander, sz.: 418

Andrzej, starosta lajski: 2, 5
Paweł, podkomorzy chełmski: 90

Ossoliński Hieronim, kasztelan 
sandomierski: 339

Ossowice z, Mikołaj, sz.: 170
Ossowska Elżbieta, żona Jana: 246
Ossowski Jan, kasztelan połaniecki: 

226, 246, 251. 329, 404, 408
Ossowski Stanisław, referendarz 

koronny: 339
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Ostafi, s. Tymki, ch.: 64
Ostrogski Janusz, wojewoda 

wołyński: 41
Ostrogski Konstantyn, wojewoda 

kijowski: 315, 339, 359
Ostrowski Paweł, ch.: 381
Owłoczyński Melchior, sz.: 219

Pacyna Jan, ch.: 386
Pacuski Kazimierz: 170
Paczek Fryderyk, sz.: 222
Paczyński Jan, sz.: 282
Pakulski Jan: 115
Pantsor Andrzej: 79
Parys Stanisław, kasztelan 

warszawski: 98, 101
Parzysz Stanisław, m.: 335
Paszenda Jerzy: 46
Paszkowski Piotr, sz.: 163
Paweł, zw. Jajko, sz.: 170
Pawiński Adolf: 188
Pełka Stanisław, m.: 380
Petroszowski Franciszek, sz.: 13
Petrykowska Katarzyna, żona 

Erazma: 241
Petrykowski Erazm, sz.: 241
Pęczkowski Jakub: 261
Pękosławski Stanisław, komisarz 

generalny w Inflantach, starosta 
sandomierski: 10, 80, 104, 130, 189

Pętkowski Wojciech, sz.: 276
Piechnik Ludwik: 46
Piekosiński Franciszek: 3, 213
Pielas Jacek: 88, 159
Pietruski Oswald: 346
Pielgrzymowski Eliasz, pisarz 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
sz.: 55

Pieniążek Krzysztof, sz.: 330
Pieniążek Prokop, starosta 

wendeński: 9
Pierdzigroch Piotr, m.: 380
Piotr ze Szczekocin, podkanclerzy 

Królestwa: 203
Piotrowski Jan, dziekan poznański: 

2, 55
Stanisław, sz.: 302
Stanisław, pleban górski: 329

Piwo Andrzej, sz.: 134
Piwo Andrzej, sz.: 134
Piwonia Jerzy, s. Tomasza, ch.: 239
Piwonia Tomasz, ch.: 239 
Plattenberg vonWilhelm, 

mistrz zakonu krzyżackiego 
w Inflantach: 233

Płaza Andrzej, sz.: 89
Jan, starosta lubaczowski: 89, 164, 

346
Jan, s. Jana, starosta lubaczowski: 

346
Płóciennik zob. Kasper
Podbielski Jan, s. Stanisława, sz.: 68
Podbielski Stanisław, sz.: 68
Podczaszy Jan, sz.: 106, 225

Jan, sz.: 106, 225
Sebastian, sz.: 106, 225
Stanisław, sz.: 106, 125

Podgórska Jadwiga, żona Marcina: 300
Podgórski Marcin, sz.: 300
Podleski N., sz.: 63
Pod(h)orecka Anna zob. Cieciszowska
Pod(h)orecki Andrzej, pisarz 

ziemski buski: 439
Podorecki Jan, sz.: 97
Podoski Łukasz, prepozyt 

gnieźnieński: 339
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Podoski Mikołaj, starosta nurski: 
49, 102

Pogorzelski Wojciech, sz.: 50
Pohorecki Arnolf, sz.: 42
Pohorecki Wacław, sz.: 42
Pokrzywnicki Piotr, sz.: 257
Polak Katarzyna, żona Piotra, m.: 216

Piotr, rajca krakowski, m.: 216
Zuzanna, c. Piotra, m.: 216

Polanowski Jan, sz.: 402, 402
Polemann Anna, żona Hektora, m.: 27
Polemann Hektor, m.: 27
Poliński Jan, sz.: 352
Ponętowski Jan, opat gradiceński: 316
Poniecki Krzysztof, wojski 

poznański: 11
Ponięcin z, Dazdźbóg, podskarbi 

książęcy: 170
Poremba Andrzej, m.: 200
Poremba Wojciech, s. Andrzeja, m.: 

200
Porudyński Jan, sz.: 336
Post Mateusz, sz. (nobilitowany): 24
Postękalski Jan, podrzęczy: 175, 176

Krzysztof, s. Jana, sz.: 175, 176
Piotr, s. Jana, sz.: 175
Stanisław, s. Jana, sz.: 175

Postolski Paweł, sz.: 199
Potocki Andrzej, podkomorzy 

kamieniecki: 49 
Jakub: 49
Jan, starosta kamieniecki: 49

Potulicki Piotr, wojewoda kaliski: 2
Potworowski Wojciech, sz.: 10
Powodowski Hieronim, kanonik 

gnieźnieński: 350, 351
Pretficz Barbara, żona Jakuba: 416

Bernard: 86

Jakub, starosta trembowelski: 86
Jan, s. Jakuba, starosta 

trembowelski: 86
Prochaska Antoni: 49
Prowanna Barbara zob. Dembińska

Elżbieta, żona Prospera, sz.: 376
Prosper, starosta będziński: 376

Prus Paweł, p. (honestus): 329
Przerembski Stanisław, starosta 

radoszycki: 66, 256
Przyboś Adam: 55
Przyjemski Stanisław, marszałek 

nadworny koronny: 78
Pstrokoński Maciej, prepozyt 

łowicki: 316, 413, 420
Pszonka Jakub: 373 
Pszonka Krzysztof: 113
Puciata Fryderyk, starosta 

seswiejski: 378
Puciata Teodor, starosta nitawski: 8
Pudłowski Jan, wojski sochaczewski: 

441

Quirni–Popławska Danuta: 376

Rachocka Jadwiga, żona Baltazara: 
396

Rachocki Baltazar, sz.: 396
Rachuba Andrzej: 75, 100, 339
Racibor, kanclerz książęcy: 170
Raciborzyńska Zofia zob. Bronikowska
Raczek Anna zob. Groth
Radecki Jan, sz.: 1
Radko Wojciech, m.: 146
Radzimiński Stanisław, wojewoda 

podlaski: 148, 149
Radzimiński Wojciech, kasztelan 

zakroczymski: 98, 348
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Radziwiłł Albrycht (Albert, Olbrycht), 
marszałek wielki litewski: 2, 276, 
367, 374
Jerzy, biskup wileński: 22, 55, 130, 

367
Katarzyna, żona Krzysztofa: 50, 

230
Krzysztof, wojewoda wileński: 2, 

41, 50, 230
Mikołaj, wojewoda wileński: 55
Mikołaj, wojewoda wileński: 339
Mikołaj, marszałek nadworny 

litewski: 339
Mikołaj Krzysztof, wojewoda 

trocki: 2
Zofia zob. Czema

Rahoza Michał, metropolita 
kijowski: 139

Rajski Prokop, sz.: 49
Rakowski Jan, sz.: 326
Rakowski Wojciech, łożniczy, 

podkomorzy wiski: 123, 387, 
414, 426 

Ramułt Andrzej, sz.: 204, 205, 212, 242
Ramułt Anna, żona Andrzeja: 212, 

242 
Rapczyński Jan, sz.: 239
Rebinder Barbara, żona Gotarda: 21
Rebinder Gotard, sz.: 21, 22
Ręczajski Wojciech, kasztelan 

warszawski: 2, 78, 101
Riabinin Jan: 223
Rieben Henryk: 153
Rogoziński Jan, sz.: 401
Rogulski Andrzej, sz.: 165
Rohaczewski Czarnota Abraam, sz.: 

368
Rokicki Jakub, sz.: 117, 124

Rokszycka Dorota, żona Jana: 344
Rokszycka Zofia zob. Różycka
Rokszycki Grzegorz, sz.: 344, 345
Rokszycki Jan, sz.: 344, 345
Romaniuk Przemysław: 75, 100, 339
Rotermund Jerzy, sz. (nobilitowany): 

32
Rotetis de Hercules: 80
Rozborski Stanisław, sz.: 185
Rozdrażewski Hieronim, biskup 

włocławski: 2, 48
Rozdrażewski Jan, kasztelan 

poznański: 120
Rozen Jerzy, sz.: 264
Różycka Zofia, żona Bernarda: 344
Różycki Bernard, sz.: 344
Różycki Piotr, sz.: 97
Różyński Mikołaj, wojski kijowski: 

232
Rudnicki Szymon, kustosz 

gnieźnieński: 2
Rudski Niemiera, sz.: 128
Rusinowski Jerzy, chorąży 

inowrocławski: 191
Rybkowski Kasper, sz.: 252
Rychłowska Anna, żona Sebastiana: 

240
Rychłowski Sebastian, skarbnik 

sieradzki: 240
Rychter Jan, m.: 36
Rycewko z, Jadwiga zob. Rachocka
Ryczewicz Maciej, ch (uczciwy): 379
Ryglice z, Anna zob. Łączyńska
Rykowska Agnieszka, sz.: 39
Rylski Franiciszek, łożniczy 

królewski: 163, 373
Rypieńska Małgorzata zob. 

Chaszczewska
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Rzechowski Paweł, sz.: 97
Rzeczycki Andrzej, pisarz ziemski 

łukowski, instygator: 133
Rzeczycki Jan, pisarz ziemski 

łukowski: 133
Rzeszkowski Stanisław, pisarz 

kancelarii królewskiej: 361, 362
Rzodkowski Jakub, sz.: 222
Rzuchowski Hieronim, sz.: 208 

Sachnowiczowie: 215
Sadowa Helena, m.: 67
Sapieha Jędrzej, podczaszy litewski: 

374
Lew, kanclerz litewski: 2, 52, 55
Paweł: 113
Teodora zob. Leniek

Sarnowski Jan, sz.: 106
Schenking Otto, biskup wendeński: 

109, 283, 284
Schopman Anna zob. Polemann
Schraffter Adam, sz.: 38
Scots Wojciech: 79
Secygniewski Dionizy, biskup 

kamieniecki: 339
Serbin Szymon, sz.: 8
Serbin zob. Zestileski
Seretko (Sernios) Iwan, sz.: 25

Iwaszko, sz.: 25
Miłosz, sz.: 25
Rchimac, sz.: 25
Teodor, sz.: 25

Sędziszewic zob. Kolecki
Sękowski Wojciech, pisarz 

kancelarii królewskiej: 228, 278
Sichecki Demko, ch.: (honestus): 267
Sieciński Paweł, sz.: 56
Siekierczyński Andrzej, sz.: 332

Siekierczyński Jakub, sz.: 332
Siemowit, książę mazowiecki: 170
Siemowit Starszy, książę 

mazowiecki: 170
Sieniawski Hieronim, kasztelan 

kamieniecki: 339
Sienieński Jakub, wojewoda 

podolski: 2
Sienicki Jan, starosta tarnogórski: 75

Józef, sz.: 75
Sierakowski Jan, wojewoda łęczycki: 

339
Janusz, s. Stanisława: 129
Stanisław, kasztelan lądzki: 129, 

339
Siewierski Stanisław, starosta 

ostrzeszowski: 114
Silnicki Wespazjan, sz.: 104
Simons Gerhard, m.: 233
Sisvegen Andrzej, sz.: 130
Skarbek Jakub, sz.: 12

Katarzyna, żona Mikołaja: 12
Mikołaj, s. Jakuba, sz.: 12

Skarga Franciszek, sz.: 131
Skarga Wojciech, s. Franciszka, sz.: 

131
Skrzyński Marcin, sz.: 361

Sebastian, sz.: 362
Stefan, sz.: 362

Sławicka Katarzyna zob. Kurowska
Sławińska Anna, żona Jana: 290
Sławiński Jan, sz.: 290
Sławiński Tomasz: 93, 434
Słomowski Stanisław, arcybiskup 

lwowski: 339
Słostowski Piotr, sz.: 308, 436
Słucka ks. Katarzyna, żona Jerzego: 

50, 230
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Słucka ks. Zofia, c. Jerzego: 50, 144, 
180

Słucki ks. Aleksander, s. Jerzego: 50, 
180, 181, 229, 230
Jan Szymon, s. Jerzego: 50, 180, 

229, 230, 236
Jerzy: 50
Jerzy, s. Jerzego: 144, 180, 230

Służewski Jan, wojewoda brzeski–
kujawski: 339

Smarski Błażej: 422
Smarzeński Mikołaj, sz.: 85
Sobiekurska N. zob. Trepka
Sokołowska Zofia, żona Jakuba: 39
Sokołowski Jakub, sz.: 39
Sokołowski Piotr, sz.: 85
Solikowski Jan Dymitr, arcybiskup 

lwowski: 2
Solonia Marcin, sz.: 63
Spisser Eberhard, sz.: 52
Sramowski Andrzej, ch (honestus): 

172
Jakub, ch.: 254
Jan, ch.: 172

Stabrowski Piotr, starosta trejdeński: 55
Stadnicki Krzysztof, sz.: 279
Stadnicki Mikołaj, burgrabia 

krakowski: 44
Stanisław, ch.: 260
Stanisławski Baltazar, podkomorzy 

sanocki: 413
Stan Jan, m.: 375
Stano (Stan) Jerzy, sz.: 49, 167
Staroźrebski Wojciech, biskup 

chełmski: 339
Staszkowski Hieronim, sędzia 

grodzki krakowski: 50, 157
Steczko, s. Haski, ch: 64

Stefan (Batory), król: 3, 10, 15, 21, 24, 
39, 40, 44, 46, 47, 52, 55, 71, 78, 
80, 82, 85, 88, 93, 103, 107, 108, 
110, 113, 120, 126, 130, 132, 135, 
145, 168, 172, 189, 195, 203, 207, 
218, 227, 238, 241, 271, 281, 296, 
301, 303, 308, 317, 337, 340, 359, 
405, 434

Stodniak Jerzy, ch: 438
Stoińska Dorota, żona Jerzego: 372
Stoiński Jerzy, sz.: 372
Stopka Krzysztof: 308
Stradomski Marcin, sekretarz 

królewski: 410
Streptowski Aleksander, sz.: 26
Streptowski Jakub, sz.: 49
Struś Jakub, starosta chmielnicki: 6, 

390
Jerzy, starosta bracławski: 2, 6, 7
Mikołaj, s. Jakuba: 6

Strzemilecki zob. Łaszcz
Stużyński Mikołaj, wojski kijowski: 

232
Suchecka Anna zob. Rychłowska
Suchorabska Dorota zob. Stoińska
Sulimierski Stanisław, sz.: 316
Sułkowska–Kurasiowa Irena: 372
Sułkowski Jan, sz.: 85
Suski Tomasz, pisarz ziemski 

zambrowski: 186, 187
Swoszewski Jan, pisarz ziemski 

lwowski: 49
Szabrowski Jan: 176
Szafraniec Stanisław, kasztelan 

biecki: 339
Szamotuły z, Wincenty, kasztelan 

międzyrzecki: 203
Szarat Jakub, m.: 408
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Szczalapski Jan, sz.: 47
Szczawiński Paweł, kasztelan 

łęczycki: 2, 50, 180
Szczekociny z, Piotr, podkanclerzy 

Królestwa: 203
Szczepanowski Tomasz, sz.: 236
Szczepkowski Stanisław, sz.: 404
Szczerbic Dorota, żona Pawła: 294
Szczerbic Paweł, pisarz dekretowy: 

106, 225, 235, 294
Szedziński Jakub, sz.: 288
Szembek Michał, sz.: 161
Szklarz Erazm, m.: 118
Szokowic N: 271
Szołdrski Władysław: 121
Szołkowicz Wojciech, m.: 355
Szorc Jakub, podkomorzy 

malborski: 40
Szreniawa Piotr, podstoli koronny: 

185, 279, 298, 333
Szubski Jan, kasztelan brzeziński: 2
Szwaltek Andrzej, ch: 438
Szydłowski Andrzej, podczaszy 

płocki: 201
Szydłowski Bernard, podżupek 

bocheński: 155
Szymański Józef: 2, 7, 31, 32

Ślepowroński Stanisław: 107
Świderski Gabriel, sz.: 342
Świedzińska Elżbieta, sz.: 336
Świedzińska Zofia, sz.: 336
Świegud Jakub, ch: 386

Talafus Jan, sz.: 437
Tamfor Aleksander: 79
Taranowski Krzysztof, sz.: 205
Targoński Józef, sz.: 128

Tarło Jan Amor, sz.: 397
Tarnowski Jan, hetman wielki 

koronny: 319
Jan, podkanclerzy: 1, 2, 159, 160, 

161
Stanisław, wojewoda 

sandomierski: 319
Stanisław, kasztelan inowłodzki: 83
Stanisław, s. Stanisława, 

kasztelan inowłodzki: 83
Tarnowski Stanisław, kasztelan 

czechowski: 339
Tęczyńska Jadwiga zob. Myszkowska

Katarzyna zob. Radziwiłł, Słucka
Zofia: 50, 230

Tęczyński Andrzej, wojewoda 
krakowski: 132
Gabriel, s. Andrzeja: 132
Jan, starosta lubelski: 132
Jan, s. Andrzeja, kasztelan 

wojnicki, podkomorzy
koronny: 2, 132, 339, 428, 429

Tkacz Wojciech, m.: 268
Tłuchowski Maciej, sz.: 347
Tom Mikołaj, ch. (honestus): 196
Tomczak Andrzej: 115, 386
Tomicki Jan, kasztelan gnieźnieński: 

339
Topolski Jerzy: 96, 111
Tregier Bernard, m; 115
Tregier Ewa, żona Bernarda, ch: 115 
Trelińska Barbara: 2, 7, 31, 32
Trepka N., żona Jakuba: 311

Jakub, sz.: 311 
Jan, sz.: 106
Marcin, sz.: 311

Trettin Krzeczowski Grzegorz, ch. 
(honestus): 438
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Trzebińska Anna zob. Wilczek
Trzebiński Stanisław, sz.: 142
Trzecieska Jadwiga, żona 

Aleksandra: 250, 251
Trzecieski Aleksander, sz.: 250, 251
Trzecieski Jan, sz.: 398
Trzelatkowski Mikołaj, sz.: 136
Turczański Dymitr, ch. (honestus): 15
Tymieniecki Mikołaj, sz.: 339
Tymińska Elżbieta, sz.: 245

Zofia, sz.: 245
Tymiński Andrzej, sz.: 245

Jerzy, sz.: 245
Konstanty, sz.: 245
Łukasz, sz.: 245
Marcin, sz.: 245

Tymko, ch.: 64
Tysowski Dańko, s. Macieja, sz.: 173

Fiedko, sz.: 173
Fiedko, s. Macieja, sz.: 173
Maciej, sz.: 173

Tyszka Grzegorz, sz.: 410
Tyzenhaus Anna, żona Jana: 40
Tyzenhaus Henryk, sz.: 40
Tyzenhaus Jan, s. Henryka, sz.: 40

Uchański Jakub, arcybiskup 
gnieźnieński: 339
Paweł, wojewoda bełski: 90
Stanisław, kasztelan rawski: 90

Uhrowiecki Mikołaj, starosta 
chełmski: 90

Ungern ab, Henryk, sz.: 80
Ungern Judyta, żona Henryka: 80
Unrug ab, Fryderyk, sz.: 92
Unrug ab, Krzysztof, sz.: 92

Wajs Anna: 2, 7, 18, 24, 31, 32, 35

Walegda Jakub, ch.: 245
Walegda Katarzyna, żona Jakuba: 245
Walenty: 128
Walewski Adam, kasztelan elbląski: 47
Wargocki Stefan, pisarz miejski 

przemyski, sz.: 301
Warszołek Stanisław, ch.: 438
Wasilewski Tadeusz: 54, 183
Wasyl, sz.: 14
Wawrzyniec z Hedrechara, 

wojewoda Królestwa Węgier: 203
Wawrzyńczyk Alina: 300
Waxman Jan, sz. (nobilitowany): 157
Wąsowicz Jan, sz.: 199
Wąsowicz Julia, sz.: 285
Wdowiszewski Zygmunt: 2, 7, 18, 24, 

31, 32, 35, 157, 339, 391
Weibs Barbara zob. Rebinder
Weibs Jerzy, sz.: 22
Wereszczyński Józef, biskup kijowski: 2
Wessel N.: 2
Węgrzyn Jan, ch.: 441
Węgrzynowski Jan, sz.: 347
Wielunianka Agnieszka zob. Grubicz 

(Cieloch)
Wieruski Stanisław, sz.: 51
Wierzbicki Jan, sędzia ziemski 

łomżyński: 410
Wierzbicki (Mikołaj ?), pisarz 

ziemski łomżyński: 269
Wierzbięta z Karwosieka, starosta 

gostyniński: 170
Wierzbiński Maciej, sz.: 339
Wierzbiński Michał, sz.: 339
Wierzbowska Jadwiga, żona 

Stanisława: 76
Wierzbowski Mikołaj, pisarz 

ziemski łomżyński: 187
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Wierzbowski Stanisław, sz.: 75, 76
Wieszczycki Adam, sz.: 63
Wilczek Anna, żona Marcina: 142
Wilczek Marcin, sz.: 142
Wilczkowska Anna, żona Jana: 212
Wilczkowski Florian, sz.: 409

Hieronim, sz.: 204
Jan, sz.: 212

Wilkanowski Wojciech, kasztelan 
płocki: 2

Wirtułowska Jadwiga, sz.: 304
Zofia, sz.: 304
Zuzanna zob. Haenik

Wirtułowski Daniel, sz.: 304
Wisner Henryk: 50
Wiśniewski Jerzy: 96, 111
Witowski Sebastian, sz.: 150
Władysław (Jagiełło), król Polski: 3, 372
Władysław, król Węgier i Polski: 203
Władysław, książę mazowiecki: 170
Włodarczyk Jerzy: 115
Włodarski Bronisław: 27, 52, 233
Wodyński Jan, sędzia ziemski 

drohicki: 274
Wojewódka Józef, sz.: 302
Wojewódka Zofia, żona Józefa: 302
Wojsławski Mikołaj, sz.: 268
Wolferiamus Jerzy, m.: 221
Wolff Adam: 188
Wolff Józef: 144, 180
Wolfowicz N., m.: 276
Wolmiński Jerzy, wojewoda 

smoleński, starosta upicki: 75
Wolski Jakub, sz.: 345

Jan, sz.: 63
Mateusz, sz.: 35
Mikołaj, miecznik koronny: 119, 

234

Roch, sz.: 339
Zygmunt, kasztelan warszawski: 

339
Wołkowicz Maciej, m. (honestus): 271
Wołłowicz Eustachy: 183, 339

Hieronim, pisarz litewski: 183
Jan: 183
Regina zob. Boner

Wójt Maciej, ch.: 438
Wrangiel Henryk, sz.: 22
Wrangiel Jerzy, sz.: 283
Wunsch Leonard: 407
Wyczański Andrzej: 339, 376
Wyląg Wojciech, m.: 424
Wysocki Jan, sz.: 264
Wyszkowski Wojciech, sędzia 

ziemski bielski: 433
Wyszyński Andrzej, sz.: 97
Wyszyński (Wyszeński) Jałbrzyk 

Andrzej, sędzia ziemski bielski: 
49, 387, 413, 414, 433

Wyszyński Marcin, sz.: 957

Zaborowski Jan, prepozyt 
sandomierski: 339

Zaćwilikowska Eufemia, żona N.: 
292

Zaćwilikowski N., sz.: 289, 292
Zaklika zob. Czyżowski
Zakrzewski (Kozal) Jan: 211
Zaleski Stanisław: 167
Zalewski Wojciech, sz.: 316
Zaliwska Małgorzata, żona 

Bartłomieja: 65
Zaliwski Bartłomiej, starosta 

warszawski: 65 
Zamoyski Jan, kanclerz i hetman 

wielki koronny: 1, 2, 24, 48, 53, 
54, 319, 425
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Zapolski Stanisław, podsędek 
sieradzki: 37 

Zaremba Andrzej, starosta 
grabowski: 239

Zaremba Bernardyna, żona 
Andrzeja: 239,, 354

Zarembnik Stanisław, ch.: 438
Zasławski Janusz, wojewoda 

podlaski: 149
Zawadzka Róża, sz.: 225
Zawadzka Anna, żona Piotra: 324
Zawadzki Jerzy, sz.: 9

Piotr, m.: 324
Stanisław, pisarz grodzki 

piotrkowski: 240
Zawadzki Korzbok Janusz, sz.: 116
Zawisza Jan, s. Piotra, sz.: 280
Zawisza Piotr, sz.: 280
Zbaraski Janusz, wojewoda 

bracławski: 2
Zborowski Andrzej, kasztelan 

biecki: 167
Jan, kasztelan gnieźnieński: 37, 

73, 114
Piotr, wojewoda sandomierski: 

88, 339
Zdzich Adam, ch.: 386
Zebrzydowski Kasper, wojewoda 

kaliski: 339
Zebrzydowski Mikołaj, wojewoda 

lubelski: 2, 58, 211

Zemborak Błażej, m.: 305
Zestileski Serbin, sz.: 390 
Zestileski Jakub, sz.: 390
Zieliński Jerzy, wojewoda płocki: 2
Zinko Frycz: 67
Zizibarth Jan: 94
Znojeński Jan, sz.: 404
Zygmunt I, król Polski: 391
Zygmunt August, król Polski: 16, 

40, 55, 64, 78, 107, 110, 117, 132, 
143, 151, 203, 213, 232, 238, 241, 
255, 308, 339, 386

Żaliński Maciej, starosta tucholski: 
151

Żelski Bartłomiej, sz.: 85
Żernicki Żołodko Szymon, zw. 

Kniaź, sz.: 303
Żochowski Mikołaj, sędzia ziemski 

ciechanowski: 169
Żołądź Piotr, sz.: 280
Żołodko zob. Żernicki
Żółkiewska Regina, żona Stanisława: 

322
Żółkiewski Mikołaj, podkomorzy 

lwowski: 322
Żółkiewski Stanisław, hetman polny 

koronny: 2, 322
Żółtowski Kalikst, sz.: 143
Żychlin z, Wojciech, podkanclerzy 

Królestwa: 170
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indeks miejscowości i nazw geograficznych

Położenie miejscowości i obiektów w województwach i powiatach Rzeczypo�
spolitej zostało ustalone na podstawie publikacji i materiałów znajdujących 
się w zbiorach Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN im. 
T. Manteuffla w Warszawie. Podział administracyjny Inflant (istniejący w la�
tach 1582–1598) przyjąłem za „Revisio Generalis Ducatus Livoniae” z 1583 r. 
(AGAD, tzw. Metr. Lit. IV B 28), a polskie nazwy powiatów inflanckich za 
Krzysztofem Mikulskim i Andrzejem Rachubą (U IX, s. 10–11). Pominięte 
zostały hasła: Kraków i Warszawa jako miejsca wystawienia dokumentu oraz 
Kraków — prepozyt, Włocławek — prepozyt, Łęczyca — prepozyt, wtedy gdy 
dotyczą Jana Tarnowskiego, występującego w formule relacyjnej.
m. — miasto 
w. — wieś prez. — prezydentura
f. — folwark woj. — województwo
pow. — powiat z. — ziemia 
niezid. — niezidentyfikowano.

Abrahamowice, w., woj. ruskie, z. 
i pow. halicki: 30

Aldemarcten (Stary Targ), w., woj. 
malborskie: 273

Antonin, w., Inflanty
karczma: 27 ï

Apolten, w., prez. wendeńska, pow. 
seswiejski: 130

Augustów, m., woj. podlaskie, pow. 
bielski

starostwo: 96 ï

Babimost, m., woj. i pow. 
poznański

cło: 11 ï
starosta: 234 ï
starostwo (tenuta): 92, 119, 234 ï

Baciki, w., woj. podlaskie, z. 
mielnicka: 376

Bajkowce, w., woj. ruskie, z. halicka, 
pow. trembowelski: 286

Balice, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski: 2, 209
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Bar, m., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki

okolica ( ï tractus): 14, 26
pasieki: 34 ï
powiat: 290, 293, 437 ï
starosta: 25, 289, 290, 291, 293 ï
starostwo: 19, 25 ï
zamek: 14, 291 ï

Barcice, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 74

Barczyn, w., woj. kaliskie, pow. 
kcyński: 339

Baumgoth (Baumgard), w., woj. 
malborskie: 273

Bebelgen, powiat w Inflantach: 38
Bedlsko (Belsko), w., woj. 

mazowieckie, pow. grójecki: 170
Bekierski powiat w Inflantach: 233
Bekiesz, hak ziemi, prez. 

wendeńska, pow. seswiejski: 378
Bełz, m., woj. i pow. bełski

kasztelan: 132, 156, 243 ï
starosta: 2, 48, 425 ï
wojewoda: 90, 132 ï
województwo: 49 ï
ziemia: 49, 170 ï

Berche, w., woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. samborski

 wójtostwo: 13
Berehy, w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 431
Berestowicka, w., woj. ruskie, z. 

halicka, pow. kołomyjski: 132
Berche, w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski
wójtostwo: 23 ï

Besko, w., woj. ruskie, z. sanocka
tenuta: 70 ï

Będzin, m., woj. krakowskie, pow. 
proszowski

sąd grodzki: 106 ï
starosta: 376 ï

Biała, w., woj. i pow. płocki: 129
Białagóra, w., woj. i pow. poznański

młyn: 328 ï
Białe, w., woj. rawskie, pow. 

gostyniński: 170
Białoboj, w., woj. ruskie, pow. 

kołomyjski: 132
Białowieża, w., woj. nowogródzkie: 101
Białyrukaw (Białyrękaw, 

Przedzimnicza), w., woj. 
podolskie, pow. latyczowski: 359 

Biardy, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Biecz, m., woj. krakowskie, pow. 
biecki

kasztelan: 55, 167, 339 ï
powiat: 44, 157, 192, 319, 397 ï
starosta: 411 ï

Bieliny, w., woj. i pow. sandomierski: 
319

Bielsk, m., woj. podlaskie, z. bielska 
akta ziemskie: 50

powiat: 50, 152, 198 ï
sędzia ziemski: 433 ï
starosta: 50, 180 ï
ziemia: 433 ï

Bieniarowa, w., woj. krakowskie, 
pow. biecki: 397

Bieździedza, w., woj. sandomierskie, 
pow. pilzneński: 107

Bilud, nieużytek, prez. wendeńska, 
pow. seswiejski: 378

Birże, w., woj. trockie, pow. upicki: 
2, 41, 230
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Biskupi, nieużytek, prez. wendeńska, 
pow. seswiejski: 378

Blokhaus, warownia koło Rygi: 55
starosta: 50 ï

Blumberg, w., prez. wendeńska, 
pow. szmeltyński: 135

Bnin, m., woj. kaliskie, pow. 
pyzdrski: 2, 41, 48, 268, 424, 442

Bobin, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50

Bobrek, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski: 411

Bochnia, m., woj. krakowskie, pow. 
szczyrzycki

podżupek: 155 ï
żupy: 394, 395 ï

Bocień, f., woj. i pow. chełmiński: 388
Bogucice, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 165
Bogusławice, w., woj. brzeskie–

kujawskie, pow. przedecki: 129, 
352

Boguszyce (Boguszyce Pstrągi), 
w., woj. mazowieckie, pow. 
łomżyński: 410

Bohiń, f., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50,180

Bohinie, wieś, woj. podlaskie, pow. 
brański: 50,180

Boison, w., Inflanty
starosta: 40 ï

Bolemów, m., woj. rawskie, z. i pow. 
sochaczewski: 170

przedmieście: 247 ï
starosta: 241, 418 ï
wójtostwo: 241 ï

Bolesławiec, m., z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski

starosta: 211, 319 ï
starostwo: 371 ï

Bolm, w., Inflanty: 68 
Bombsdorf zob. Pomsdorff
Borek, m., z. wieluńska, pow. 

ostrzeszowski: 37, 73, 114
Borowniki, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Borowice, w., woj. sieradzkie, pow. 

radomszczański: 240
Borysów, m., woj. mińskie, pow. 

orszański
starosta: 339 ï

Boturz, w., woj. lubelskie, pow. 
urzędowski: 50

Bracław, m., woj. bracławskie
starosta: 6, 7 ï
wojewoda: 2 ï

Brańsk, m., woj. podlaskie, pow. 
brański

powiat: 50, 180, 229 ï
sąd grodzki: 198 ï
starosta: 33, 268, 424, 425 ï

Bratian, m., woj. chełmińskie, pow. 
michałowski

starosta: 2 ï
Brodła, w., woj. krakowskie, pow. 

proszowski: 159
Brodnica, m., woj. chełmińskie, 

pow. michałowski
starosta: 85 ï

Bród, w., woj. ruskie, z. i pow. lwowski
wójtostwo 255, 307 ï

Bruchnal, m., woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski: 425

Bruggenei, niezid.: 27
Brusieniec, rzeka, woj. ruskie, z. 

halicka, pow. trembowelski: 6

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Indeks miejscowości i nazw geograficznych 245

Brylińce Wołoskie, w., woj. ruskie, z. 
i pow. przemyski

popostwo: 297, 320 ï
wójtostwo: 277, 297, 320 ï

Brześć, m., woj. i pow. brzeski–
kujawski

starosta: 339 ï
starostwo: 263, 393 ï
wojewoda: 93, 218, 339 ï
województwo: 78, 93, 227 ï

Brześć, m., woj. brzeskie–litewskie
starosta: 41, 63, 339 ï

Brzeście, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Brzeście, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 159

Brzezie, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 318

Brzezinki, w., woj. sandomierskie, 
pow. radomski: 99

Brzeziny, m., woj. łęczyckie, pow. 
brzeziński

starosta: 2 ï
Brzeżanki, w., woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 310
Brzozowa, w., woj. krakowskie, pow. 

biecki: 44
Brzozowica, w., woj. lubelskie, pow. 

łukowski: 62
Buchniany, w., woj. podolskie, pow. 

latyczowski: 207
Buczacz, m., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki: 339
Budne, w., woj. mazowieckie, z. 

łomżyńska, pow. ostrołęcki: 300
Bug, rzeka, woj. woj. ruskie, bełskie, 

wołyńskie, brzeskie–litewskie, 
podlaskie, mazowieckie: 43

Bukowina, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 44

Bushoff, dwór, prez. wendeńska, 
pow. szmeltyński: 334

Busko, woj. bełskie, pow. buski
pisarz ziemski: 439 ï

Byczyna, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski: 135, 317

Bytycze, f., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 318

Caltis, w., Inflanty: 68
Chaszczów zob. Łomnicka Wola
Chełm, m., woj. ruskie, z. i pow. 

chełmski: 75
biskup: 2, 41, 339 ï
chorąży: 49 ï
podkomorzy: 90 ï
sąd grodzki: 416 ï
starosta: 90 ï
ziemia: 49, 156, 243 ï

Chełmno, m., woj. i pow. 
chełmiński: 121

biskup: 2 ï
kasztelan: 33, 121, 268, 339,  ï
357, 424, 425
podkomorzy: 425 ï
powiat: 76, 406 ï
sejmik: 392 ï
wojewoda: 2, 425 ï
województwo: 85, 388, 406 ï

Chęciny, m., woj. sandomierskie, 
pow. chęciński

pleban: 24 ï
powiat: 66 ï
starosta: 159, 184, 369, 370 ï
starostwo: 256 ï

Chmielnik, m., woj. podolskie, pow. 
latyczowski 
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powiat: 368 ï
starosta: 6, 390 ï
starostwo: 39, 359 ï

Chmielnikowa Górka, wzgórze, woj. 
sandomierskie, pow. chęciński: 66

Chmielów, w., woj. woj. lubelskie 
i podlaskie: 162

Chociw Wielki, w., woj. i pow. 
rawski: 339

Chocznia, w., woj. krakowskie, pow. 
śląski: 261

Chołowice, w., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski: 418

Chomice, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Chorostków, w., woj. ruskie, z. 
halicka, pow. trembowelski: 6 
Chorostowa, w., woj. podolskie, 
pow. latyczowski: 293

Chotcza, sadzawka, woj. bełskie, 
pow. horodelski: 43

Christopher Dunk Stenoscheng, 
mojza, prez. wendeńska, pow. 
swanenburski: 10

Christburg zob. Kiszpork
Chrabów, w., niezid.: 379
Chroberz, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159, 399
Chruszczob (Chruszczobród), w., 

ks. siewierskie: 106, 225 
Chrząstawa, w., woj. i pow. 

sieradzki: 134
Cicha, w., woj. ruskie, z. przemyska, 

pow. samborski: 
popostwo: 84 ï
sołectwo: 64 ï

Ciechanowiec, m., woj. podlaskie, 
pow. mielnicki: 144

Ciechanów, m., woj. mazowieckie, z. 
i pow. ciechanowski

kasztelan: 2  ï
kasztelania: 169 ï
sędzia ziemski: 169 ï
ziemia: 49, 169 ï

Ciechnino, w., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. grójecki: 128

Ciechomice, w., woj. rawskie, z. 
i pow. gostyniński: 170

Cieniawa, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki 

wójtostwo: 326 ï
Cietrzewina, w., woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 318
Ciosna, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Cisowa zob. Tysowa
Czechów, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki 
kasztelan: 339, 411 ï

Czechy, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Czernikowce, w., woj. ruskie, z. 
i pow. halicki: 280

Czersk, m., woj. mazowieckie, z. 
i pow. czerski

kasztelan: 339 ï
księgi ziemskie: 188 ï
powiat: 59,285 ï
sąd grodzki: 60 ï
starosta: 101 ï
ziemia: 128, 131, 170, 377, 420 ï

Czerteż, w., woj. ruskie, z. sanocka: 
70

Czerwonogród, m., woj. podolskie, 
pow. czerwonogrodzki

starosta: 215 ï
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Częstochowa, m., woj. krakowskie, 
pow. lelowski: 192

burmistrz, ławnicy, wójtowie:  ï
235 
wójtostwo: 235 ï

Częstochowice, w., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 159

Czinzur, dział ziemi, Inflanty: 9
Czorsztyn, zamek, woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 262
starosta: 2 ï
starostwo: 253, 254, 260, 262,  ï
299

Czyżów, w., woj. i pow. 
sandomierski: 156

Dalmacja: 203
Dania: 189, 296
Darachów, w., woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 6
Dąbie, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 427
Dąbrowica, w., woj. i pow. lubelski: 2, 

48, 55, 141, 167, 276, 339, 349, 358, 
394, 395, 413, 414, 415, 419, 426

Dąbrowica, las, woj. i pow. 
sandomierski: 10

Dąbrówka, w., woj. i pow. 
poznański: 194

Dembe, woj. mazowieckie, 
z. czerska, pow. garwoliński, 
tenuta: 377

Dembiany, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 339

Dembowierzchy, w., woj. lubelskie, 
z. łukowska: 62

Desznica, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 44

Dębna Wola, w., woj. mazowieckie,, 
z. czerska, pow. warecki: 420

Dębno, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 170

Długie Kąty, w., woj. i pow. łęczycki: 
352

Długołęka, w., woj. rawskie, z. i pow. 
rawski 

wójtostwo: 257 ï
Dniepr, rzeka: 306
Dobczyce, m., woj. krakowskie, 

pow. szczyrzycki 
starosta: 23, 58, 174, 318, 338,  ï
363, 391
starostwo: 51 ï

Dobra(o)woda, w., woj. podlaskie, 
pow. brański: 50, 180

Dobrzyń, m., z. dobrzyńska, pow. 
dobrzyński 

starosta: 17 ï
Dolna Wieś, w., woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 23
Dołche, w., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. trembowelski: 69
Domachowo, w., woj. i pow. 

łęczycki: 46
Domanice, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Dorpat, m., Inflanty, prez. i pow. 

dorpacki 
starosta: 48 ï

Dorsuniszki, m., woj. trockie, pow. 
kowieński 

starostwo: 151 ï
Drimen, dwór, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. seswiejski: 130 
Drobnin, m., woj. płockie, pow. 

bielski: 17
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Drohiczyn, m., woj. podlaskie, pow. 
drohicki 

chorąży: 29 ï
sędzia ziemski: 274 ï
wójtostwo: 274 ï
starosta: 425 ï
wojski: 49, 387, 413, 414 ï

Drohobycz, m., woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. drohobycki

powiat: 302  ï
starosta: 329 ï

Drohomyśl, w., woj. bełskie, pow. 
lubaczowski 

wójtostwo: 89 ï
Drozdziele, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 192
Drzewica, w., woj. mazowieckie, z. 

i pow. sochaczewski: 159, 160, 369
Drzyszczów, w., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki: 280
Dubinki, w., woj. i pow. wileński: 2, 

41, 230
Duma, rzeka, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. kircholmski: 52
Dunamunde (Dyament), zamek, 

Inflanty, prez. wendeńska, pow. 
dyamencki: 55

Dunk zob. Christopher
Durudan, grunt, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. dyneburski: 340
Dworcze zob. Sadki
Dworzyszcze zob. Żernice
Dyament zob. Dunemunde
Dybów, m., woj. inowrocławskie, pow. 

inowrocławski 
starostwo: 396 ï

Dyneburg, Inflanty, prez. wendeńska, 
pow. dyneburski powiat: 82

Działyń, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 74

Dziamna, w., woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. samborski: 267

Dzierzgoń zob. Kiszpork
Dzięciołów, w., woj. podlaskie, z. 

bielska: 198
Dzikowiec, w., woj. i pow. 

sandomierski 
wójtostwo (sołectwo): 214, 265 ï

Dzikowskie, kuźnice, woj. 
sandomierskie, pow. pilzneński: 
226

Dzionowo, w., woj. i pow. 
chełmiński: 388

Dziurów, woj. ruskie, z. halicka, 
pow. kołomyjski: 132

Eichsanger, w., Inflanty: 22
Elbląg, m., woj. malborskie: 383

kasztelan: 47 ï
portowe: 383, 384 ï

Embden, niezid.: 55
Etruria, księstwo: 18

Farbarz, w., Spisz: 270
Felin, m., Inflanty, prez. parnawska, 

pow. feliński: 405
okolica (tractus): 189, 407 ï
starosta: 405, 407 ï
starostwo: 199 ï

Firlusz, f., woj. i pow. chełmiński: 
388

Folusz, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Frankowce, w., woj. ruskie, z. 
halicka, pow. kołomyjski: 132

Frutine Doline zob. Buchniany
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Fulsztyn, m., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski: 2, 341, 388

Garwolin, m., woj., mazowieckie, z. 
czerska, pow. garwoliński: 335

dwór królewski: 335 ï
księgi ziemskie: 188 ï
mieszczanie: 335 ï
powiat: 377 ï

Gaudyn, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Gawia, rzeka, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. szmeltyński: 334

Gawłowska, łąka, woj. krakowskie, 
pow. lelowski: 193

Gąbiń, m., woj. rawskie, z. 
gostynińska, pow. gąbiński 
dobra: 16, 117, 124

Gdańsk, m., woj. pomorskie: 79
burmistrz i rajcy: 153 ï
magistrat: 392 ï
kasztelan: 339 ï

Głogowiany, w., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 159

Głuskowo, w., woj. ruskie, z. halicka, 
pow. kołomyjski: 132

Głuszyn, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Gniew, m., woj. pomorskie, pow. 
tczewski 

starosta: 339 ï
Gniezno, m., woj. kaliskie, pow. 

gnieźnieński
archidiecezja: 46 ï
arcybiskup: 2, 46, 339 ï
kanonik: 316, 351 ï
kantor: 2 ï
kapituła: 46 ï

kasztelan: 37, 73, 114, 339 ï
kustosz: 2 ï
powiat: 46, 146, 323 ï
prepozyt: 203, 213, 339 ï
starosta: 221 ï

Gnojnik, rzeka, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 354
Golub, m., woj. i pow. chełmiński

 starosta: 179 ï
Gołaczew, w., woj. krakowskie, pow. 

proszowski
sołectwo: 142 ï

Goraj, woj. ruskie, z. chełmska, pow. 
krasnostawski: 230
Gorczenica Mała, w., woj. i pow. 

chełmiński: 85
Gorzyczany, w., woj. i pow. 

sandomierski: 190
Gostwica, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 318
Gostworza, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Gostynin, m., woj. rawskie, z. i pow. 

gostyniński:
cześnik: 170 ï
łowczy: 170 ï
podkomorzy: 170 ï
podsędek: 170 ï
podstoli: 197 ï
powiat: 123, 170 ï
sąd grodzki: 117 ï
starosta: 170 ï
ziemia: 170 ï

Goszczyn, m., woj. mazowieckie, 
pow. grójecki 

mieszczanin: 380  ï
Goździówka, w., woj. mazowieckie, 

z. czerska, pow. garwoliński: 377
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Góra, w., woj. sandomierskie, pow. 
pilzneński

dobra: 226, 242, 246 ï
pleban: 329 ï

Górna Wieś, w., woj. krakowskie, 
pow. sądecki: 23

Góry, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 403

Grabowiec, w., woj. podlaskie, z. 
bielska: 150

Grabów, m., z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski

starostwo: 386  ï
tenutariuszka: 354 ï
zamek: 239 ï

Gręzówka, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Grodno, m., woj. trockie, pow. 
grodzieński: 144

Grodziec, m., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. grójecki

browar: 132 ï
dobra: 137 ï

Grodzisko, staw, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Gródek, m., woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski

popostwo: 217 ï
starosta: 339 ï

Grudziądz, m., woj. i pow. 
chełmiński 

starosta: 73 ï
Grywałd, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki
sołectwo: 299 ï

Gutkowice, w., woj. rawskie, z. 
i pow. rawski: 339

Gutów, w., woj. sandomierskie, pow. 
radomski: 416, 419

Gwda, rzeka, woj. i pow. poznański: 
324

Haczów, w., woj. ruskie, z. sanocka: 70
Halicz, m., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki 
okolice (tractus): 280 ï
powiat: 30, 49, 88, 132, 440 ï
starosta: 339 ï
wojski: 435 ï
wójtostwo: 372 ï
ziemia: 286 ï

Halik, w., Inflanty, prez. i pow. 
dorpacki: 107

Hankowce, w., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 88

Hansa, mojza, Inflanty: 413
Hedrechar, Węgry: 203
Helmet, w., Inflanty, prez. 

parnawska, pow. helmecki
powiat: 38 ï

Hesamer, w., Inflanty, prez. i pow. 
dorpacki: 107

Hniedołowice, w., woj. wileńskie, 
pow. oszmiański: 76

Hołodkowce, w., woj. podolskie, 
pow. kamieniecki: 14

Horodło, m., woj. bełskie, pow. 
horodelski

młyny: 43 ï
starosta: 2 ï
wójtostwo: 42 ï

Howiłow, w., woj. ruskie, z. halicka, 
pow. trembowelski: 6

Hradiste, opactwo, Morawy: 316
Hrubieszów, m., woj. ruskie, z. 

i pow. chełmski
starosta: 132, 322 ï
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Ikskul, w., Inflanty, prez. parnawska, 
pow. ikskulski

 dobra: 4 ï
Ilma, dobra, Inflanty, prez. 

parnawska: 189
Iłża, m., woj. sandomierskie, pow. 

radomski: 156, 157, 158
Inflanty (Liwonia): 2, 4, 8, 9, 10, 22, 

27, 38, 52, 55, 61, 68, 77, 113, 
126, 135, 233, 284, 360, 378

hetman szlachty: 55, 61 ï
komisarz generalny: 10, 80,  ï
130, 189
namiestnik: 22, 55, 130 ï

Inowłódz, m., woj. łęczyckie, pow. 
brzeziński

kasztelan: 83 ï
Inowrocław, m., woj. i pow. 

inowrocławski
chorąży: 191 ï
wojewoda: 170, 339 ï

Iskrzynia, w., woj. ruskie, z. sanocka: 70
Izbica, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180

Jabłonówka, w., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 291

Jagodne, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Jagodne, w., woj. mazowieckie, z. 
liwska: 50

Jangrot, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski 

klucz: 141 ï
Janiki, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Jankowice, w., woj. chełmińskie, 

pow. chełmiński: 406

Janowiec, m., woj. sandomierskie, 
pow. radomski: 268, 413–430

burmistrz: 268, 424 ï
strażnik zamku: 268 ï
zamek (dwór): 268, 424 ï

Januszewo, w., woj. i pow. 
chełmiński: 406

Jaroszewice, w., woj. krakowskie, 
pow. śląski: 261

Jasieniec, w., woj. pomorskie, pow. 
świecki 

starosta: 151 ï
Jasionów, w., woj. ruskie, z. sanocka 

kościół parafialny: 321
Jastrzębiec, w., woj. 

sandomierskie, pow. wiślicki: 
159, 399

Jaswojnie, m., Żmudź, pow. 
jaswojnieński 

starosta: 52 ï
Jawornik, w., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 159
Jaworow, m., woj. ruskie, z. i pow. 

lwowski 
starosta: 221 ï

Jaworze, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 44

Jesieniów, w., woj. ruskie, z. halicka, 
pow. kołomyjski: 132

Jeziorowice (Jeziorkowice), w., woj. 
krakowskie, pow. lelowski: 258

Jezkul Waka, w., Inflanty, prez. 
parnawska, pow. kremoński: 21

Jeżów, m., woj. rawskie, z. i pow. 
rawski: 339

Jeżów, w., woj. sandomierskie, pow. 
radomski: 99

Jurborg, m., Żmudź, pow. wieloński
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leśnik: 55  ï
starosta: 2, 183, 209, 210 ï

Kaczory, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Kalina, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 402, 403

prebendariusz: 402 ï
Kalina, w., woj. sandomierskie, pow. 

wiślicki: 159
Kalisz, m., woj. i pow. kaliski: 268, 278

kasztelan: 339 ï
kolegiata: 46 ï
kolegium jezuickie: 46 ï
mieszczanin: 228, 278 ï
powiat: 46, 218 ï
prepozyt: 170 ï
wojewoda: 2, 339 ï
województwo: 11, 48, 146,  ï
218, 323

Kałusza, m., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki 

starosta: 322 ï
Kałuża, pustka, woj. krakowskie, 

pow. ksiąski: 159
Kamieniec, m., woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 310
biskup: 2, 339 ï
kasztelan: 339 ï
podkomorzy: 49 ï
powiat: 6, 57, 310, 325 ï
starosta: 49 ï
wojski: 310 ï

Kamieniec, zamek, Litwa, niezid.: 
183

Kamień, m., woj. kaliskie, pow. 
nakielski 

kasztelan: 234 ï

Kamionka, m., woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski 

starosta: 163, 339, 373 ï
Kamionka, w., woj. ruskie, z. i pow. 

przemyski: 319
Kamionka, rzeka, woj. ruskie, z. 

i pow. przemyski: 319
Kamyk, w., woj. krakowskie, pow.

lelowski: 106
Karczowce, w., woj. krakowskie, 

pow. ksiąski: 159
Karkus, w., Inflanty, prez. 

parnawska, pow. karkuski: 61
Karłów, w., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski: 132
Karnów, m., Śląsk: 296
Karwosiek, w., woj. i pow. płocki: 

170
Kazewie, nieużytek, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. seswiejski: 378
Kazimierz, m., woj. krakowskie, 

pow. szczyrzycki: 3, 424, 425
rada miasta: 3 ï
rzeźnik: 438 ï

Kazimierz, m., woj. lubelskie, pow. 
lubelski starosta: 2, 48, 55

Kąkolewnica, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Kąpiele, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 213

Kcynia, m., woj. i pow. kaliski: 203
tenutariusz (starosta): 203,  ï
234

Kępa, w., woj. i pow. płocki: 170 
Kępie, w., woj. krakowskie, pow. 

ksiąski: 159
Kępka, staw, z. wieluńska, pow. 

ostrzeszowski: 386
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Kierepet, w., Inflanty, prez. 
dorpacka, pow. kierepecki

starosta: 80 ï
Kijów, woj. kijowskie, pow. kijowski

biskup: 2 ï
metropolita: 139 ï
wojewoda: 315, 339, 358 ï
wojski: 232 ï

Kircholm, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. kircholmski

dobra: 4 ï
powiat: 52 ï

Kiszpork (Christburg, Dzierzgoń), m., 
woj. malborskie 

starostwo: 273 ï
Klengienk, mojza, Inflanty: 282
Kleparz, m., woj. krakowskie, pow. 

proszowski: 266
Kleszczele, m., woj. podlaskie, z. 

bielska 
wójt: 110 ï

Klimki, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Kluszkowce, w., woj. krakowskie, 
pow. sądecki 

sołectwo: 253 ï
Kłobuck, m., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 193, 200
klasztor kanoników  ï
regularnych: 193
mieszczanie: 193 ï
mieszczanin: 200 ï
wójtostwo: 200 ï

Kłocko, w., woj. sandomierskie, 
pow. chęciński: 66

Kniazia Krynica, rzeczka, woj. 
podolskie, pow. kamieniecki: 6

Kniażewo zob. Żernice

Kniezinin, w., woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 39

Knyszyn, m., woj. podlaskie, z. 
bielska: 55, 151

starosta: 2, 48, 425 ï
Kobierzyn, w., woj. krakowskie, 

pow. szczyrzycki: 374
Kobylanka, góra, woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 248
Kobyłka, las, woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 87
Kocierzyna Dolina, uroczysko, woj. 

podolskie, pow. latyczowski: 
390

Kokanin, w., woj. kaliskie, pow. 
gnieźnieński: 46

Kokenhaus, m., Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. kokenhauski

starosta: 2, 41 ï
Kokoszka, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 248
Kolka, mojza, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. dyneburski: 82
Kolno, m., woj. mazowieckie, z. 

łomżyńska, pow. kolneński
sędzia ziemski: 410 ï

Koło, m., woj. kaliskie, pow. 
koniński: 49, 53

starosta: 2, 442 ï
Kołomyja, m., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski 
powiat: 132 ï

Komorów, w., woj. bełskie, pow. 
grabowiecki: 6

Komorów, w., z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 239, 354 

Koniecpol, w., woj. sieradzkie, pow. 
radomszczański: 203
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Konin, m., woj. kaliskie, pow. 
koniński

starosta: 78 ï
Konowały, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Konratowo, w., woj. i pow. 

chełmiński: 388
Konstantynopol: 90
Kopcie, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Koporynia, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
Korona Królestwa Polskiego: 12, 17, 29, 

34, 46, 48, 55, 100, 102, 141, 151, 
170, 203, 249, 268, 339, 359, 425

Korzeń, w., woj. rawskie, z. gostynińska, 
pow. gąbiński: 123, 170

Kostarowce, w., woj. ruskie, z. 
sanocka: 70

Kościan, m., woj. poznańskie, pow. 
kościański

powiat: 218 ï
Kościelec, w., woj. i pow. 

inowrocławski: 170
Kościelec, w., woj. i pow. kaliski: 46
Kotlowa Czarzyna, pasieka, woj. 

podolskie, pow. kamieniecki: 34
Kotowice, w., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 159
Kowal, m., woj. brzeskie–kujawskie, 

pow. kowalski 
starosta: 78, 85 ï

Kowalewszczyzna, w., woj. 
podlaskie, pow. brański: 50, 180

Kownatki, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 427

Kowno, m., woj. trocki, pow. 
kowieński 

starosta: 2, 367 ï
Koza, w., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski: 132
Kozienice, m., woj. sandomierskie, 

pow. radomski: 170
Kozirowce, w., woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 19, 20
Kozubów, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
Koźmin, m., woj. kaliskie, pow. 

pyzdrski: 191 
Kraków, m., woj. krakowskie, pow. 

proszowski: 3, 18, 31, 106, 160, 
159, 170, 175, 210, 213, 229, 230, 
236, 250, 251, 261, 276, 285, 315, 
316, 409, 438

administrator żup solnych  ï
zob. żupnik
Akademia: 18, 176 ï
akta budowniczych: 216 ï
akta grodzkie zob. księgi  ï
grodzkie
akta ziemskie: 75 ï
archiprezbiter zob. prepozyt  ï
parafii NMP
biskup: 159, 160, 161, 339 ï
biskup nominat: 367 ï
biskupstwo: 142, 248, 367 ï
budowniczowie: 216 ï
burgrabia: 23, 44, 58, 202, 330,  ï
331, 335, 339, 350, 351
burmistrz: 154 ï
Bursa Ubogich: 176 ï
dziekan: 203, 213, 339 ï
gród zob. sąd grodzki ï
kanonik(icy): 2, 18, 55, 192,  ï
343, 350, 351, 377
kantor: 304 ï
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kapituła: 343, 347 ï
karczmarz: 266 ï
kasztelan: 2, 55, 183, 209, 210,  ï
339, 438
kaznodzieja: 351 ï
komornik ziemski: 402 ï
kościół św. Franciszka: 154 ï
kościół św. Jana: 225 ï
kościół NMP: 350 ï
księgi (akta) grodzkie: 50, 75,  ï
142, 160, 163, 164, 166, 176, 
348, 413, 426
loner: 216 ï
ławnik (icy): 343, 365, 366 ï
magistrat zob. urząd radziecki ï
mieszczanin (ie): 154, 166,  ï
365, 366, 384
murarz: 154 ï
pisarz grodzki: 210, 331, 335 ï
pisarz ziemski: 287, 288 ï
plac św. Floriana: 276 ï
podsędek: 213 ï
podstarości: 50, 157, 211 ï
podstoli: 74, 75 ï
podżupek: 112 ï
powiat: 159 ï
prałaci: 343 ï
prepozyt: 2, 18 ï
prepozyt parafii NMP  ï
(archiprezbiter): 350
rajca(y): 144, 154, 327 ï
sąd gajony: 343 ï
sąd grodzki (gród): 210, 211,  ï
266, 330, 331, 338, 366, 367, 
414
sąd ziemski: 159 ï
sędzia grodzki: 50 ï
skarbnik: 154 ï

starosta: 2, 58, 74, 75, 170,  ï
211, 339
stolnik: 172 ï
syndyk: 327 ï
szpital bractwa NMP: 350 ï
ulica św. Szczepana: 350 ï
urząd radziecki (magistrat):  ï
266, 295, 327
wielkorządca: 213 ï
wojewoda: 2, 12, 48, 50, 55,  ï
74, 75, 132, 213, 251, 276
województwo (ziemia): 23, 44,  ï
49, 142, 157, 159, 165, 172, 192, 
258, 261, 318, 339, 353, 367, 
374, 389, 397, 401, 402, 438
żupnik (administrator żup): 58,  ï
112, 155, 174, 248, 318, 337, 
338, 339, 363, 391, 394, 395

Krasin, w., woj. i pow. chełmiński: 388
Krasów (Krasne), w., woj. 

krakowskie, pow. sądecki: 318
Kraszowo zob. Krotowo
Kraśnik, m., woj. lubelskie, pow. 

urzędowski: 229
dobra: 50 ï

Kremona, w., Inflanty, prez. 
parnawska, por. kremoński 
powiat: 21, 145

Krimeti, hak ziemi, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. seswiejski 378

Kroacja: 203
Krokoczyce, w., woj. sieradzkie, 

pow. szadkowski: 245
Kropidło, w., woj. krakowskie, pow. 

ksiąski: 159
Krosno, m., woj. ruskie, z. sanocka

młyn: 70 ï
wójtostwo: 71 ï
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Krosno, m., Śląsk: 296
Krostkowska Kępa, grunt, woj. 

pomorskie, pow. świecki: 121
Krotowo (Kraszowo), w., woj. 

mazowieckie, z. i pow. 
ciechanowski: 169

Królestwo zob. Korona Królestwa 
Polskiego

Kruhel, w., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski: 271 

Kruszowa, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Kruszów, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Krużlowa, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 330

Krwatka, w., woj. sandomierskie, 
pow. radomski: 136

Krynka, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Krzeczkowa, w., woj. ruskie, z. 
i pow. przemyski: 418

Krzeczów, w., woj. krakowskie, pow. 
szczyrzycki: 361

starosta: 429 ï
Krzeczów, w., woj. krakowskie, pow. 

szczyrzycki: 438 
Krzemieniec, m., woj. wołyńskie, 

pow. krzemieniecki 
starosta: 2 ï

Krzemieńczuk (Pśla), uroczysko, 
woj. kijowskie: 306

Krzeszów, zamek, woj. ruskie, z. 
i pow. przemyski: 319

starosta: 319, 339 ï
starostwo: 319 ï

Krzeszówko, w., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 159

Krzyżowa (Krzeczewo), w., woj. 
podlaskie, pow. brański: 50, 180

Krzyżowa (Krzyszowa), f., woj. 
podlaskie, pow. brański: 50, 180 

Książ Mały, w., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 159

Książ Wielki, m., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski 

sąd ziemski: 159, 402 ï
Kubłowo, w., woj. brzeskie–

kujawskie, pow. przedecki
wójtostwo (sołectwo): 227 ï

Kuchelborn, rybactwo, woj. 
malborskie: 273

Kuflew, m., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. garwoliński: 188

Kumanów, w., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 437

Kumanówka, w., woj. podolskie, 
pow. kamieniecki: 25

Kunaszówka, w., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 159

Kurlandia (Kuronia), księstwo: 32, 
55, 296

kurońskie (piltyńskie) biskupstwo: 
296

Kurowa, f., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Kurów, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Kurzelów, m., woj. sandomierskie, 
pow. chęciński: 176

archidiakon: 176 ï
Kutno, m., woj. rawskie, z. i pow. 

gostyniński: 170

Lais, w., Inflanty, prez. dorpacka, 
pow. lajski starosta: 2, 55
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Lanckorona, m., woj. krakowskie, 
pow. szczyrzycki 

starosta: 2, 211 ï
Laski, w., woj. ruskie, z. i pow. 

lwowski: 132
Latoszyn w., woj. sandomierskie, 

pow. pilzneński: 210
Lauden, w., Inflanty, prez. i pow. 

wendeński 
dobra: 40 ï

Ląd, m., woj. kaliskie, pow. koniński
kasztelan: 129, 352 ï

Leida, hak ziemi, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. seswiejski: 378

Lekarzewice, w., woj. i pow. brzeski–
kujawski

sołectwo: 263 ï
Lelów, m., woj. krakowskie, pow. 

lelowski
powiat: 159 ï

Lemberg (Małopol), zamek, 
Inflanty, prez. wendeńska, pow. 
lemberski: 126

Leszno, m., woj. poznańskie, pow. 
kościański: 218

Leśniewice (Leśniowice), w., woj. 
ruskie, z. i pow. chełmski: 156, 243

Leśniów, w., woj. krakowskie, pow. 
lelowski: 159

Leżajsk, m., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski 

starosta: 2, 41, 442 ï
Leżenice, w., woj. mazowieckie, z. 

czerska, pow. warecki: 2, 16, 123, 
124, 136, 137, 143

Leźnica, w., woj. krakowskie, pow. 
śląski 

wójtostwo: 261 ï

Libusza, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 397

Lida, m., woj. wileńskie, pow. lidzki
starosta: 339  ï

Lindy, nieużytek, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. seswiejski: 378

Linina, w., woj. ruskie, z. przemyska, 
pow. samborski

młyn i karczma: 87  ï
sołectwo: 15 ï

Lininka, rzeczka, woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. samborski: 87

Lipie, w., woj. ruskie, z. przemyska, 
pow. samborski: 308

sołectwo: 309 ï
Lipinki, w., woj. krakowskie, pow. 

biecki: 192
Lipniaki, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Lipnica, m., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 23
wójtostwo: 23 ï

Lipnica, w., woj. i pow. sandomierski
wójtostwo (sołectwo): 214, 265 ï

Lipno, w., woj. i pow. chełmiński
dobra: 388 ï

Lipowiec, zamek, woj. krakowskie, 
pow. proszowski

klucz: 367 ï
Liskowo, w., woj. kaliskie, pow. 

gnieźnieński: 46
Lisów, w., woj. i pow. chełmiński: 

388
Litmanowa, w., Spisz

wójtostwo: 317 ï
Liwonia zob. Inflanty
Lubaczów, m., woj. bełskie, pow. 

lubaczowski
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starosta: 346 ï
starostwo: 89, 346 ï

Lubań, góra, woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 262

Lubeka, m.: 77
Lubkowce, w., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki: 88
Lublin, m., woj. i pow. lubelski: 141, 

223
akta grodzkie: 387, 413, 414 ï
akta ziemskie: 229 ï
księgi grodzkie: 75, 181, 236 ï
księgi ziemskie: 188 ï
podczaszy: 236 ï
podkomorzy: 133 ï
powiat: 162 ï
sąd grodzki: 74, 236, 428, 429,  ï
430
sejm: 132, 151  ï
starosta: 2, 132, 339, 428, 429 ï
Trybunał: 50, 211, 219, 335,  ï
402, 441
wojewoda: 2, 58, 211, 339, 373 ï
województwo: 50, 162, 229, 427 ï

Luboml, m., woj. ruskie, z. i pow. 
chełmski: 242

starosta: 241, 418 ï
Lubowla, m., Spisz

starosta: 270 ï
starostwo: 270 ï
zamek: 337 ï

Lucyn, m., Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. lucyński

powiat: 108 ï
Luda, dwór, Inflanty, prez. i pow. 

dorpacki: 107
Lwów, m., woj. ruskie, z. i pow. 

lwowski: 81, 294, 375

akta grodzkie: 362 ï
arcybiskup: 2, 339 ï
burmistrz: 294 ï
kasztelan: 2, 322, 339 ï
księgi ziemskie: 181 ï
magistrat: 294 ï
mieszczanin: 294 ï
młyn: 195 ï
okolica (tractus): 303 ï
pisarz grodzki: 441 ï
pisarz ziemski: 49 ï
podkomorzy: 322 ï
powiat: 132, 322, 361, 425 ï
przedmieście Krakowskie: 195 ï
rajcy: 294 ï
sąd grodzki: 362 ï
sąd ziemski: 441 ï
starostwo: 255, 281, 307 ï
szpital św. Ducha: 294 ï
zamek: 81 ï

Łask, m., woj, sieradzkie, pow. 
szadkowski: 170

Łąck, w., woj. rawskie, z. 
gostynińska, pow. gąbiński: 170

Łęczyca, m., woj. i pow. łęczycki: 
170, 244

kasztelan: 2, 50, 180 ï
kustodia: 46 ï
łaźnia: 244 ï
podkomorzy: 160 ï
prepozyt: 2, 203, 213, 339 ï
scholastyk: 2, 55 ï
wojewoda: 2, 41, 125, 148,  ï
165, 170, 339
zamek: 244 ï

Łęka, w., woj. i pow. łęczycki: 46 
Łodzon, w., niezid.: 285
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Łomnica, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 248

Łomnicka Wola (Chaszczów), w., 
woj. ruskie, z. przemyska, pow. 
samborski 

wójtostwo: 312 ï
Łomża, m., woj. mazowieckie, z. 

i pow. łomżyński
akta grodzkie: 410 ï
pisarz ziemski: 187, 269 ï
podstarości: 410 ï
powiat: 410 ï
sędzia ziemski: 410 ï
starostwo: 300 ï
wojski: 186, 187 ï
ziemia: 269, 410 ï

Łosice, m., woj. podlaskie, z. 
mielnicka: 188

starosta: 2, 48, 347 ï
Łowicz, m., woj. rawskie, z. i pow. 

sochaczewski: 46
prepozyt: 316, 413, 420 ï

Łuck, m., woj. wołyńskie, pow. łucki
kanonik: 28, 29, 229, 230,  ï
250, 251

Ługowa, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Łuka, w., woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 368

Łuków, m., woj. lubelskie, z. 
łukowska

pisarz grodzki: 133 ï
pisarz ziemski: 133 ï
starosta: 49, 62, 425, 427, 428,  ï
430
starostwo: 62 ï

Łysobark, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 159

Magów, w., woj. i pow. łęczycki: 46
Malbork, m., woj. malborskie

ekonom: 5, 178, 196, 382, 384  ï
ekonomia: 178, 182, 382, 384 ï
kaznodzieja: 5 ï
kościół św. Ducha: 5 ï
kościół NMP: 5 ï
podkomorzy: 40 ï
starosta: 2, 48, 170, 425 ï
starostwo: 5, 425 ï
wojewoda: 151, 339 ï
województwo: 5, 273 ï
zamek: 5, 196 ï

Maleczkowice, w., niezid.: 302
Malonków, w., woj. i pow. 

chełmiński: 388
Małęczyn, w., woj. sandomierskie, 

pow. radomski: 136
Małogoszcz, m., woj. 

sandomierskie, pow. chęciński 
dobra: 188 ï
kasztelan: 23, 58, 112, 155,  ï
174, 248, 318, 331, 337, 338, 
363, 391, 394, 395
tenutariusz: 188 ï

Małopol zob. Lemberg
Małopolska

cła: 249  ï
Marcinkowice, w., woj. rawskie, z. 

i pow. sochaczewski: 159
Marcinowice, w., woj. rawskie, z. 

i pow. sochaczewski: 159
Marienburg, w., Inflanty, prez, 

dorpacka, pow. marienburski 
starosta: 2, 80 ï

Marków, m., woj. wileńskie, pow. 
oszmiański 

starosta: 52 ï
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Marzeczeliny, pole, woj. krakowskie, 
pow. lelowski: 200

Masina, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Masina, strumień, z. wieluńska, 
pow. ostrzeszowski: 386

Maszewo, w., woj. i pow. płocki: 129
Mazowsze, księstwo: 148, 170

wojewoda: 17 ï
województwo: 60, 128, 131,  ï
147, 169, 170, 300, 377, 410, 420

Mazurowska, góra, woj. ruskie, z. 
i pow. przemyski: 271

Mczyn, Inflanty: 68
dobra: 68 ï

Medenice, w., woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. drohobycki

tenuta: 436 ï
tenutariusz: 322, 436 ï

Menten (Mienięta), w., woj. 
malborskie: 273

Mezyrów, m., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 289

wójtostwo: 292 ï
Michałów, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
Miedniewice, w., woj. rawskie, z. 

i pow. sochaczewski: 159, 160, 369
Miedniewska Wola, w., woj. rawskie, 

z. i pow. sochaczewski
wójtostwo: 184 ï

Miedzioła, m., woj. wileńskie, pow. 
oszmiański starosta: 52

Mielcuch, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Mielnik, m., woj. podlaskie, pow. 
mielnicki

chorąży: 28, 29 ï

podkomorzy: 63 ï
wójtostwo: 110 ï

Mielnów, w., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski: 418

Mienięta zob. Menten
Mierzawa, w., woj. krakowskie, pow. 

ksiąski: 159
Mieścisko, m., woj. kaliskie, pow. 

gnieźnieński: 323
wójtostwo: 323 ï

Międzyrzec, m., woj. poznańskie, 
pow. poznański

kasztelan: 221, 339 ï
starosta: 2, 48 ï

Mikołajewo, w., woj. rawskie, z. 
i pow. sochaczewski: 170

Mińsk, m., woj. i pow. miński
kasztelan: 55 ï

Mirów, w., woj. krakowskie, pow. 
lelowski: 2, 74, 75, 170, 369, 370, 
399, 409

Mirzejowice (Mirzowice, 
Mierzejewice) zob. Chruszczob

Mirzeniec, w., woj. ruskie, z. i pow. 
przemyski: 322

Mitawa, m., Kurlandia
zamek: 55 ï

Mława, m., woj. płockie, z. 
zawkrzeńska, pow. mławski

starosta: 2  ï
Młodów, woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 74
Młodzowy Małe i Wielkie, woj. 

sandomierskie, pow. wiślicki: 159
Młoty, struga, z. wieluńska, pow. 

ostrzeszowski: 239
Mnichowice, w., woj. i pow. brzeski–

kujawski: 263 
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Moczydła, w., woj. krakowskie, pow. 
lelowski: 159

Moczydło, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Modrze zob. Morze
Mokra, w., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 193
młyn: 193 ï

Montawy, w., woj. pomorskie, pow. 
świecki: 357

Morawy: 317
Morze, w., woj. i pow. kaliski: 218
Moskwa: 9, 32, 93, 120, 178, 189, 

218, 282, 317, 334, 405
Moszczana, w., woj. podlaskie, z. 

mielnicka: 111
Moszczaniec, w., woj. ruskie, z. 

sanocka: 70
Mozgawa, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159, 399
Mozyr, m., woj. mińskie, pow. 

mozyrski 
starosta: 339 ï

Mstyczów, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 346 

Mszalnica, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki

wójtostwo: 326 ï
Mścibów, woj. nowogrodzkie, pow. 

wołkowyski
starosta: 151  ï

Muchnice, w., woj. rawskie, z. i pow. 
gostyniński: 170

Muchnów, w., woj. rawskie, z. i pow. 
gostyniński: 170

Muszyna, m., woj. krakowskie, pow. 
sądecki 

klucz: 248 ï

Mystycze (Mystyczów), woj. ruskie, 
z. i pow. przemyski: 279

wójtostwo: 185, 298, 333 ï
Myszków, kuźnica, woj. krakowskie, 

pow. lelowski: 159
Myśliszowice, w., woj. sandomierskie, 

pow. radomski: 136
Mytarz (Myteż), w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 315

Nakło, m., woj. kaliskie, pow. 
nakielski 

kasztelan: 16, 48, 117, 123,  ï
124, 137, 323

Narew, rzeka, woj. podlaskie: 50, 180
Nastaszów, w., woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 6
Neapol, królestwo: 18
Nieborów, w., woj. rawskie, z. i pow. 

sochaczewski: 170
Niedzielna, w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 267
Niemcy: 100
Niepołomice, w., woj. krakowskie, 

pow. szczyrzycki: 231, 267, 340, 
352–358

Nieszków, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Nieśwież, m., woj. nowogródzkie, 
księstwo słuckie: 2, 367, 374

Nieznach zob. Płachta
Niżny Kąt, w, woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski: 132
Nitawa, w., Inflanty, 

starosta: 8, 9 ï
starostwo: 8,9  ï

Norymberga, m.: 91
burgrabia: 296 ï
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Nowa Wieś, w., woj. podlaskie, z. 
bielska: 96

Nowa Wieś, w., woj. rawskie, z. 
i pow. sochaczewski: 160, 369

Nowe Miasto Korczyn, m., woj. sando�
mierskie, pow. wiślicki: 363, 377

akta grodzkie: 204, 398 ï
sąd grodzki: 205, 210, 365, 398 ï
starosta: 2, 48, 251, 276, 339 ï

Nowogród, w., Inflanty, prez. 
dorpacka, pow. nowogrodzki 

starosta: 55 ï
Nowosielce, w., woj. ruskie, z. 

sanocka: 70
Nowy Dwór, w., woj. malborskie: 273
Nowy Sącz zob. Sącz
Nur, m., woj. mazowieckie, z. i pow. 

nurski
starosta: 49 ï
starostwo: 102 ï

Oberski, młyn, woj. i pow. poznański: 
115

Oblagowa, rzeka, woj. krakowskie, 
pow. sądecki: 248

Oborniki, m., woj. i pow. poznański
mieszczanie: 194 ï

Obory, w., woj. mazowieckie, z. 
i pow. czerski: 2, 48, 341, 347, 378

Obra, rzeka, woj. poznańskie, pow. 
pow. kościański i poznański: 115

Ochodnica, w., woj. krakowskie, 
pow. sądecki 

sołectwo: 262 ï
Odolanów, m., woj. i pow. kaliski

starosta: 73 ï
Odrzechowa Górna, w., woj. ruskie, 

z. sanocka: 70

Ogonowice, w., woj. sandomierskie, 
pow. opoczyński

sołectwo: 252 ï
Ojców, zamek, woj. krakowskie, 

pow. proszowski
starosta: 236 ï
starostwo: 342 ï

Okleśnia, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski: 159

Okno, w., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 88

Okunin, w., woj. płockie, z. 
zawkrzeńska, pow. mławski: 97

Oleszkowice, w., woj. podolskie, 
pow. kamieniecki: 332

Oleszków, w., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 88

Oleśnica, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 170

Oleśnica, strumień, z. wieluńska, 
pow. ostrzeszowski: 386

Olkusz, m., woj. krakowskie, pow. 
proszowski 

rajca: 106 ï
Olszana, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 74
sołectwo: 385 ï

Olszówka, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Olsztyn, m., woj. krakowskie, pow. 
lelowski 

starostwo: 311 ï
Ołomuniec, m., Morawy: 316
Ołyka, m., woj. wołyńskie, pow. 

łucki: 2, 367, 374
Onikszty, m., woj. wileńskie, pow. 

wiłkomierski 
starosta: 10 ï
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Opatów, m., woj. sandomierski, 
woj. i pow. sandomierski: 431, 
432 

Opoczka, m., Rosja: 2
Opoczno, m., woj. sandomierskie, 

pow. opoczyński
sąd grodzki: 232 ï
starostwo: 252 ï

Orawnicz, dom w Krakowie: 343
Orle, w., Inflanty, prez. wendeńska, 

pow. orleński 
starosta: 55  ï

Orzyszów, m., woj. rawskie, z. i pow. 
sochaczewski: 159, 160, 369

Osiecko, m., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. garwoliński 

tenuta: 285 ï
Osiek, m., woj. krakowskie, pow. biecki 

tenuta: 44 ï
Osiek, w., woj. pomorskie, pow. 

nowski
starosta: 47 ï
zamek: 47 ï

Osmolin, m., woj. rawskie, z. 
gostynińska, pow. gąbiński

mieszczanie: 125 ï
tenuta: 125 ï

Ossowice, w., woj. rawskie, 
z. sochaczewska, pow. 
mszczonowski: 170

Ostasze, w., woj. podlaskie, 
z. bielska: 152

Ostrołęka, m., woj. mazowieckie, z. 
łomżyńska, pow. ostrołęcki: 300

pisarz ziemski: 187 ï
tenuta: 300 ï
wójtostwo: 300 ï

Ostrowia zob. Sławogóry

Ostrowsko, w., woj. krakowskie, 
pow. szczyrzycki 

wójtostwo (sołectwo): 381 ï
Ostrożec, w., woj. ruskie, z. i pow. 

przemyski: 279
Ostróg, m., woj. wołyńskie, pow. 

łucki: 41, 339
Ostrów, woj. ruskie, z. halicka, pow. 

trembowelski: 6
Ostrów, przedmieście, woj. ruskie, z. 

i pow. lwowski 
wójtostwo: 45 ï

Ostrzeszów, m., z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski

powiat: 239 ï
starosta: 37, 114, 319 ï
starostwo: 37, 73, 114 ï

Oszmiana, m., woj. wileńskie, pow. 
oszmiański

powiat: 76 ï
Oświęcim, m., woj. krakowskie, pow. 

śląski
księstwo: 49, 159, 409 ï
podstarości: 367 ï
sąd grodzki: 409 ï
starosta: 159, 236 ï

Pamp, dział ziemi, Inflanty: 9
Pangast, w., Inflanty: 38
Panki, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Parchowata, góra, woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 248
Parczów, m., woj. i pow. lubelski

mieszczanin: 162 ï
starosta: 2, 132, 428, 429  ï

Parnawa, m., Inflanty, prez. i pow. 
parnawski
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mieszczanie(in): 239 ï
powiat: 264 ï
starosta: 55, 378 ï

Pasieka, grunt (ogród), woj. ruskie, 
z. i pow. lwowski: 81

Paszczurka, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 159

Pełtew, rzeka, woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski: 195 

Persta, dobra, Inflanty, prez. 
parnawska, pow. tauruski: 189

Pesteln zob. Postolin
Piaseczno, m., woj. mazowieckie, z. 

i pow. warszawski 
starosta: 429 ï

Piaseczny, młyn, woj. i pow. 
inowrocławski: 396

Pieczeniegi, w., woj. krakowskie, 
pow. proszowski: 401

Pieczyst, w., Inflanty: 38
Piekary, w., woj. sieradzkie, pow. 

piotrkowski: 240
Pieskowa Skała, zamek, woj. 

krakowskie, pow. proszowski: 339
Piltyń, m., Kurlandia: 55

biskupstwo zob. Kuronia  ï
(Kurlandia)
zamek: 189 ï
prezydent: 55 ï

Pilzno, m., woj. sandomierskie, pow. 
pilzneński 

sąd ziemski: 365 ï
Piła, m., woj. i pow. poznański: 324

starostwo: 324 ï
tenutariusz: 324 ï
wójtostwo: 231 ï

Piła, rzeka, woj. poznańskie, pow. 
pow. poznański i wałecki: 221

Pińczów, m., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 159, 161

zamek: 159 ï
Pińsk, m., woj. brzeskie–litewskie, 

pow. piński 
starosta: 2 ï

Piotrkowice, w., woj. krakowskie, 
pow. proszowski: 224

Piotrków, m., woj. sieradzkie, pow. 
piotrkowski: 170, 213

akta grodzkie: 240, 344, 345 ï
pisarz grodzki: 240 ï
powiat: 240 ï
starosta: 159, 399 ï
Trybunał Koronny: 330 ï

Pisarzowa, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 318

Płachta (Nieznach), kuźnica, woj. 
sandomierskie, pow. radomski: 
99, 423

Płock, m., woj. i pow. płocki: 17
biskup: 321, 339 ï
biskup nominat: 2, 31, 41 ï
kasztelan: 2, 143 ï
klasztor dominikanów: 17 ï
podczaszy: 201 ï
powiat: 2, 129 ï
prepozyt: 203 ï
starosta: 17 ï
stolnik: 170 ï
wojewoda: 2 ï
województwo: 97 ï
ziemia: 170 ï

Płońsk, m., woj. płockie, pow. 
płoński 

księstwo: 170 ï
Pniewice, w., woj. i pow. chełmiński: 

388
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Pobiedziska, m., woj. kaliskie, pow. 
gnieźnieński: 146

mieszczanin: 146  ï
Podgórze, m., woj. i pow. 

inowrocławski: 396
Podgrodzie, m., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki 
wójtostwo: 440 ï

Podhajce, m., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 339

Podkowa, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Podlasie
kasztelan: 2, 48, 341, 343, 347 ï
łowczy: 33 ï
wojewoda: 144, 148, 149, 339 ï
wojewodzic: 425 ï
województwo: 49, 50, 96, 110,  ï
111, 152, 162, 180, 198, 229

Podmokłe, w., woj. i pow. 
poznański 

wójtostwo: 92 ï
Podole

łowczy: 49 ï
wojewoda: 2, 203, 339 ï
województwo: 49, 53, 57, 69,  ï
286, 325, 332, 368

Podoliniec, zamek, Spisz: 337
Podolsze, w., woj. krakowskie, pow. 

śląski: 159
Podwysokie, w., woj. ruskie, z. 

halicka, pow. kołomyjski: 132
Pogorzelec, w., woj. sandomierskie, 

z. stężycka: 417
Pogwizdów, w., woj. krakowskie, 

pow. ksiąski: 159
Pokrzywnica, m., woj. i pow. 

sandomierski 

opat: 408 ï
Pokrzywniczka, w., woj. krakowskie, 

pow. ksiąski: 159
Polanki (dwie), w., woj. krakowskie, 

pow. śląski: 159
Polska zob. Korona Królestwa 

Polskiego
Połaniec, m., woj. i pow. 

sandomierski 
kasztelan: 226, 246, 251, 339,  ï
404, 408

Połock, m., woj. połockie: 2
Pomian, grunt, woj. mazowieckie, z. 

łomżyńska, pow. ostrołęcki: 300
Pomorzany, m., woj. ruskie, z. i pow. 

lwowski: 203
Pomorze

biskup zob. Włocławek ï
sąd ziemski: 72 ï
wojewoda: 339 ï
wojewodzic: 178, 179, 273 ï
wojewodzina: 273 ï
województwo: 72, 179, 273,  ï
356, 389, 406

Poprad, rzeka, woj. krakowskie, 
pow. sądecki: 248

Porozna (Porszna), w., woj. ruskie, 
z. i pow. lwowski 

wójtostwo: 281 ï
Posina, woj. krakowskie, niezid.: 363
Postawczowice, w., woj. krakowskie, 

pow. lelowski: 159
Postolin (Pesteln), w., woj. 

malborskie: 273
Pozylia (Pusilia), w., woj. 

malborskie: 273
Poznań, m., woj. i pow. poznański: 

65, 116, 118, 442
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biskup: 339 ï
bractwo piwowarów: 442 ï
burmistrz: 442 ï
chirurg: 65 ï
dziekan: 2, 55 ï
kanonik: 350, 351, 420 ï
kasztelan: 119, 120, 234, 339 ï
ławnicy: 442 ï
magistrat: 118 ï
mieszczanin: 118, 355 ï
podkomorzy: 120–, 234 ï
podstarości: 442 ï
podwojewodzi: 442 ï
powiat: 194 ï
prepozyt: 213 ï
sąd grodzki: 59 ï
surogator: 116 ï
wojewoda: 2, 230, 324, 328,  ï
343, 442
województwo: 11, 48, 119, 218 ï
wojski: 11 ï
wójt: 442 ï
zamek: 116 ï
Żyd(zi): 116, 141, 415 ï

Proszowice, m., woj. krakowskie, 
pow. proszowski

akta ziemskie: 287, 288 ï
akta wójtowskie: 287 ï
powiat: 142, 367, 401 ï

Prusy: 47, 296
Przasnysz, m., woj. mazowieckie z. 

ciechanowska, pow. przasnyski
powiat: 50  ï

Przeciszów, w., woj. krakowskie, 
pow. śląski: 159

Przedecz, m., woj. brzeskie–
kujawskie, pow. przedecki

starosta: 339, 352 ï

starostwo: 339, 352 ï
Przedborz, m., woj. sandomierskie, 

pow. chęciński
starosta: 151  ï

Przedzimnicza (Białyrękaw, 
Białyrukaw), w., woj. podolskie,

pow. latyczowski: 359 ï
Przemiłów, w., woj. ruskie, z. 

halicka, pow. trembowelski: 6
Przemyśl, m., woj. ruskie, z. i pow. 

przemyski: 237, 271, 308
biskup: 2, 24, 41, 321 ï
biskup nominat: 2, 41 ï
klasztor dominikanek: 271 ï
magistrat: 237 ï
mieszczanie: 237 ï
mieszczanka: 67 ï
pisarz miejski: 301 ï
pisarz ziemski: 331, 335 ï
powiat: 173, 185, 298, 319,  ï
333, 418
przedmieście: 67 ï
sąd grodzki: 331, 341 ï
sklepikarze: 237 ï
starosta: 2, 49, 67, 301 ï
starostwo: 277, 279, 297, 320 ï
straganiarze: 237 ï
władyctwo: 67, 139, 140 ï
władyka: 140, 217 ï
wojski: 418 ï
zamek: 67, 301 ï
ziemia: 205, 315, 339, 436 ï

Przesiecznica, w., woj. krakowskie, 
pow. sądecki: 74

Przewłoka, w., woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 289, 292

Przewłoka, las, woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 289, 292
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Przewory, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Przybynów, w., woj. krakowskie, 
pow. lelowski: 159

Przygrot, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Przyłęk, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Przysieka, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Psków, m., Rosja: 2, 359
Pszczołczyn, w., woj. podlaskie, 

pow. brański: 50, 180
Pułtusk, m., woj. mazowieckie, 

z. zakroczymska, pow. 
nowomiejski 

prepozyt: 213 ï
Pusilia zob. Pozylia
Putra, dobra, Inflanty: 68
Pyzdry, m., woj. kaliskie, pow. 

pyzdrski 
powiat: 60 ï

Rabsztyn, zamek, woj. krakowskie, 
pow. proszowski 

starosta: 2, 183, 209, 210 ï
Raczyn, dobra, Inflanty: 68
Radiwer, w., Inflanty, prez. i pow. 

dorpacki: 107
Radom, m., woj. sandomierskie, pow. 

radomski: 12, 170
kasztelan: 203 ï
podstarości: 136 ï
powiat: 12, 268 ï
starosta: 2, 136, 143, 417, 423 ï
starostwo: 99, 136, 423 ï

Radoszkowice, m., woj. i pow. miński 
starosta: 100 ï

Radoszyce, m., woj. sandomierskie, 
pow. chęciński

dobra królewskie: 66 ï
starosta: 66 ï

Raibrod, w., woj. krakowskie, pow. 
szczyrzycki: 23

Raiskumen, dworek, Inflanty, prez. 
i pow. parnawski: 264

Rajgród, m., woj. podlaskie, pow. 
bielski 

starostwo: 96 ï
Rajnowice, w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. drohobycki
młyn: 302 ï

Rajszów, w., woj. krakowskie, pow. 
ksiąski: 159

Raszków, las, woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 6

Rawa, m., woj. i pow. rawski: 104, 
143, 167, 394, 436

jatki mięsne: 143 ï
kasztelan: 95 ï
mieszczanin: 380 ï
młyny: 143 ï
powiat: 257 ï
rzeka: 143 ï
sąd grodzki: 419 ï
starosta: 170 ï
wojewoda: 2, 136, 143, 339,  ï
417, 423
województwo: 16, 123, 125,  ï
159, 241, 339, 369, 370
ziemia: 170 ï

Rekowice (Reksowice), w., woj. 
krakowskie, pow. lelowski

sołectwo: 311 ï
Rest, dobra, Inflanty: 68
Rewel, m., Inflanty Szwedzkie: 53
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Rogoźno, m., woj. i pow. poznański
kasztelan: 234 ï
starosta: 33, 268, 339, 424, 442 ï
starostwo: 268, 424 ï

Rohatyn, m., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki 

starostwo: 440 ï
Rokitowy Kierz, grunt, woj. 

sandomierskie, pow. chęciński: 256
Ropczyce, m., woj. sandomierskie, 

pow. pilzneński: 194
burmistrz: 226, 404, 408 ï
dobra królewskie: 226 ï
ławnicy: 408 ï
mieszczanie: 404 ï
pleban: 408 ï
prowizor szpitala: 408 ï
rajcy: 226 ï
tenutariusz: 404, 408 ï
wójt: 408 ï

Rostfiany, w., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 6

Rowce, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Rozdrażew, w., woj. kaliskie, pow. 
pyzdrski: 2

Ruda, w., woj. podolskie, pow. 
kamieniecki: 6

Rudny, młyn, woj. i pow. poznański: 
194

Rugia, wyspa: 296
Rujen, w., prez. parnawska, Inflanty

powiat: 284 ï
Rumborg, m., Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. rumborski
starosta: 9 ï

Runka, góra, woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 248

Rurmus, dom w Krakowie: 343, 347
Ruska Wola, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Ruś

dziedzic: 170 ï
księstwo: 170 ï
wojewoda: 2, 132, 248, 339 ï
województwo: 30, 45, 49, 50,  ï
53, 69, 70, 88, 156, 279, 280, 
286, 319, 322, 339, 425, 436
żupnik: 87, 308, 314 ï

Rycewko, w., niezid.: 396
Ryga, m., Inflanty, prez. wendeńska: 

55, 109, 360, 400
arcybiskup: 55 ï
burgrabia: 36 ï
burmistrz: 77, 364 ï
mieszczanin: 233, 400 ï
rajcy: 364 ï
starosta: 55 ï
starostwo: 55 ï
zamek: 55, 109 ï

Ryglice, w., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 335

Rypin, m., z. dobrzyńska, pow. 
rypiński 

kasztelan: 426 ï
Ryter, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 74
Rzedziepowice, w., woj. podolskie, 

pow. latyczowski: 290
Rzeczpospolita: 55, 79, 91, 93, 95, 

114, 167, 169, 192, 203, 211, 241, 
243, 268, 323, 340, 368, 372, 417, 
421, 433, 435

Rzeżyca, m., prez. wendeńska, 
Inflanty

powiat: 94  ï
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Saan, niezid.: 203
Sadek, w., woj. sandomierskie, pow. 

wiślicki: 159
Sadki (Sadowie), w., woj. ruskie, z. 

i pow. lwowski: 361
Sadulińskie, pole, woj. krakowskie, 

pow. lelowski: 193
Salis, mojza, Inflanty, prez. 

parnawska, pow. saliski: 55, 208
Saltzburg, w., Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. rujeński
kościół parafialny: 284 ï

Sambor, m., woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. samborski

ekonomia: 15, 167, 314, 436 ï
starosta: 2, 70, 87, 267, 308, 313,  ï
314, 315, 339, 430, 431, 432, 436
starostwo: 13, 64, 87, 267, 308,  ï
309, 312, 313, 431
władyka: 140, 217 ï
władyctwo: 139 ï
zamek: 308 ï

San, rzeka, woj. woj. ruskie 
i sandomierskie: 67

Sandomierz, m., woj. i pow. 
sandomierski

akta grodzkie: 229 ï
akta ziemskie: 190, 229 ï
ekonomia: 167 ï
kanonik: 24 ï
kapituła: 190 ï
kasztelan: 339, 416 ï
kustosz: 2, 55, 339 ï
okolice (tractus): 265 ï
podkomorzy: 220, 250 ï
powiat: 190, 319 ï
prepozyt: 268, 339 ï
sąd grodzki: 190, 236 ï

starosta: 80, 130, 251 ï
starostwo: 104, 212, 214 ï
wojewoda: 2, 70, 87, 213, 267,  ï
308, 313, 314, 315, 319, 339, 
430, 431, 432, 436
wojewodzic: 388, 389 ï
województwo: 66, 159, 165,  ï
190, 205, 226, 242, 246, 268, 
319, 329, 390, 399, 404, 412, 
417

Sanok, m., woj. ruskie, z. sanocka
kasztelan: 67 ï
podkomorzy: 413 ï
powiat: 71, 321 ï
starosta: 2, 70, 87, 267, 308, 313,  ï
314, 315, 430, 431, 432, 436
ziemia: 49, 70 ï

Sapochów, w., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 372
Sącz (Nowy Sącz), m., woj. 

krakowskie, pow. sądecki
kasztelan: 163, 261  ï
powiat: 23, 172, 385 ï
starosta: 23, 58, 74, 174, 248,  ï
318, 337, 338, 363, 391
starostwo: 248, 318, 326 ï

Schwarteken, grunt, Inflanty: 22
Semigalia, księstwo: 55, 296
Seniuga, w, Inflanty, prez. i pow. 

dorpacki: 107
seswiejski powiat w Inflantach: 130, 

378
Sęciaszka, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 427
Sieradz, m, woj. i pow. sieradzki

kasztelan: 2, 167, 224 ï
mieszczanin: 127 ï
podsędek: 37 ï
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podstarości: 240 ï
powiat: 224 ï
skarbnik: 240 ï
starosta: 319 ï
stolnik: 73, 114, 224 ï
wojewoda: 2, 339 ï
województwo: 134, 224, 240,  ï
245

Sierakowo, w., woj. rawskie, z. i pow. 
gostyniński: 170

Sierpc, m., woj. płockie, pow. 
sierpecki kasztelan: 2

Siewierz, m., księstwo siewierskie
księstwo: 106, 235 ï
sąd ziemski: 106, 225 ï

Simonsdorff, w., woj., malborskie: 5
Skórzewo, w., woj. rawskie, z. i pow. 

gostyniński: 170
Skrzeczewo, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Skrzypiów, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
Slikutan, grunt, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. dyneburski: 340
Słaboszów, woj. krakowskie, pow. 

ksiąski: 159
Sławno, w., woj. kaliskie, pow. 

gnieźnieński: 46
Sławogóry (Ostrowia), w., woj. i pow. 

sandomierski 
wójtostwo: 212 ï

Słonim, m., woj. nowogródzkie, 
pow. słonimski starosta: 52

Słuck, m., woj. nowogródzkie, 
księstwo słuckie 

książę: 50, 144, 180, 181, 229,  ï
230, 236

Smoleńsk, m., woj. smoleńskie

kasztelan: 55 ï
wojewoda: 75 ï

Sochaczew, m., woj. rawskie, z. 
i pow. sochaczewski

powiat: 159, 160, 241, 302,  ï
369, 370
starosta: 170 ï
starostwo: 184 ï
wojski: 441 ï
ziemia: 170, 241 ï

Sokal, m., woj. i pow. bełski
starosta: 2, 70, 87, 267, 308, 313,  ï
314, 315, 430, 431, 432, 436

Sokołowo, w., woj. i pow. brzeski–
kujawski 

wójtostwo (sołectwo): 393 ï
Sokół, w, woj. i pow. połocki: 2
Solec, m., woj. sandomierski, pow. 

radomski 
starosta: 2, 41 ï

Spisz
starosta: 317, 337 ï
starostwo: 317, 337 ï

Spytkowice, w., woj. krakowskie, 
pow. śląski: 159

Sramowice Górne (Sramowce), w., 
woj. krakowskie, pow. sądecki 
sołectwo: 172, 254

Staby, dobra, Inflanty: 68
Stadła, folwark, woj. krakowskie, 

pow. sądecki: 318
Stangenberg, w., woj. pomorskie, 

pow. tczewski: 5, 178, 179, 181, 
339, 388

Stanisławów, m., woj. mazowieckie, 
z. i pow. warszawski: 147

Stara Turoszyna, w., woj. podlaskie, 
pow. brański: 50, 180
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Starcza, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Stare Muchnowo, w., woj. rawskie, z. 
i pow. gostyniński: 170 

Stare Wiskitki, w., woj. rawskie, z. 
i pow. sochaczewski 

wójtostwo: 184 ï
Starogard, m., woj. pomorskie, pow. 

tczewski 
starosta: 47, 157 ï

Starogardzka Wola, w., woj. 
mazowieckie, z. i pow. czerski 

wójtostwo: 285 ï
Stary Targ zob. Aldemarcten
Staszkówka, w., woj. krakowskie, 

pow. biecki: 157
Stenoscheng, mojza, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. swanenburski: 10
Stężyca, m., woj. sandomierskie, z. 

stężycka
sąd grodzki: 335, 428, 429, 430 ï
sąd ziemski: 335  ï
ziemia: 417 ï

Stobnica, m., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki 

starosta: 339 ï
starostwo: 412 ï

Stoczek, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Stoczek, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Strombokowa, mojza, Inflanty: 8
Stronie, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 305
Stronie, w., woj. krakowskie, pow. 

śląski: 261
Strzelce, w., woj. rawskie, z. i pow. 

gostyniński 

dobra: 16, 117  ï
Strzyżów, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Sturczon, f., woj. i pow. chełmiński: 388
Suchy, potok, woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 315
Suchy Potok, woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski: 315
wójtostwo: 315 ï

Sulimirka, w., woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 359

Suraż, m., woj. podlaskie, pow. 
bielski

starosta: 33 ï
Surowica, w., woj. ruskie, z. sanocka: 70
Sustel, dobra, Inflanty, pow. 

bebelski: 38
Suszczyn, potok, woj. ruskie, z. 

i pow. lwowski: 307 
Swanenburg, w., Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. swanenburski
powiat: 10 ï
starosta: 80 ï

Szamotuły, m., woj. i pow. 
poznański: 203

Szaslacha, w, Inflanty, prez. 
dorpacka, pow. dorpacki: 107

Szawle, m., Żmudź 
starosta: 2 ï

Szawlilan, grunt, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. dyneburski: 340

Szczecin, m., Pomorze: 296
Szczekarzowice, w., woj. i pow. 

sandomierski: 397
Szczekociny, m., woj. krakowskie, 

pow. lelowski: 203
Szczepiec, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
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Szczercowska Wola, w., woj. 
sieradzkie, pow. piotrkowski: 134

Szczerców, m., woj. sieradzkie, pow. 
piotrkowski: 134

Szczytniki, w., niezid.: 37, 73, 114
Szczyrzec, m., woj. ruskie, z. i pow. 

lwowski 
wójtostwo: 45 ï

Szklary, w., woj. krakowskie, pow. 
proszowski

wójtostwo: 342 ï
Szlisen, w., Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. seswiejski: 130
Szmanen, hak ziemi, Inflanty, prez. 

wendeńska, pow. seswiejski: 378
szmeltyński powiat w Inflantach: 

135, 334
Szmuskie, grunt, woj. ruskie, z. 

i pow. przemyski: 271
Szydłów, m., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 433 
Szymanów, w., woj. rawskie, z. i pow. 

sochaczewski: 159, 160, 370
Szynwald, w, woj. i pow. chełmiński: 

406

Śląsk: 296
Śliwna, f., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Śliwno, w., woj. podlaskie, pow. 

brański: 50, 180
Śmiłowa Wola, w., woj. rawskie, z. 

i pow. rawski: 339
Śniatyń, m., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski 
starosta: 215, 306  ï

Śrem, m., woj. poznańskie, pow. 
kościański: 18

kasztelan: 218 ï
komora celna: 191 ï
mieszczanin: 191 ï
starosta: 2, 41, 48, 268, 369,  ï
424, 442

Środa, m., woj. kaliskie, pow. 
pyzdrski: 48

Świba, młyn, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Świba, strumień, z. wieluńska, pow. 
ostrzeszowski: 386

Świecie, m., woj. pomorskie, pow. 
świecki

starosta: 33, 121, 424 ï
starostwo: 121, 389 ï

Tajno, w., woj. podlaskie, pow. 
bielski 

wójtostwo: 96 ï
Tamszynka, w., woj. podolskie, pow. 

latyczowski: 26
Tamszynka, rzeka, woj. podolskie, 

pow. latyczowski: 26 
Tarnawa, rzeka, woj. podolskie, pow. 

kamieniecki: 325
Tarnogóra, m., woj. ruskie, z. 

chełmska, pow. krasnystawski
starosta: 75 ï

Tarnowiec, w., woj. krakowskie, 
pow. biecki: 319

Tarnów, m., woj. sandomierskie, 
pow. pilzneński: 441 

mieszczanin: 441 ï
sąd: 441 ï
szewc: 441 ï

Taurus, okolica, Inflanty, prez. 
parnawska, pow. tauruski: 189

Tczów, w., woj. sandomierskie, pow. 
radomski 
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tenuta: 423 ï
Tiffensede (Tywęzy), w., woj. 

malborskie: 273
Tisenhausen, dwór, Inflanty: 168
Tłomak, las, woj. sandomierskie, 

pow. chęciński: 66
Tolkmicko, m., woj. malborskie

starosta: 151 ï
Traby, m., woj. wileńskie, pow. 

oszmiański 
starosta: 55 ï

Trejden, w., Inflanty, prez. 
parnawska, pow. trejdeński 

starosta: 55 ï
Trembowla, m., woj. ruskie, z. 

halicka, pow. trembowelski
powiat: 6, 69, 86, 286 ï
starosta: 86 ï
starostwo: 86, 286 ï

Troki, m., woj. i pow. trocki
chorąży: 81, 441  ï
kasztelan: 339 ï
wojewoda: 2, 100 ï
województwo: 75, 100, 339 ï

Tropen (Tropy), w., woj. malborskie: 
273

trykacki powiat w Inflantach: 283
Trzebieszów, w., woj. lubelskie, z. 

łukowska: 62
Trzebniów, w., woj. krakowskie, 

pow. lelowski: 159
Trześniów, w., woj. ruskie, z. 

sanocka 
kościół: 321 ï

Trzonów, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 159

Tuchacz, łąka, woj. ruskie, z. 
sanocka: 70

Tuchla, dobra, woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. stryjski: 315

Tuchola, m., woj. pomorskie, pow. 
tucholski 

starosta: 151 ï
Turcja: 79
Tureczka, w., woj. ruskie, z. 

przemyska, pow. samborski
wójtostwo (sołectwo): 313 ï

Turobin, m., woj. ruskie, z. 
chełmska, pow. krasnystawski: 
50, 230

Turowice (obie), w., woj. ruskie, z. 
halicka, pow. kołomyjski(?): 132

Turozna, w., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180

Turzynka, w., woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski: 322

Tyczyn, w., woj. i pow. sieradzki: 224
sołectwo: 224  ï

Tykocin, m., woj. podlaskie, z. 
bielska

leśnictwo: 285 ï
Tylmanowa, w., woj. krakowskie, 

pow. sądecki 
wójtostwo: 260 ï

Tymbark, m., woj. krakowskie, pow. 
sądecki 

tenuta: 353 ï
Tysowa (Cisowa), w., woj. ruskie, z. 

i pow. przemyski 
sołectwo: 173 ï

Tyśmiennica, rzeka, woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. drohobycki: 302

Tywęzy zob. Tiffensede

Ujście, m., woj. i pow. poznański
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starosta: 2, 328 ï
starostwo: 328 ï

Uniejów, m., woj. sieradzkie, pow. 
szadkowski

archidiakon: 2 ï
Upita, m., woj. trockie, pow. 

upicki
starosta: 2, 75, 100 ï

Urzędów, m., woj. lubelskie, pow. 
urzędowski

powiat: 229 ï
starosta: 2, 41 ï

Uscie, w., woj. ruskie, z. halicka, 
pow. kołomyjski: 132

Uście Kobylnice, potok, woj. ruskie, z. 
przemyska, pow. samborski: 309

Wadowice, m., woj. krakowskie, 
pow. śląski: 261

Wałcz, m., woj. poznańskie, pow. 
wałecki

gród: 221 ï
starosta: 48, 117, 123, 124, 321,  ï
323
starostwo: 221 ï

Wałowice, w., woj. rawskie, z. i pow. 
rawski: 339

Waniew, m., woj. podlaskie, pow. 
brański: 50, 180, 229

Wapienny, rzeczka, woj., 
krakowskie, pow. sądecki: 248

Warka, m., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. warecki: 

dobra: 137 ï
Warszawa, m., woj. mazowieckie, 

z. i pow. warszawski: 28, 29, 55, 
61, 63, 76, 96, 121, 145, 203, 285, 
360, 412, 442

aptekarz: 348 ï
kanonik: 413, 420 ï
kasztelan: 2, 78, 98, 101 ï
komora: 391 ï
księgi grodzkie: 181, 188 ï
księgi ziemskie: 188 ï
kustosz: 19, 377 ï
powiat: 147 ï
prepozyt: 203 ï
sąd grodzki: 60, 97, 420 ï
sejm: 47, 61, 68, 238, 377 ï
starosta: 65, 76, 339 ï
starostwo: 65 ï
ziemia: 97, 147 ï

Warta, m., woj. i pow. 
sieradzki

mieszczanin: 103 ï
Wenden, m., prez. wendeńska, pow. 

wendeński: 55
biskup: 109, 283, 284 ï
biskupstwo: 283 ï
powiat: 40, 282 ï
prezydent: 55, 61 ï
starosta: 9 ï

Węgry, królestwo: 203
Wielawieś, w., woj. kaliskie, pow. 

gnieźnieński: 323
Wielga Wieś, w., woj. krakowskie, 

pow. ksiąski: 159
Wieliczka, m., woj. krakowskie, 

pow. szczyrzycki
mieszczanin: 275 ï
urząd miejski: 222 ï
żupy: 112 ï

Wieliż, m., woj. i pow. witebski: 2
Wielka Wola, woj. mazowieckie, z. 

i pow. warszawski: 65
Wielkie Księstwo Litewskie: 35, 55, 100
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Wielkopolska
cła: 249 ï
starosta generalny: 2, 41, 48,  ï
339, 369, 442

Wieluń, m., z. i pow. wieluński: 191
kasztelan: 2 ï
pisarz ziemski: 349 ï
powiat: 371 ï
przedmieszczanin: 177 ï
sąd grodzki: 344 ï
starosta: 243 ï
ziemia: 49, 239, 371, 386 ï

Wieprz, w., woj. krakowskie, pow. 
śląski: 159

Wierzbica, w., woj. ruskie, z. i pow. 
chełmski: 156

Wierzbowiec, w., woj. podolskie, 
pow. kamieniecki: 57

Wierzbów, w., woj. i pow. 
chełmiński: 76

Wierzchowina, w., woj. krakowskie, 
pow. sądecki: 248

sołectwo: 248 ï
Wierzchowina, rzeka, woj. krakow�
skie, pow. sądecki: 248
Wilno, m., woj. i pow. wileński: 53, 

55, 138, 144
administrator biskupstwa: 55 ï
biskup: 22, 55, 130 ï
kasztelan: 41, 63, 76 ï
księgi grodzkie: 144 ï
leśnik: 55 ï
mieszczanin: 138 ï
wojewoda: 2, 41, 50, 230, 339 ï

Winnica, m., woj. bracławskie, pow. 
winnicki 

starosta: 6, 7  ï
Wisit, dobra, Inflanty: 68

Wisła, rzeka: 17, 121, 316
Wisłok, rzeka, woj. ruskie, z. 

sanocka: 70
Wiślica, m., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 358–376, 378–411, 
434–442

kasztelan: 411 ï
mieszczanin: 171 ï
powiat: 159, 165, 399, 412 ï
sąd ziemski: 159 ï

Wiśniów, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Witany, w., niezid.: 
kniaź: 315 ï

Witkola, w, Inflanty, prez. i pow. 
dorpacki: 107

Wittkopy, dobra, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. lucyński: 108

Witów, w., woj. sieradzkie, pow. 
piotrkowski

kantor: 240 ï
konwent: 240 ï
opat: 240 ï
przeor: 240 ï

Wizna, m., woj. mazowieckie, z. 
i pow. wiski

kasztelan: 55 ï
podkomorzy: 170, 387, 426 ï
ziemia: 170 ï

Włocławek, m., woj. i pow. brzeski–
kujawski 

biskup: 2, 48, 170, 339 ï
Włodzimierz, m., woj. wołyńskie, pow. 

włodzimierski 
wójtostwo: 219 ï

Wojnicz, m., woj. krakowskie, pow. 
sądecki kasztelan: 2, 132, 339, 
428, 429
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Wojsił, dobra, Inflanty : 68
Wojsławice, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159, 399
Wola Chroberska, w., woj. 

sandomierskie, pow. wiślicki: 
159, 399

Wola Ramiszowska (Wola 
Raniżowska), w., woj. i pow. 
sandomierski 

wójtostwo (sołectwo): 214, 265 ï
Wola Zaleśna, w., niezid.: 105
Wolborowice, w., woj. wileńskie, 

pow. oszmiański: 76
Wolica, w., woj. krakowskie, pow. 

ksiąski: 159
Wolica, w., woj. krakowskie, pow. 

sądecki: 74
Wołpa, m., woj. trockie, pow. 

grodzieński
starosta: 73 ï

Wołyń
wojewoda: 41 ï

Wójcin, w., z. i pow. wieluńska 
wójtostwo: 371

Wólka, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 427

Wólka Nowa, w., woj. podlaskie, 
pow. brański: 50, 180

Wrangiel, mojza, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. trykacki: 283

Wróblik, w., woj. ruskie, z. sanocka: 70
Wrusów, w., woj. ruskie, z. halicka, 

pow. kołomyjski: 132
Wschowa, m., z. wschowska 

starostwo: 434
Wysoka, w., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 159
Wyszogród, m., woj. mazowieckie, 

z. wyszogrodzka

starosta: 2 ï
wojski: 158 ï

Wyszyny, w., woj. płockie, z. 
zawkrzeńska, pow. mławski: 97

Wzdroje, w., woj. płockie, z. 
zawkrzeńska, pow. mławski: 97

Wzniesienie, góra, woj. ruskie, z. 
i pow. przemyski: 271

Wzniesienie zob. Zniesienie

Zabłocie, w., woj. ruskie, z. sanocka: 70
Zabłutów, m., woj. ruskie, z. i pow. 

halicki: 88
Zaborze, w., woj. krakowskie, pow. 

lelowski: 159
Zadubrowce, w., woj. ruskie, z. 

i pow. halicki: 88
Zagajówek, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159
Zagórzyce, w., woj. sandomierskie, 

pow. pilzneński: 159
wójtostwo: 246 ï

Zajączków, w., woj. pomorskie, pow. 
świecki: 356

tenuta: 357 ï
tenutariusz: 357 ï

Zakroczym, m., woj. mazowieckie, 
z. i pow. zakroczymski 

akta ziemskie: 166 ï
kasztelan: 55, 98, 101, 378 ï
ziemia: 97 ï

Zakrzów, w., woj. sandomierskie, 
pow. wiślicki: 159

Zalesie, w., woj. mazowieckie, z. 
czerska, pow. garwoliński: 377

Zambrów, m., woj. mazowieckie, z. 
łomżyńska, pow. zambrowski

pisarz ziemski: 186, 187 ï
ziemia: 187 ï
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Zamość, m., woj. bełskie, pow. 
grabowiecki: 425

Zasańska, huta szkła, woj. 
krakowskie, pow. szczyrzycki: 51

Zator, m., woj. krakowskie, pow. śląski
księstwo: 159, 409 ï
sąd ziemski: 159 ï
starosta: 2, 48, 132, 159 ï

Zauszyn, dobra, Inflanty: 68
Zawarza, w., woj. sandomierskie, 

pow. wiślicki: 159, 399
Zawichost, m., woj. i pow. 

sandomierski
kasztelan: 99, 188, 399, 416 ï
starosta: 416 ï

Zbaraż, m., woj. wołyńskie, pow. 
krzemieniecki: 2

Zbuczyn, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Zielotka, rzeka, woj. podolskie, pow. 
latyczowski: 39

Zimnochy, w., woj. podlaskie, pow. 
bielski: 152

Zniesienie (Wzniesienie), w., woj. 
ruskie, z. i pow. lwowski: 81

Zubrza, w., woj. krakowskie, pow. 
sądecki: 248

Zwoleń, m., woj. sandomierskie, 
pow. radomski

dobra: 99 ï
starosta: 423 ï

zygwulski powiat w Inflantach: 27

Żakowa Wola, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 62

Żarki, m., woj. krakowskie, pow. 
lelowski: 159

Żarnowiec, m., woj. krakowskie, 
pow. ksiąski: 213

starosta: 183, 209 ï
Żarnów, m., woj. sandomierskie, 

pow. opoczyński
kasztelan: 2 ï

Żdżar, w., woj. lubelskie, z. 
łukowska: 427

Żelechów, m., woj. sandomierskie, z. 
stężycka: 416

Żernice, w., woj. ruskie, z. i pow. 
lwowski: 303

Żmigród, m., woj. krakowskie, pow. 
biecki: 49, 279

Żmudź: 55
starosta: 339 ï

Żukocin, w., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 30

Żuków, m., woj. ruskie, z. i pow. 
halicki: 30

Żychlin, m., woj. łęczyckie, pow. 
orłowski: 170

Żychowo, w., woj. i pow. kaliski: 46
Żydaczów, m., woj. ruskie, z. 

halicka, pow. żydaczowski
starosta: 411 ï
starostwo: 411 ï

Żywicz, hak ziemi, Inflanty, prez. 
wendeńska, pow. seswiejski: 378

Żywiec, m., woj. krakowskie, pow. 
śląski: 163, 164

Żyżmory, m., woj. i pow. trocki
starosta: 151 ï
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